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الشعبيـة الديمـقراطيـة ـة زائر ا ة ور ـم  ا

و العـالـي التعليـــــم   العلميالبـحثوزارة

البليدة ع-02جامعة   -لون

السياسية والعلوم قوق ا   لية

  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمعي

العقار و القانون   مخ

ماعاتو ا سي التنميةمخ تحقيق ا ودور  املحلية

حول  وط ملتقى   تنظم

  

  

  

  

  

  

 

: ل26و25يومي 2018أفر  

زائري  ا الدستوري النظام ة الدستور  الرقابة

فاق- و   -الواقع
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امللتقى أشغال   برنامج

: ول ل25اليوم   2018أفر
فتتاحية لسة الساعة:ا   صباحا8.30ع

ناتآياتتالوة- مب الكر القران   من

شي- ـــال ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ الوطنـ ـــــد ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   ي.ـــ

الدكتور- عبدالصمدلمة السياسيةعقاب والعلوم قوق ا لية   .عميد

امعةلمة- ا س رئ خالد رمول الدكتور امللتقىلإل ستاذ أشغال افتتاح عن   عالن

الدكتور- وليدلمة ط سشر   امللتقىرئ

  

  المقرر: ط د / كبيش عبد السالم                        د بن سالم جمال                                    تحت رئاسة:                      11:30 -09:30الجلسة األولى: 

سليمة/د ي البليدة  مسرا التعديلالنظا  2جامعة ضوء ع زائري ا الدستوري املجلس ألعضاء ي القانو   م

ز،2016لعامالدستوري مدى؟لالستقالليةعز أي إ للفعالية ضمان   و

طد شـــــــــــــــــــــر وليد البليدة / معالم 2جامعة إرساء الدستوري املجلس القانون دور  دولة

فتيحةد. سات عو

د/ رسيمط محمد   عموري

  سعيدةجامعة

سةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامع   تو

ة املصر العليا ة الدستور املحكمة أمام الرقابة ك   تحر

راءد/غـــــــر  الز فاطمة غواط  ـــبـــي ة  جامعة الدستور رقابة ة زائر ا ة الدس   جديد

و الضمانات ن "ب   املقوّضات

ع لفة  طيد/ ا   جامعة
لس الدستوري التعديل ظل الدستوري داء      - 2016نةاملجس و كيبة   -ال
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ي ا صوادقيھ البليدة  د/ زائري تطور  2جامعة ا الدستوري املجلس   شكيلة

فاتحد. جيجل  خالف الفعاليةا  جامعة ان ور الدستوري   ملجلس

لسنة الدستوري التعديل ام أح ضوء تحليلية   2016قراءة

مسعودةد/   عمارة

  

البليدة   2جامعة

  

املادة ضوء ع الدستوري املجلس ة العضو لسنة184شروط الدستوري التعديل ن2016من ب

ة العضو شروط وجديد العامة   الشروط

راضية عباس البليدة  د/ زائري   2جامعة ا الدستوري املجلس ستقال شكيلة ن التبعيةب و   لية

اش كر ع البليدة  د/سيد  Le conseil constitutionnel institution  2جامعة

de régulation politique ou législatif  

  

عامة   سا11:45-سا11:30مناقشة

  

الثانية: لسة رئاسة14:15-11:45ا ابالدكتور :تحت الو عبد ف خر :/ د ط ماملقرر مر ة   بوكو

سالمد. بن البليدة جمال ة 2جامعة الدستور عدم للدفع الدستوري س  التأس

سعد. مليانة  ادـــــــــــــــــــــــــــــــــطي س خم وآثاره  جامعة فراد قبل من ة الدستور عدم الدفع   آلية

يقة لونا ي سعيدا د وزو  أ/ ي ت الفر  جامعة القانون ة الدستور عدم للدفع ي القانو  النظام

أمال عباس زائر  د/ ا ة  جامعة الدستور عدم للدفع ي جرا الفرالنظام و زائري ا الدستوري   النظام

