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 الجمهوريـة الجـزائـريـة الديمقـراطيـة الشعبيـة

People's Democratic Republic of Algeria                                               

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
Algeria Ministry of Higher Education and Scientific Research  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مخبر القانون والمجتمع بجامعة أدرار

 ومخبر القانون والتنمية بجامعة بشار 

 :ينظمان
 

 

 

 

 

 
 

 

 قراءة آيات من القرآن الكريم  .1

 النشيد الوطني الجزائري .2

 لجامعة أدرار القانون والمجتمع كلمة السيد مدير مخبر .3

 نون والتنمية لجامعة بشارالسيد مدير مخبر القاكلمة  .4

  كلمة السيد مدير جامعة أدرار .5

 كلمة السيد مدير جامعة بشار .6

 اإلعالن الرسمي النطالق الندوة من طرف مديري الجامعتين أدرار وبشار .7

 

 

 

 

 

 مخبر القانون والمجتمع
 

 وطنية حولندوة 

 "مشروع القانون العضوي لالنتخاباتقراءة في "

 ابتداء من الساعة الخامسة مساء 2021فيفري  04يوم الخميس 
 

 google meetعبر تقنية التحاضر عن ُبعد 

 https://meet.google.com/jcr-yhic-ctw: الرابط
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 الصغيرسعداوي محمد الجلسة األولى: برئاسة الدكتور  

(17h30 -19h30  :مالحظة     )لكل متدخل دقيقة 15 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة 

 جديلي نوال   أ.د.  /1 جديد الترشح، وشروطه جامعة المدية

 أ.د. بن طيفور نصر الدين /2 مبررات اختيار نظام القائمة المفتوحة  تلمسانجامعة 

 أ.د. عباس عمار /3 الجديدة لتحديد النتائج االنتخابيةالطريقة  جامعة معسكر

 د. علي محمد /4 أثر النظام االنتخابي على تشكيل المجالس المنتخبة جامعة أدرار

 د. لوني نصيرة /5 مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في القائمة االنتخابية     جامعة البويرة

 أ.د. إدريس عطية /6 القانون العضوي لالنتخاباتالشباب في مشروع  3جامعة الجزائر 

  مناقشة لمدة نصف ساعة 

 

 

  حمليل صالحبرئاسة األستاذ الدكتور : الثانيةالجلسة  

(19h30 -21h15  :مالحظة )لكل متدخل دقيقة 15 

 

 االسم واللقب عنوان الورقة البحثية الجامعة 

 2جامعة قسنطينة 

 

المستقلة لالنتخابات في مشروع القانون العضوي مركز السلطة الوطنية 

 .لالنتخابات

 أ.د. عميرش نذير /1

 أ.د. تينهينان ولد أحمد /2 .دور السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات في حماية الحقوق السياسية جامعة تيزي وزو

 د. أحمد بركات /3 المستجد في تمويل الحمالت االنتخابية جامعة بشار

 أ.د. عمار بوضياف /4 جديد المنازعات االنتخابية تبسةجامعة 

 د. سعداوي محمد الصغير /5     جديد السياسة الجنائية للحد من الجرائم االنتخابية جامعة بشار

  مناقشة لمدة نصف ساعة 

         

 

  الختاميةالجلسة  

 

1) 21h15  : شهادات المشاركة على المباشررمزي لإرسال 

 بينات من القرآن الكريم ومسك الختامتالوة آيات  (2

 




