جامعة  80ماي  – 5491قالمة
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم القانونية واالدارية

ينظه ملتقى وطنيا حول:

السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر

احملـــــاور:

إشلاليـة امللتقـى:
الوَلٕيف مثل
َيّةٕالبحث
إىل ضرورة
احلاجة ماسة
أصبحت
داةٔ اجلزائر،
منها يف
التهظّمظهور العديد
إى ومع
َذذا
طبّةٕ
ِتهاش ع
الوَلٕ  ا
الكالشّكْ إل
ا ادتماعْمن أَالغموض،
ذاملّواىيل احلد األدىن
بالقدر الذي يز
عّادِوجوانبو
َتقلباتًا بويفمن مجيع
املوضوع لإلحاطة
ىذا
وذلك َ
ا اقتصادٓ
عتةودٔ،
حترذاتًا
فعاليتها.
استقالليتها و
ذلكىذهألىاهليئات
بتحديد طبيعة
ِػل
التقلّوِٕ
ومدىالةاعٕ
اإلداةٔ
املصريف،

علًّا الطاب الصّاشْ

َاإلِوُِلُدْ  ،مما دةلًا غري حماِؤ عهو عةادتتًا للقضاِا املطرَحٕ يف
اجملالني ا ادتماعْ َا اقتصادٓ ،األعر الذٓ أدٗ إىل إحواخ عؤشصات إداةِٕ

حمـاور امللتقـى:

دوِؤ ،تصمٖ بالصلطات اإلداةِٕ املصتقلٕ َاملصمأ ذذلك بالصّلطات املصتقلٕ
أَ بصلطات الضبط َيْ عؤشصات دوِؤ عو عؤشصات دًاز الوَلٕ يف ادتساٙر.

)4598
الكبرىاإلد(اةٓ-4591
األول:
بوإِ
ادتساٙرٓ إ ا يف
التحريريةالقانُى
الثورةالصلطات يف
الهُع عو
المحور يذا
َمل ِظًر

عن الثورة
أوال:
ِبلؼ
اإلعالنليت
ا
التصةّهّات،

عوديا

حالّا

تص

شلطات.

املصتقلٕ ختتلف عو الصلطات اإلداةِٕ
نوفمبر اإلداةِٕ
ثانيا :أىبيانيذٍأولالصلطات
َالُاق
4591
الصومام ألِٕ ةقابٕ إداةِٕ أَ َصا َ ،ّٕٙا ختض ملبوأ التوةج
مؤتمر  ا ختض
التقلّوِٕ ،بأنًا
ثالثا:
الجزائريةتةترب اهلّٚات
للجمهوريةهلا ،ذما  ا
َاهلّاذل املكُنٕ
اإلداةٔ
تتمّس بٌ
رابعا:الذٓ
اهلرعْ
المؤقتة
الحكومة
ميالد

فعاليات امللتقى يومي 13 :و 14نوفمبر2102
مبجمع هليوبوليس – قاملة

عرافق

اشتشاةِٕ
دتانا
اإلداةِٕ
الكبرى (َ ا-4598
التحريرية
املصتقلٕ الثورة
المحور الثاني:

عاعٕ.

َجتوة اإلشاةٔ إىل أنٌّ لّض للصلطات اإلداةِٕ املصتقلٕ نظام عُحّو ،حّح دمو أىّ

)4591

تكُِو يذٍ اهلّٚات َطرِقٕ تةّني أعضاًٙاَ ،ذذا الطرق اليت تؤعو اشتقاللّتًا

أوال :االعتراف للشعب الجزائري بتقرير مصيره

ختتلف عو يّ ٕٚألخرٗ ،أضف إىل ذلك أى عو بني يذٍ املؤشصات عا تتمت

حقوق املشاركة:

أشاتذٔ باحجني 5111....................دج
طلبٕ 3111..............................دج
الموقع اإللكتروني للجامعةwww.univ-guelma.dz :

العنوان :ص.ب  410جامعة قالمة 24111

ثانيا :مفاوضات إيفيان األولى والثانية

بالشخصّٕ املةهُِٕ َعهًا عا  ا تتمت بذلك.

4594
واألول
أكتوبر
الطاب41
مظاهرات (
ثالثا:
يف املُاد
نوفمبر)الةاصلٕ
من املصتقلٕ
اإلداةِٕ
للصلطات
اإلداةٓ
ِةترب ذلّ عو
ذما
اإلستقالل
ا اقتصادِٕإعالن
رابعا:
ا اشتقاللّٕ ،عو بني املصاٙل اليت أثاةت َعا زالت تجري
َاملالَّٕ ،طاب

احملور األول :اإلطار املفاهيمي للسلطات اإلدارية املستقلة
أَ ا :الهشأٔ َالتطُة( يف الوَل األدملُشكصُنّٕ ،يف الوَل
الةربّٕ)
ثانّا :عةًُم الصلطات اإلداةِٕ املصتقلٕ
ثالجا :الطبّةٕ القانُنّٕ للصلطات اإلداةِٕ املصتقلٕ
ةابةا :مناذج عو بةض الصلطات اإلداةِٕ املصتقلٕ يف فرنصا
خاعصا :مناذج عو بةض الصلطات اإلداةِٕ املصتقلٕ يف ادتساٙر
احملور الثاني :اختصاصات السلطات اإلدارية املستقلة يف اجلزائر
أَ ا :ا اختصاصات التهظّمّٕ
ثانّا :ا اختصاصات الرقابّٕ
ثالجا :ا اختصاصات التخكّمّٕ

