
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللتــــــقــى ديبـــــــــــــاجة
مداخيل كبرية من املؤهالت ما ميّكنها من حتقيق اجلزائر  متتلك

، لكنها مل توّفق حلد احملروقات خاصة يف جمالمن العملة الصعبة 
مواطنيها يف حتقيق رفاهية  اآلن من الوصول هلدفها األساسي املتمّثل

حتت خط  منهماليني امل يعيش ، حيثوحتسني مستواهم املعيشي
يتم احلصول . و معدل النمو االقتصادي اإلجيايب من رغمابلالفقر، 
من خالل  نتائج حقيقية تعكس املستوى املعيشي لألفرادعلى 

 خالل داخلي اخلام اخلاص ابلفردالتغريات يف الناتج القياس 
 بنييف جمملها تكون خمتلفة  والنتائج احملققة، ثالثني سنة األخريةال

العوامل  مبجملاإلملام ؛ كابملستوى املعيشي عند ربطهااملواطنني 
 .فقط املؤثرة على حياهتم وليس الناتج الداخلي اخلام للفرد الواحد

ابألخص من خالل  يف املستوى املعيشي لألفراد التباعد وأييت
 منذودور السياسات االقتصادية املتبعة املتعاقبة تدخل احلكومات 

رفاهية  نّ أب اجلزائريف  السلطة التنفيذية ، ابلرغم من إقرارأعوام
 بني وثيق رتباطوأّن هناك ا، هلمتوفري اخلدمات  املواطنني تكمن يف

املؤشر  إذ أنّ  ،املستوى املعيشي لألفرادو الناتج الداخلي اخلام للفرد 
الناتج الداخلي اخلام للفرد يكمن يف يف قياس  والوحيد املستعمل 

مصطلح التحليل االقتصاد الكلي وهو ال يشري يف احلقيقة إىل 
الزايدة يف مستوى احلياة، لكن ابستطاعته وحده عرض املزيد من 

 السلع  واخلدمات. 
ر ملستواهم املعيشي، متفقني يهدف األفراد إىل التحسني املستم

قتصادية من خالل ابعناصر اقتصادية وغري  هية ترتجمن الرفاأعلى 
وهو ما يشكل ، ملعيشيالتفرقة بني االستهالك وحتسني املستوى ا

 يتعلق سياسي واختاذ قرارقياس الرفاهية  لصعوبة نظرا ربأك حتداي
جودة عناصر حبيث قد جتعل ، جملتمع ما مستوايت املعيشةبتحديد 

 .جمموعة معينةد أو افر أكثر جذاب أل ة الدولةاحليا
 

 أهداف امللتقى

تسليط الضوء على أهم التحدايت اليت تواجه الدولة .1
 .يف حتسني املستوى املعيشي ملواطنيها

معرفة أثر املتغريات االقتصادية واالجتماعية على الرضا .2
 .عن احلياة يف اجلزائر 

 .الرفاهيةالتفرقة بني املستوى املعيشي و .3

 للملتقىاحملاور الرئيسية 

 .الرفاهية مقارابت نظريةاملستوى املعيشي و .1

 .الرفاهيةياسات احلديثة للمستوى املعيشي و الق.2

 .املستوى املعيشيدول رائدة يف الرفاهية و .3

 .الرفاهية يف اجلزائراملستوى املعيشي و .4

 املستهدفون

 نو األساتذة الباحث-1
 طلبة الدكتوراه-2
 نو ن واخلرباء االقتصاديو املستشار -3

 

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 البحث العلميوزارة التعليم العايل و 

 - معسكر –جامعة مصطفى اسطمبويل 
 العلوم التجاريةكلية العلوم االقتصادية والتسيري و 

 خمرب التنمية احمللية وتسيري اجلماعات احمللية
 قسم العلوم االقتصادية

حتت الرعاية السامية للسيد مدير اجلامعة األستاذ 
 الدكتور بن طاطة مسري

 نظمي
 امللتقى وطين حول:

 املستوى املعيشي يف اجلزائرالرفاهية و 
Bien-être et niveau de vie en Algérie 

 
 2019مارس  13و  12يومي 

 بقاعة حماضرات املكتبة املركزية
 القطب اجلامعي سيدي سعيد

 معسكــــــــــــــــــــــــــر



 

 

 

 أد. تشيكو فوزي عميد الكلية  الشريف: رئيس
 رئيس امللتقى: د. حاج أمحد حممد

 رئيس اللجنة التنظيمية: د. سنوسي بن عومر
 رئيس اللجنة العلمية: أد. خمطاري فيصل

 جامعة معسكر أد. تشيكو فوزي

 جامعة معسكر أد. بن عبو جاليل

 جامعة معسكر أد. شنيين عبد الرمحن

 جامعة معسكر أد. عدوكة خلضر

 جامعة سيدي بلعباس أد. عمراين قمار عبد النور

 جامعة سيدي بلعباس أ.د داين الكبري امعاشو

 جامعة سيدي بلعباس أ.د بن سعيد حممد

 وهرانجامعة  أ.د بن ابير احلبيب

 تلمسان جامعة أ.د مليكي مسري
 جامعة معسكر د. برحو زوبيدة

 جامعة معسكر د. سنوسي بن عومر

 جامعة معسكر د. بن عطة حممد

 جامعة معسكر د. حجماوي حنان

 جامعة معسكر د. حاج أمحد حممد

 جامعة معسكر د. بقبق إمسهان

 جامعة معسكر د. بوجرفة بناصر

 جامعة معسكر د. يقور أمحد

 جامعة معسكر د. يعقوب حممد

 جامعة معسكر د. بوقلي الزهرة
 جامعة معسكر د. صفيح الصادق

 

 جامعة معسكر د. جلطي مسري

 جامعة معسكر د. معتصم دحو

 جامعة معسكر د. حسيين إسحاق

 جامعة معسكر د. بوشيخي حممد رضا

 جامعة معسكر د. صدوقي غريسي

 جامعة معسكر د. زوانب غريسية

 جامعة معسكر د. جبلي حممد االمني

 جامعة معسكر د. بن قبلية زين الدين

 جامعة معسكر د. سحانني امليلود

 جامعة معسكر د. غريسي العريب

 جامعة معسكر د. بوحفص مصطفى

 جامعة معسكر د. مكاوي املكي

 جامعة معسكر د. عامر عبد الرحيم

 جامعة معسكر د. كرماس خمتار

 جامعة معسكر د. بغداد ابي غايل

 3جامعة اجلزائر ايسنيد. ساملي 
 جامعة معسكر د. بن عبيزة دحو

 جامعة معسكر د. قليل حممد الصغري

 جامعة معسكر د. موالي علي هواري

 جامعة معسكر د. حداب حمي الدين

 جامعة خنشلة د. جباري عبد اجلليل
 جامعة تيارت د. مروان عبد القادر

 3اجلزائر جامعة د. بوقالشي عماد
 جامعة معسكر د. بيدي عيساوي صورية

 

 

 تواريخ مهمة

 احلدث التاريخ
 آخر موعد إلستقبال املداخالت كاملة 2019فيفري  25
 الرد على املداخالت املقبولة 2019مارس  01
 فعاليات امللتقى الوطين انطالق 2019مارس  12

 

 ترسل مجيع املداخالت إىل الربيد االلكرتوين:

mascara.dz-mohamed.hadjahmed@univ 

 

 مـــــــــــــــالحظـــــــــــــــة

 دج  3000: حقوق املشاركة
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