عباس معسكر  د.عمار الدستوري  جامعة القضاء  نماذج

كوس عمار سطيف  ةـــــــــــــــــــــــــــــد ة:  02جامعة الدستور عدم  الدفع

سا (فر املقارنة النماذج عض زائري املغرب)-مصر-دراسة ا النموذج ع ا اس ع   وا
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بوجورافد/ ي شلة  عبدالغا خ الدستوري  جامعة املجلس فعالية ادة ز دوره و خطار حق  توسيع

عاي شلف  وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضد/ زائر.  جامعة ا ن القوان ة دستور ع للرقابة اص ا ع   الطا

الرحمان عبد جيال بن مليانة  د/ س خم ن  جامعة القوان ة دستور ع القضائية الرقابة   ضوابط

والقضا- الفقھ املقارن دراسة الدستوري   - ء

نوالد/ بازة  ايراين ت ام ا الدستوري  املركز القا إخطار ي املغار املواطن   حق

خدوجةد/ الب  خلو رةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة الدستو   و والرقابة املطابقة رقابة ن ب الدستوري عديلاملجلس ظل ة   2016ر

غيلة بن لي القادر  د/ عبد م جامعة

  قسنطينة

املنتظرة والغايات القانونية :الطبيعة ولية ذات ة الدستور  املسألة

وفق  جزائري الفرنموذجتصور  

  

روابد/ ملي  جمال س خم رقابة  انةجامعة الدستوريأثر الدااملجلس النظام موقع ملانع ال لغرف خ  

ي القانو رم ال  ضمن

حليمةد/ ل  سعود ا القرار  فةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجامعة و الرأي ن ب الدستوري: للمجلس الرقابية   الصالحيات

نا بن مديحة مليانة  د/ س خم فعالي  جامعة خطار نتأث القوان ة دستور ع الرقابة   ة

ذوادي تحليلية  02سطيفجامعة  د/عادل دراسة زائر: ا ات ر وا قوق ل الدستوري املجلس حماية ز لتعز كآلية ة الدستور عدم الدفع

 مقارنة

يد/ رمضا راء الز تلم  فاطمة ز   سانــــــــــــــــــــــجامعة ا الدستوري املجلس ادات فراداج ات حر و حقوق حماية مجال   ائري

عالقة؟؟ :أية فعال دستوري   قضاء

حد/ غرداي  وةـــــــــــــــــــــــــــــــــسالم سان  ةــــــــــــــــــــــــــــجامعة قوق الدولية لالتفاقيات زائري ا الدستوري املجلس   رقابة

سعاد تلمس  د/حافظي التعديل  انـــــــــــــــــــــــــــجامعة ضوء ع ساسية ات ر وا قوق ا حماية ة الدستور عدم الدفع آلية مة مسا مدى

2016الدستوري  
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عامة   سا14:30- سا14:15مناقشة

الغداء ـــــة ــ ـــ ـــ ــ ـــ وجبـــ * 

: ي الثا ل26اليوم   2018أفر

    علواني نذير   الهاني صوادقية        المقرر ط د / تحت رئاسة:           د                                                                       11:00 -09:00:ثالثة  الجلسة ال

بدران مراد تلمسان  اد/ وامر  جامعة ة دستور ع   الرقابة

ع اق غواط  د/ ة الكتلة توسيع  الدستوري املجلس صالحيات  جامعة   الدستور

سليمة لدغش لفة  د/ ا املجلس  جامعة الدستوري صالحيات التعديل ضوء ع   2016الدستوري

أحمدد. مليانةجامعة /طيلب س ية خم املغار الدسات ن القوان ة دستور عدم خطار  

،املغرب– س تو زائر، ا مقارنة"-حالة  "دراسة

أحمدبورز د. لفجامعة  ق الدستوري  ةــــــــــا للمجلس الرقابة اختصاص لعقد إلزامية كآلية   خطار

ميدد/ ا عبد زائر  عمارة ا واملأمول   جامعة القانون ن ب ــــــة الدستـــور عــــــدم  الدفــــــــــــع

