الرئٌس الشرفً للملتقى  :أ.د محمد نمامشة رئٌس الجامعة

شروط المشاركة فً الملتقى:

رئٌس اللجنة العلمٌة :د .وداد غزالنً
أعضاء اللجنة العلمٌة:
جامعة الطارف
أ.د عمار بوضٌاف
جامعة عنابة
أ.د حميد حميدي

 تكتب المداخلة طبقا لألصول العلمٌة المتعارف علٌها ،باللغة
العربٌة أو االنجلٌزٌة أو الفرنسٌة مع إرفاقها بملخص ال ٌتجاوز
نصف صفحة باللغة الفرنسٌة.
 تحرر المداخلة ببرنامج «»Microsoft Word
 اللغة العربٌة  :خط « »Arabic Simplifiedحجم  59بالنسبةللمتن و حجم  10بالنسبة للهوامش.
 اللغة الفرنسٌة  :خط « »Times New Romanحجم 12بالنسبة للمتن و حجم  10بالنسبة للهوامش.
ٌ تراوح عدد الصفحات بٌن  52و  51صفحة.
ٌ رسل الملخص والمداخلة الكاملة على البرٌد االلكترونً للملتقى،
وال تقبل الفاكسات.
 أن ٌكون الموضوع أصلٌا لم ٌتم نشره من قبل و لم ٌسبق أن قدم
فً مؤتمرات أو ملتقٌات علمٌة سابقة.
 ال تقبل المداخالت المشتركة ،وال ٌقبل تقدٌم أكثر من مداخلة.
 ترفض المداخالت التً ال ٌتطابق مضمونها مع الملخص المرسل.
 ال تؤكد المشاركة إال بعد االستقبال النهائً للمداخلة كاملة على
الموقع اإللكترونً.
الملخص:
ٌنبغً على المشارك تقدٌم ملخص مداخلته محررا

أ.د عبد الحفٌظ طاشور

جامعة قسنطٌنة

أ.د صالح زٌانً
أ.د األمٌن شرٌط
أ.د بوزٌد لزهاري
د .خلٌل بوصنوبرة
د.مسعود بوصنوبرة
د.عصام نجاح
دٌ.زٌد مٌهوب

جامعة باتنة
جامعة قسنطٌنة
جامعة الجزائر
جامعة قالمة
جامعة قالمة
جامعة قالمة
جامعة برج بوعرٌرٌج

رئٌس اللجنة التنظٌمٌة :أ.سهٌلة بوخمٌس
أعضاء اللجنة التنظٌمٌة:
جامعة قالمة
د .نبٌل كرٌبس
جامعة قالمة
أ .محمد حمٌدانً
جامعة قالمة
أ.فاروق فرنان
جامعة قالمة
أ .سلٌم حمٌدانً
جامعة قالمة
أ.رابح زٌغونً
جامعة قالمة
أ .منٌة شواٌدٌة
جامعة قالمة
أ.فنٌدس أحمد
جامعة قالمة
الموظفة عمرون حمٌدة
جامعة قالمة
الموظفة بعزٌز مرٌم
اآلجال التنظٌمٌة:

اآلجال التنظيمية:
آخر أجل الستقبال الملخصات2013/01/24:

آخر أجل للرد على الملخصات المقبولة2013/01/22:

آخر آجل الستقبال المداخالت النهائية2013/02/11:
انعق اد الملتقى يومي  03و 04مارس 2013

حقوق المشاركة:
أساتذة باحثين 5000...........................دج

طلبة باحثين 3000...............................دج

 اللغة العربٌة  :خط « »Arabic Simplifiedحجم  59بالنسبةللمتن و حجم  10بالنسبة للهوامش.
 اللغة الفرنسٌة  :خط « »Times New Romanحجم  12بالنسبةللمتن و حجم  10بالنسبة للهوامش.
على أال ٌتجاوز عدد األسطر عشرٌن سطرا.
بٌانات المشارك:
ٌتضمن الملخص اإلشارة إلى البٌانات التالٌة :
 إسم المشارك ولقبه.
 الوظٌفة.
 الرتبة العلمٌة.
 مجال وعنوان البحث فً الدكتوراه.
 المؤسسة المستخدمة.
 العنوان ،الهاتف ،الفاكس ،البرٌد اإللكترونً.
 لغة المداخلة ووسائل عرضها.
محور المداخلة وعنوانها.
 .5اآلجال :

