
 

 

 

 

 

 
 الجلسة االفتتاحية:

 سا  09:15-سا 09:00
 السالم الوطني                   
 عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل بروفيسور مراد كاملي. لمة الك                   
 والية جيجل عناألستاذ سفيان مهيلة. ممثل نقيب المحامين لناحية قسنطينة كلمة                    
 االفتتاح الرسمي ألشغال الندوة. مدير جامعة جيجل .حمزة عميرشالبروفيسور كلمة                    

 الجلسة األولى
  الحقوق والعلوم السياسية،(مسؤول فريق ميدان التكوين لميدان ) أحسن هاشمي.د.  رئيس الجلسة:                   
 مختار يحياوي  )نائب رئيس قسم الحقوق(أ.  المقرر:                  

 ن المداخلة اوعن  الصفة  المتدخل  التوقيت 
 أ.د. بوزيد لزهاري  سا 09:30 -سا 09:15

 )تقنية التحاضر عن بعد( 

الجديد من خالل  ي الدستورالتعديل مالمح  رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
 المسودة

 أ.د. عمار بوضياف  سا 09:45 -سا 09:30
 

 ية التحاضر عن بعد( )تقن 

خبير لدى البرلمان الجزائري والمنظمة  
 العربية للتنمية اإلدارية

المحكمة الدستورية والمجلس األعلى  
 من خالل مسودة التعديل الدستوري  للقضاء

 أ.د. نذير عميرش  سا 10:00 -سا 09:45
 

 ( حضوري )

رئيس المجلس الشعبي   .1جامعة قسنطينة

 بقاسا الوالئي لوالية قسنطينة
قراءة أكاديمية في تنظيم وفصل السلطات  

  وفقا للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور

 رياض بوريش  أ.د.  سا 10:15 -سا 10:00
 

 )تقنية التحاضر عن بعد( 

  3 عميد كلية العلوم السياسية بجامعة قسنطينة

  األمميةسابق لدى الهيئة خبير . سابقا
بمركز الدراسات   باحث سابقو ،لليونيسيف

 -جامعة مونبيليه–والبحوث الخاصة بالدولة 

تنظيم  :  الدستور واإلطار المؤسساتي  
 وفصل السلطات 

La Constitution et le cadre 
Institutionnel : Organisation et 

Séparation des pouvoirs 
 أ.د. مليكة خشمون  سا 10:30 -سا 10:15

 ( حضوري )

 رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم 
 السياسية،  

 جامعة جيجل 

الحقوق والحريات في   المستحدث من 
 مسودة التعديل الدستوري 

 مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عاّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  سا 11:00 -سا 10:30

 سا  11:15 -سا 11:00: اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراحة
 الجلسة الثانية

 )متزامنة مع الجلسة الثالثة(
 شهرزاد أدمام )نائب رئيس قسم العلوم السياسية(د.  رئيس الجلسة:                                       
 العلوم السياسية( . قسممسؤول تخصص) د. رفيق كشوط. المقرر:                                      

 المداخلة  وانعن  المتدخل  التوقيت 
 د. لرقم رشيد  سا 11:30 -سا 11:15

 رئيس اللجنة العلمية لقسم الحقوق
 قراءة في مشروع التعديل الدستوري

 المبادئ األساسية للمجتمع، السلطة التنفيذية
 د. محمد سالمنة  سا 11:45 -سا 11:30

 
 دراسة لمضمون مسودة تعديل الدستور

 )الحقوق االقتصادية واالجتماعية والتنظيم اإلداري(  
 د. عمر قيرة  سا 12:00 -سا11:45

 مسؤول تخصص. قسم علوم التسيير
 دسترة حماية الثروات الوطنية والبيئية

 بالل  د. لعيساني سا 12:15 -سا 12:00
 مسؤول شعبة العلوم السياسية

 ع. سياسيةرئيس اللجنة العلمية لقسم 

السلطات وتوازنها في مسودة التعديل الدستوري: الممكن الفصل بين 
 والمأمول

 د. فاتح خالف  سا 12:30 -سا 12:15
 قسم الحقوقمسؤول تخصص. 

استحداث محكمة دستورية للرقابة على دستورية القوانين في الجزائر.  
 ضرورة أم خيار؟ 

 ـــــة عاّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سا 13:00 -سا 12:30

 



 ةلثالجلسة الثا
 )متزامنة مع الجلسة الثانية(

 د.فيصل قميحة )نائب عميد كلية االقتصاد مكلف بالبيداغوجيا(رئيس الجلسة:                                     
 . محمود كبيش  )نائب رئيس قسم لدى كلية االقتصاد(دالمقرر:                                       

 المداخلة  وانعن  المتدخل  التوقيت 
 األستاذ المحامي  سا 11:30 -سا 11:15

 غردة محمد 
 صالحية السلطة التشريعية في ظل مسودة تعديل الدستور

 األستاذ المحامي  سا 11:45 -سا 11:30
 عبد السالم قمراوي  

 دستوري على استقرار العدالة اآلثار المحتملة للتعديل ال

 األستاذ المحامي  سا 12:00 -سا11:45
 د. عبد الحق قريمس 

 المحكمة الدستورية: التوجه الجديد؟ 

 د. عبد العزيز عرجاني  سا 12:15 -سا 12:00
 

حماية الدولة من ألغام العلمنة والتقسيم واالبتعاد عن الهوية في ظل مسودة 
 التعديل الدستوري 

 مناقشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عاّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  سا 13:00 -سا 12:15

 الجلسة الختامية
 النشاط  التوقيت 

 قراءة التوصيات  سا  13:15  -سا  13:00

 من طرف السيد مدير الجامعة  اإلعالن عن اختتام الندوة سا  13:30  -سا  13:15

   .لجامعةااللكتروني لموقع العة أشغال الندوة مباشرة على يمكن متاب