محروق مة كر منتوري  د/ جامعة

  قسنطينة

الدستور  املجلس ام م زائريتفعيل ا ي  

الدستوري التعديل ضوء 2016ع  

محمدد/ البليدة  بلقاسم دات  02جامعة املعا ة دستور ع زائري ا الدستوري املجلس   رقابة

نية ف البليدة  د/شر الدستوري  02جامعة التعديل ظل ة الدستور الرقابة ك تحر سبل الف-تقييم ة الدستور ة التجر مع ة سيةمقار -ر  

جمال قاسمية البليدة  د/ الدولية  2جامعة دات املعا ع ة الدستور   الرقابة

ي حسا من محمد زائري   ورقلةجامعة  د/ ا الدستوري النظام الدستوري العيب   تحديد

،رفشاد/ لفةجامعة  عطاءهللا لل  ا ة الدستور ع الرقابة الدستوريوظيفة   مجلس
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د/ جميلةط البليدة  فشار   2جامعة

الياس است  د/جوادي تم أ  جامعة ع ة الدستور التنفيذيةالرقابة السلطة ي–عمال اللبنا ع شر ال مع مقارنة   دراسة

زد/ العز عبد شلةجامعة  را يةآ  خ العر للدول والقانونية السياسية صالحات ا وتأث ن القوان ة دستور ع الرقابة   لية

  
  

  سا11:15-سا11:00قشة عامة منا
 

  

   اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرنامج الورش 
  ࢫࢫ

: ول ل25اليوم   2018أفر
  عرعور هناء مقرر : ط د / ال                تحت رئاسة د / جليد شريف                                               02المدرج رقم     13:00 -10:00األولى: الورشة 

  

املداخلة  املتدخل امعة-ةــــــــــــــــــــــــــــــــالصف  عنوان   ا

رضا سالم بن الدولية  د/ دات املعا ة دستور ع الرقابة الدستوري املجلس دور " 

الدستوري التعديل وفق زائر 2016ا  

محاضر 02البليدة-أ–أستاذ  

يل ن س در زائري ا  د/ ا ع شر ال الدولية دات املعا ة دستور ع لرقابة محاضر . 02البليدة-أ–أستاذ  

جعالب كمال زائري   د/ ا الدستوري املجلس اد اج الّسلطات ن ب الفصل محاضر  مبدأ لفةا-أ–أستاذ  
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بورحلةد/ ة زائري  قوادر ا الدستوري النظام ظل الدستوري املجلس انة محاضرأست م 02البليدة- ب–اذ  

ف شر جليد ة د/ العضو ن القوان ع الدستوري املجلس محاضر رقابة 02البليدة- ب–أستاذ  

عادلد/   عكروم

د/ كرط بو   قطشة

امل الدستورصالحيات ظل الدستوري 2016جلس محاضر    02البليدة-أ–أستاذ

دكتوراه   02البليدة-طالب

عتأ/ م ومر د  ع لسنةالرقابة الدستوري التعديل ظل ة العضو ن القوان ة .2016ستور بازةأستاذ  ت أ   مساعد

ناء والقرار عرعور الرأي خالل من زائري ا الدستوري للمجلس الرقابية دكتوراه املمارسة 02البليدة-طالب  

ـــا زكر دستور بــوعمامة ظل الدستوري املجلس شكيلة عديل1996تطور 2016و زائر-دكتوراهطالب  ا 1جامعة  

يم. ابرا زائري  طومـــاش ا الدستوري للمجلس ي املؤسسا طار دكتوراه  02البليدة-طالب  

حمدادو الدستوري ع للمجلس ي املؤسسا دكتوراه البناء بجامعة-طالب ستاملنار -و  

فاطمة جيال الع بن املغرب دول ة الدستور الرقابة يتطور ر  

املغرب) ، زائر ا س،  (تو

دكتوراه 02البليدة-طالب  

سية عرا الدين تقي ن أحمد القوان ة دستور ع للرقابة يئة ك الدستوري املجلس استقالل دكتوراه ضوابط 02البليدة-طالب  