الفترة
ورهانات ما
التحريرية
المحور
بعداملقاةنٕ.
األنظمٕ
الُقت ،خاصّٕ يف
الثورةيف نةض
الثالثَ:قانُنّا
َنقاشا فقًّا
دوا ا
االستعماريةا اشتقاللَّٕ ،اليت متّّس يذا الهُع عو الصلطات عو الصلطات
أعا عصألٕ

ةابةا :ا اختصاصات القمةّٕ

الوطنية
الدولة
أوال :بناء
فقو أثاةت بوَةيا الةوِو عو التصاؤ ات شُا٘ يف
التقلّوِٕ،
الةادِٕ أَ
اإلداةِٕ

احملور الثالث :تقييم السلطات اإلدارية املستقلة

.4591
الجزائرية منذ
الخارجية
عصتُٗ خمتلف
َذلك علٖ
التشرِةات املقاةنٕ،
السياسةأَ يف
ثانيا :ادتساٙرٓ
التشرِ
َالُيّةّٕ.طموحات التكامل المغاربي.
التحريرية و
ثالثا :الثورة
الةضُِٕ
ادتُان

االستعمارية
عن يفالمرحلة
رابعا:
المطلبالبخح
بينإىل ضرَةٔ
اذتادٕماعاشٕ
ادتساٙر ،أصبخت
التعويض عهًا
يًُة الةوِو
َع

والمعطى
القانوني.مجّ دُانبٌ بالقوة الذٓ ِسِل اذتو األدنٖ
لإلحاطٕ بٌ عو
السياسياملُضُع
يف عجل يذا
عو الػمُضَ ،ذلك بتخوِو طبّةٕ يذٍ اهلّٚات َعوٗ اشتقاللّتًا َ فةالّتًا.

أَ ا :املساِا
ثانّا :الةُّب

اآلجـــــال

اللجنة العلنية
أ -د  /فركوس صــالح

رئيس اللجنة العلمية :
أعضاء اللجنة العلمية :

أ.د بعلي محمد الصغير
أ.د بوضياف عمار
أ.د منتري مسعود

آخر أجل لمرد انلئح المجنة العممية لمممقبى:

2302/30/03
2012/04/30

آخر أجل التسقبالل المداخالت النهلئية :

2302/36/22

آخر أجل التسقبالل -الممخصلت:

فعلليلت الممقبى يومي:

 13و 14نوفمرب2302

د .بن ناصر يوسف

العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية ،مع إرفاقها بملخص ال يقل عن

د .محند أمقران بوبشير

صفحة بإحدى اللغات الثالث.

د .مزياني فريدة

 )1تكتب المداخلة باللغة العربية وفقا لخط:

Simplified

 Arabicحجم  ،41وباللغات األجنبية بخط

Time New

د .بوصنوبرة خليل
د .بوصنوبرة مسعود

اللـجنـة التنظينية :
الرئيس الشرفي :أ.د نمامشة محمد رئيس الجامعة

 Romanحجم 41.

البريد اإللكتروني (إجباري)......................................... :

 )1يرسل الملخص والمداخلة كاملة إلى البريد اإللكتروني للملتقى في

عنوان المداخلة....................................................... :

اآلجال المحددة ،وال يقبل اإلرسال بالفاكس.

ملخص المداخلة....................................................... :

 ) 9يشترط في البحث أن يكون أصليا وحديثا ،ولم يتم نشره أو إلقاؤه
في مناسبات علمية سابقة.
 )9تخضع جميع المداخالت للتحكيم العلمي للجنة الملتقى وستبلغ

 المراسالت:
قوجه المراتسالت إلى العنوان اإللكقروني لمممقبى:

أسباب الرفض على العناوين اإللكترونية ألصحابها.

أعضاء اللجنة التنظيمية :

 )8ترفض المداخالت التي ال يتماشى مضمونها مع الملخص المرسل
آنفا.

أ -العايب ساميـة
أ -حميداني محمد

رقم الهاتف (إجباري)................................................ :

 )3تتراوح صفحات البحث من  41إلى  12صفحة بصيغة .A4

رئيس اللجنة التنظيمية :أ  -بوخميس سهيلة
أ-نايت حمود مصطفى

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

المحور...................................................................

 )1ال تقبل المداخالت المشتركة وال يتم تقديم أكثر من مداخلة.

أ-حديدان سفيان

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

مجال البحث (ماجستير ،دكتوراه ،أخرى):
...........................................................................

د .نجاح عصام

أ -شوايدية مونية

الرتبة العلمية........................................................ :

المؤسسة المستخدمة................................................. :

د .غزالني وداد

أ -فارة سمــاح

االسم .......................... :اللقب.............................. :

 شروط المشاركة في الملتقى: )4تكتب المداخلة طبقا لألصول العلمية المتعارف عليها ،باللغة

أ.د سحري فضيلة

د  -كريبس نبيل

استمارة طلب المشاركة

ال تؤكد المشاركة إال بعد االستقبال النهائي للمداخلة كاملة على
البريد اإللكتروني.

guelmalaw@gmail.com