جامعة  80ماي  5491قالمة
كٌة احقوق والعلوم السٌاسٌة
قسم العلوم القانونٌة واإلدارٌة
ٌنظم ملتقى وطنً حول

ق انون االنتخابات الجزائري واقع وآف اق
تكريما لروح الفقيد األستاذ نايت حمود
مصطفى أسكنه اهلل فسيح جنانه
يومي :
 3و 4مارس 3103
لإلتصال :
 جامعة  80ماي  – 5491كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة
قسم العلوم القانونٌة واإلدارٌة–
 البرٌد االلكترونً Electoral45@yahoo.com
 الموقع االلكترونً www.univ-guelma.dz :

محاور الملتقى

إشكالٌة الملتقى

إستمــارة المشاركـة

المحور األول :تطور النظام االنتخابي في الجزائر

لقد كان لموجة التحول الديمقراطي في العالم العربي أثر

االسم..................:المقب........................:

ثانيا :النظام االنتخابي في ظل التعددية الحزبية

الدول العربية عمى تبنييا تفاديا لسيناريوىات االنفجار التي

التخصص............................................:

عمى اتخاذ مجموعة من التدابير االستباقية قصد ضمان

مجال البحث ( عنوان الماجستير أو الدكتوراه)...

أوال :النظام االنتخابي الجزائري في عيد األحادية الحزبية

ثالثا :النظام النسبي واالستقرار السياسي

المحور الثاني :االصالحات السياسية في الجزائر

أوال :إصدار قانون االنتخابات 01-12

ثانيا :زيادة عدد المقاعد عمى مستوى البرلمان

عمى مجموعة اإلصالحات السياسية التي دأبت مختمف

الرتبة العممية.................................:

أتت عمى البعض منيا،و عمى شاكمتيا عممت الجزائر

الوظيفة..............................................:

تكريس أكبر لممشاركة و حماية أفضل لمحريات و التي

المؤسسة.............................................:

اقترنت في البداية بقرار رفع حالة الطوارئ في  2011و

رقم الياتف (إجباري)................:

المحور الثالث :دور النظام االنتخابي في تعزيز

 2012/01/12المتضمن قانون االنتخابات ،و الذي أثار

الحكم الراشد في الجزائر

الكثير من الجدل عمى اثر تطبيقو في تشريعيات ماي

رقم المحور................................:

ثالثا :فتح المجال لتأسيس أحزاب جديدة

رابعا :فرض الكوتا النسائية

أوال :أثر النظام االنتخابي عمى المجالس المنتخبة
ثانيا :أثر النظام االنتخابي عمى االستقرار السياسي

ثالثا :أثر النظام االنتخابي عمى النظام السياسي الجزائري

إصدار

القانون

العضوي

01/12

المؤرخ

في

 2012و في االنتخابات المحمية لشير نوفمبر ،2012
حيث أفرز حالة من االنسداد في تشكيل المجالس البمدية و
الوالئية في ظل غياب األغمبية المطمقة .إن ىذه الوضعية
تدفعنا إلى التساؤل حول مدى جدية ما تضمنو

ىذا

القانون المعدل؟و ىل يتماشى قانون االنتخابات الجديد مع

الواقع الجزائري؟ و ماىي النقائص و الثغرات التي

تشوبو؟وما ىي التنقيحات التي يجب تمحقو و ىذا عمى

ضوء ما عايشناه في االنتخابات األخيرة؟

البريد االلكتروني (إجباري).....................:
عنوان المداخمة ...........................:

ممخص المداخمة................................:

..................................................

المراســالت :

توجـو المراسالت إلى:

البريد اإللكتروني لمممتقىElectoral45@yahoo.com