ي رمضا سام ن اب القوان ة دستور عدم الدفع فراد  حق

زائ ا الدستوري التعديل ضوء 2016ري ع  

دكتوراه شلة-طالب خ  

خرشف لعام فاطمة الدستوري التعديل الدستوري2016أثر املجلس شكيلة ع  

ن القوان ة دستور ع الرقابة تفعيل ا دور  و

دكتوراه املدية-طالب  

ياسمينة ي ة. خرو الدستور عدم الدفع آلية ع ة الدستور التعديالت دكتوراه اثر زائ-طالب را  

فة شر في دستور بوز ظل الدستوري املجلس عمل .2016إجراءات دكتوراه  زائر-طالب ا  

تناحأ حمد ن  القوان ة دستور ع بالرقابة ملان ال دكتوراه عالقة وزو-طالب ي ت  
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احفايظية عديل سم ضوء ع زائري ا الدستوري املجلس لعامإخطار 2016الدستور دكتوراه  02سطيف-طالب  

جفا الدستوري أسامة للمجلس ة شر ال كيبة ال تحليلية البليدة قراءة دكتوراه 02طالب  

م. مر والواقع مسقم س التكر ن ب الدستوري املجلس البليدة استقاللية دكتوراه 02طالب  

ن أم محمد  أعمرس

 

ضم خ الدستوري التعديل املدرج ة الدستور عدم فرادالدفع حقوق ماية إضافية انة  

 

البليدة دكتوراه 02طالب  

دراج اب الو زائري  عبد ا الدستوري النظام الرئاسية نتخابات ة ع الدستوري املجلس املسيلة رقابة دكتوراه  طالب

صابر هللا عطاء الدستوري بن التعديل ضوء ع زائري ا الدستوري للمجلس التنظيمي 2016لسنةطار لفة  ا دكتوراه  طالب

شابحة سعيد دستور عمر ظل الدستوري للمجلس واملوضو العضوي 2016طار لفة  ا دكتوراه  طالب

مختاري  ي. حنان املغر الدستوري النظام ة الدستور عدم البليدة الدفع دكتوراه 02طالب  

يلة سو ي نموذج) عثما س وتو سا املقارنة(فر نظمة و زائر ا ن القوان ة دستور عدم وزو الدفع ي ت دكتوراه  طالب

بحري  الرزاق القضاءا عبد أمام ة الدستور عدم يلدفع القانو التأط وآفاق الدستوري النص ن ب  

نمــــــــــــــــ املصري ع شر –ــوذجاال  

املدية دكتوراه  طالب

الصا محمد ي ال مبار عدم لسنةالدفع زائري ا الدستوري التعديل ة 2016دستور  

الوالي ايطاليا)(تصور،تجارب و كية مر املتحدة ات  

زائر ا جامعة دكتوراه 01طالب  

لوح ينة ا زائري عدمالدفع  ا ع شر ال ن ب ة الدستور  

املقارنة عات شر  وال

البليدة دكتوراه 02طالب  

سليمان ام ستفتاء س عمليات و عية شر ال و الرئاسية نتخابات ع الدستوري املجلس دكتوراه رقابة -املدية-طالب  

القادر عبد د موضوعا يز وقضائية شكال سياسية زائر: ا ن القوان ة دستور ع بلعباس الرقابة دكتوراه  طالب

درا ول رقاب  التنطبيعة ع الدستوري املجلس تظيماة بجامعة  دكتوراه وز طالب ي وبت  

يب الطّ شتوح  ( الدستوري املجلس إخطار خطار( دائرة البليدة توسيع دكتوراه 02طالب  

ثامــــر يــــح ن ر القوان ة دستور ع الرقابة من جديد كنوع ة الدستور عدم  الدفع

لسنة الدستوري التعديل .2016ظل  

دكتوراه .02لبليدةاطالب  
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حمزة وتطبيقاتھ صا ن القوان ة دستور عدم الدفع إحالة مقارنة- نظام .- دراسة سكرة  دكتوراه  طالب

رة ز ق ا التنظيمات عبد ة دستور ع الرقابة الدستوري املجلس دكتوراهط اختصاص زائر-الب   01ا

