الرئيس الشرفي للملتقى  :أ.د محمد نمامشة رئٌس الجامعة

شروط المشاركة في الملتقى:

رئيس اللجنة العلمية:أ.د محمد الصغٌر بعلً
أعضاء اللجنة العلمية:
جامعة قالمة
د .وداد غزالنً
جامعة عنابة
د .قادري مجٌد
جامعة قالمة
د .خلٌل بوصنوبرة
جامعة قالمة
د.مسعود بوصنوبرة
جامعة قالمة
د.عصام نجاح
جامعة قالمة
د .محمد علً حسون
جامعة قالمة
د.منٌة شواٌدٌة
جامعة مسٌلة
د.وفاء شٌعاوي

 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  14بالنسبةللمتن و حجم  10بالنسبة للهوامش.
 اللغة الفرنسٌة  :خط « »Times New Romanحجم 12بالنسبة للمتن و حجم  10بالنسبة للهوامش.
ٌ تراوح عدد الصفحات بٌن  12و  15صفحة.
ٌ 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

رئيس اللجنة التنظيمية :د .حسون محمد علً
أعضاء اللجنة التنظيمية:
جامعة قالمة
د.نبٌل كرٌبس
جامعة قالمة
أ .أحمد فنٌدس
جامعة قالمة
أ.سهٌلة بوخمٌس
جامعة قالمة
أ.سامٌة العاٌب
جامعة قالمة
أ .سماح فارة
جامعة قالمة
أ.مقالتً منى
جامعة قالمة
أ فلكاوي مرٌم

اآلجال التنظيمية:

آل جلة لتنظسمسع:
آخر أجل ألستقبال الملخصات 2014/01/22 :
آخر أجل لرد نتائج اللجنة العلمية للملتقي 2014/01/26 :
آخر اجل الستقبال المداخالت 2014/02/20 :
فعاليات الملتقى يومي  03و  04مارس 2014

ة

 اللغة العربٌة  :خط « »Arabic Simplifiedحجم  14بالنسبة للمتنو حجم  10بالنسبة للهوامش.
 اللغة الفرنسٌة  :خط « »Times New Romanحجم  12بالنسبةللمتن و حجم  10بالنسبة للهوامش.
على أال ٌتجاوز عدد األسطر عشرٌن سطرا.
بيانات 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.
 آخر أجل إلرسال ملخص المداخلة ٌوم .2011/02/19

جامعة8ةاجاة1945ةق جلمعةةة

كل عة للحقوة لمعقمة للسجاسعة

ة

قلمة لمعقمة لح جنقنسعة إلد ر ع
ينظم ملتقا وطنيا حول

لقوج عة إلد ر عة علة للسيجاة للامرك عة

إلق عسمسعةفية لتشم عةة لجك ئماة
يومي :
 03و  04مارس 2014

لإلتصال :
 جامعة  8ماي  – 1945كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة قسم العلوم
القانونٌة واإلدارٌة–
 البرٌد االلكترونً guelmalaw@gmail.com :
 الموقع االلكترونً www.univ-guelma.dz :

إشكالية الملتقى

إستمــارة المشاركـة

بعد أن أستقر النظام اإلداري املركزي الذي رافق نشوء الدولة احلديثة و بعد

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

محاور الملتقى
المحوراألول :اإلطار المفاهيمي لنظام الوصاية اإلدارية

أوال :نشأة نظام الوصاية اإلدارية
ثانيا  :أنظمة الوصاية اإلدارية
ثالثا :مربرات الوصاية اإلدارية

المحور الثاني :تطبيقات نظام الوصاية اإلدارية في التشريع

الجزائري

أوال  :نطاق الوصــاية اإلداري ـ ــة
ثانيا :نظام الوصاية اإلدارية ومبدأ الدميقراطية.
ثالثا :نظام الوصاية اإلدارية والتنمية احمللية .

المحور الثالث :الرقابة على ممارسة الوصاية اإلدارية

أوال :الرقابة اإلدارية الذاتية على قرارات اجلهات الوصية
ثانيا :الرقابة القضائية على قرارات اجلهات الوصية
ثالثا :الرقابة السياسية على قرارات اجلهات الوصية بني
الوجود والتفعيل

أن استقر نظام الدولة السياسي  ،وبعد انتشار الفكر الدميقراطي والداعي
إىل إشراك األفراد يف تسيري شؤوهنم على املستوى احمللي واإلقليمي ،
فأصبح من الضرورة امللحة إصالح ذلك النشاط اإلداري حبيث يصبح
مالئم لكل إقليم من أقاليم الدولة من أجل ذلك أنصرف املصلحون
اإلداريون ملعاجلة النهج اإلداري اجلديد الذي ال خوف وال خطر منو على
فىتدوا يف بداية القرن
وحدة الدولة السياسي اليت مل تعد حمل اضطراب  .ا
املاضي إىل ما يعرف بالالمركزية اإلدارية كأسلوب من أساليب التنظيم
اإلداري اإلقليمي.وأن ىذه الالمركزية تبىن على عنصريني أساسيني مها .
األول:استقالل السلطات اإلدارية الالمركزية عن السلطة اإلدارية
المركزية .والثاني :خضوع السلطات اإلدارية الالمركزية لرقابة وصائية
من جانب السلطة اإلدارية المركزية وإنها رقابة من نوع خاص  .وأقروا
أن للوصاية اإلدارية ضوابط وحدود جتعلها ختتلف يف اجلوىر عن الرقابة
الرئاسية  ،وقد تناول املشرع اجلزائري نظام الوصاية اإلدارية يف قانوين
البلدية والوالية اجلديدين  .اإلشكال الذي يطرح ما مدى اقرتاب املشرع
اجلزائري يف موضوع الدراسة من مفهوم الوصاية اإلدارية  ،وابتعاده عن
مفهوم الرقابة الرئاسية من خالل انعكاس ذلك االجتاه على واقع النظام
اإلداري اجلزائري ؟ وما مدى جناعة وفعالية القواعد القانونية لنظام الوصاية
اإلدارية يف حتقيق استقالل اهليئات الالمركزية اإلقليمية و حتقيق التنمية
احمللية يف اجلزائر ؟.

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

التخصص............................................:
الوظيفة..............................................:
مجال البحث ( عنوان الماجستير أو الدكتوراه)...

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

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

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

..................................................
المراســالت :

توجـو المراسالت إلى:
البريد اإللكتروني

لمممتقىguelmalaw@gmail.com