لعقون. لل عفاف ز عز خطار حق لتوسيع الرقابية الدستوري.وظيفة لمجلس البليدة  دكتوراه 02طالب  

 خديجة

يوسف اج ا  أوالد

طبيعتھ و شكيلتھ خالل من زائري ا الدستوري البليدة املجلس دكتوراه 02طالب  

بوعنق. زائر. سم ا ة الدستور الرقابة ر تطو ا ودور خطار   جيجل-متعاقدأستاذ آلية

ن آم محمد لسنةتأث مودع الدستوري زائر2016التعديل ا ة الدستور الرقابة ع البليدة  دكتوراه   02طالب

  

  ن عربية رقية المقرر : ط د / ب                               تحت رئاسة د / حسين حياة                                              01المدرج رقم    13:00 -10:00:ثانية  ال لورشة ا
  

     

املداخلة  املتدخل امعة-الصفة  عنوان   ا

يم إبرا دي دات  مجا املعا ع ة الدستور الرقابة محاضر  حدود   02البليدة-أ–أستاذ

ر. الطا   زواقري

محمد ـ  س

الـجزائـر ن القوانـ ـة دستـور ع الرقابـة  مستقبـل

ازدواجية الشروع  الرقابة).(مالمح

شلةأست خ بجامعة   اذ

شلة خ دكتوراه  طالب

غداد ش لعام  كرن الدستوري التعديل الدفع ق طر عن ة الدستور الدستوري2016الرقابة س التكر ن ب ،

.( ية واملغر سية الفر ن ت التجر مع مقارنة دراسة )   واملأمول

محاضر    02البليدةأأستاذة

حياة ن للمعا  حس الدستوري املجلس البليدة  داترقابة أ محاضر   02أستاذة

م الكر عبد الدستوري  جمال املجلس لعمل الضابطة جرائية   املنظومة

زائر ا ن القوان ة دستور ع الرقابة   مجال

محاضر لفة-أ–أستاذ   ا
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شة ع القوان  خلدون ة دستور ع السياسية الرقابة تفعيل الدستوري املجلس شكيلة   نتأث

زائر ا ة الدستور التعديالت ضوء   ع

محاضر لفة- ب–أستاذ   ا

سام اب دستور  بولقواس عديل ظل الدستوري املجلس إخطار ملان ال نواب 2016دور أ  مساعدة شلة–أستاذة –خ  

رقية ية عر املجلس  بن امام ة الدستور الرقابة زائري  مجاالت ا التعدي الدستوري ضوء الدستوريع البليدة  2016ل دكتوراه   02طالب

نذير ي دستور  العلوا ع بالرقابة السياسية ات ا إلخطار ي جرا ةالنظام زائر ا ة التجر ن القوان ة

خطار ممارسة الفعالية وتحقيق ي الرقا العمل تنظيم متطلبات ن ب سية والتو

مقارنة-   -دراسة

البل دكتوراه   02يدةطالب

ان ز ن آم ــــة  محمد الدستور عدم القضاء أمــــام للدفــــع الدستوري   التأطيـــــر

سياسية بتطبيقات للرقابـــة ي قضا   أســــاس

املدية جامعة دكتوراه   طالب

السالم عبد ش الرئاسية  كب نتخابات قا الدستوري البليدة  املجلس دكتوراه   02طالب

أحمد ي غر الدوليةا  بن دات املعا ع ة الدستور   لرقابة

أنموذجا واملصري زائري ا الدستوري النظام ن ب مقارنة   دراسة

دكتوراه املدية–طالب   جامعة

شة   لزرقعا
ال فعالية ع خطار ات ج توسيع النظامأثر ة الدستور زائري رقابة ا   الدستوري

البليدة دكتوراه   02طالب

سعيد ملانية  دا ال املعارضة طرف من الدستوري املجلس املدية  إخطار أجامعة مساعد   أستاذ

مراد الدستوري  جدي التعديل ضوء ع ن القوان ة دستور ع الرقابة دكتوراه  2016لسنةتطور   02البليدةطالب

ي بدرا الدستو   ع العدالة تدعيم ا ودور الدستوري املجلس إخطار ات ج ةتوسيع دكتوراه  ر   02البليدةطالب

سعداوي  الدستوري.  ليندة للمجلس ة شار س دكتوراه  الصالحيات   02البليدةطالب

سعاد جيال زائري.  بن ا الدستوري للمجلس القانونية شلف  الطبيعة جامعة متعاقدة   أستاذة

أحمد ي الدستوري  ب   املجلس

شكيلة املجلس- (ال   )الصالحيات–طبيعة

لفة ا دكتوراه   طالب

بلعالم الّرحمان نھ  عبد وتكو وره ظ الدستوري ضاري  املجلس ا الفقھ مخ / د ط أستاذ
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باتنة جامعة سالمية عة الشر   ومقاصد

السعيد الدستوري  ثاب التعديل ظل ة الدستور الرقابة فاعلية ع ا وأثر الدستوري املجلس دكتورا 2016شكيلة باتنةطالب جامعة   ه

مصابحية لسنة  نادية الدستوري التعديل خالل من زائري ا الدستوري   2016املجلس

( صالحياتھ و شكيلتھ )  

البليدة دكتوراه   2طالب

مخناش حاج يلة ساسية.  سو ات ر وا قوق ا ماية الدستوري املجلس تدخل وزو  آليات ي ت دكتوراه   طالب

أميمة ةآلي  بومحداف دستور عدم الدفع للتع ة طبقا ن لسنةالقوان زائري ا الدستوري سكرة  2016ديل دكتوراه   طالب

نوار الشيخ لسنة بن الدستوري التعديل ظل الدستوري املجلس البليدة .2016اختصاصات دكتوراه  طالب

أسماء از الدستوري  بوع املجلس قبل من املمارسة الرقابة دكت  أوجھ باتنةطالب   وراه

مـزاري  ن )  ياسم زائري ا الدستوري النظام الدستوري( املجلس البليدة  شكيلة دكتوراه   02طالب

دراح بن يم إبرا ة  ع الدستور الرقابة اختصاصات مجال ية املغار ة التجر   تطور

زائر ا ) مقارنة س-دراسة )- تو   املغرب

لفة ا دكتوراه   طالب

يخلف املقارنةا  توري عات شر ال عض ن القوان ة دستور ع القضائية البليدة  لرقابة دكتوراه   02طالب

د بن الدستوري  حليمة التعديل عد و زائري(قبل ا الدستوري للمجلس العضوي طار البليدة  )2016دراسة دكتوراه   2طالب

. مو خضم  حمزة الدستوري املجلس آراء حول لسنةقراءة الدستور عديل ع مشار ع تلمسان".ࡧ.2016و2008الرقابة دكتوراه   طالب

خالد ة دستور  بوكو ضوء ع الدستوري للمجلس املوضو دكتوراه  2016طار سة-طالب   ت

حدبـي ة  فـــؤاد الدستور التعديالت ع الرقابة الدستوري القا العادور ات ر وا قوق با دكتوراه  مةاملاسة   املدية-طالب

م مر الرئاسية  بوزار نتخابات مراقبة زائري ا الدستوري املجلس البليدة  دور دكتوراه   02طالب

محمد زائري   محفوظي ا الدستوري النظام الدستوري املجلس صالحيات دكتوراه  تطور بجامعةطالب سسوسة   تو
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قة رز الدستوري  عباد املجلس داتدور املعا ة دستور ع البليدة  الرقابة دكتوراه   02طالب

خروب. لسنة  رضا ة الدستور املراجعة ضوء ع "دراسة ة الدستور الرقابة انة م ز البليدة  "2016عز دكتوراه   02طالب

ام ال لسنة  زاير الدستوري التعديل ظّل ة ور م ا س رئ أوامر ع ة الدستور دكتوراهطال  2016الرقابة   ب

مسدور  ب التطبيق  ز كيفية يحدد عضوي قانون غياب ظل حالة زائر  قرار ا جامعة دكتوراه   طالب

     
     

: ي الثا ل26اليوم   2018أفر

   لعقون عفاف المقرر : ط د /                                             ة                   تحت رئاسة د / عمراني نادي                                       02المدرج  رقم        11:00 -09:00:ثالثة   ال الورشة 
     

     

املداخلة  املتدخل   الصفة  عنوان

رحيمة/د لدغش الدستوري  التعديل الدستوري املجلس 2016إخطار محاضر  لفة-أ–أستاذ ا جامعة  

وز  ف حوت الدست  أ/ املجلس إخطار دستورتوسيع ظل ن القوان ة دستور ع للرقابة فع س تكر   2016وري

  

متعاقدة بازةأستاذة ت ام ا   املركز

ي عمرا نادية لسنة د/ الدستوري التعديل ظل زائري ا الدستوري املجلس اخطار 2016آلية محاضر  ال-أ–أستاذ 02بليدةجامعة  

خنوسليمة الدستوري  املجلس زائري شكيلة دستورا ضوء اير07ع .2016ف البليدة  جامعة متعاقدة 02أستاذ  

يم إبرا دي زائري بلم ا الدستور عديل ام أح ة الدستور عدم الدفع 2016الية سكرة  جامعة  أستاذ

صباح واري  . وصالحياتھ الدستوري للمجلس سية التأس لفة النصوص ا بجامعة  استاذة
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م وكةمحرز زائري   ا الدستوري النظام ن القوان ة دستور عدم الدفع  آلية

املقارنة ة الدستور التجارب عض  و

شلة-أستاذة خ  

يم إبرا زائري  بوخضرة ا الدستوري املجلس عمل محاضر إجراءات ال-ب–أستاذ 02بليدةجامعة  

ينة ص املجلس مرا عمل مستحدثة كآلية التحفظي "التفس ي القانو من تحقيق ا ودور الدستوري

وتطبيقات الدستوريآلراءنماذج املجلس وقرارات  

سة ت دكتوراه  طالب

ة بوكو م ن مر القوان ع ة الدستور الرقابة فعالية توسيع ة الدستور الكتلة  دور

الدستوري" املجلس ادات اج من تطبيقية   "نماذج

البليدة دكتوراه 02طالب  

احمد ي واملمارسة عمرا النصوص ن ب الدستوري املجلس استقاللية الدستوريواقع التعديل ضوء 2016قراءة البليدة  دكتوراه 02طالب  

صابرة. بن ظل ليندة الدستوري للمجلس خطار ات ج لسنةتوسيع الدستوري .2016التعديل دكتوراهط  جيجلالب  

عبايدي امل مروة إخطار لسنةآلية الدستوري التعديل ضوء ع الدستوري .2016جلس سة  ت دكتوراه  طالب

محفوظ بن م فعالية مر والتوسيعمدى يق التض ن ب زائر: ا ن القوان ة دستور ع الرقابة لتفعيل كآلية خطار وزو–جامعة02طالبة  ي -ت  

عزوز الدستوري مفتاح طبيعتھ-املجلس و -تنظيمھ البليدةطال  دكتوراه 02ب  

مزردي ق ا ة عبد دستور ع القضائية الرقابة ملمارسة كأسلوب ة الدستور عدم  الدفع

ش ال ضوء ع (دراسة ن )القوان والتو ي واملغر زائري ا ع ر  

سة ت _جامعة دكتوراه  طالب

 

حنان ة ة عدم الدفع مناصر ز  الدستوري املجلس إلخطار كآلية الدستور ام  ائري ا أح  الدستوري التعديل ظل

  .2016لسنة

البليدة دكتوراه 02طالب  
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منال. شان شان :قر   ن القوان ة دستور عدم املادةخطار نص الدستور 188اءة من دكتوراه  زائرطالب ا 1-جامعة  

فايزة وام ة  ةالتجر زائر ةعالرقابةا ن.دستور نصوصالقراءةالقوان دكتوراه   طالب

فضيلة ن نوام القوان ة دستور عدم الدفع مقارنة–إجراءات -دراسة دكتوراه  مليانةطالب س خم  

دى الدول  ايراين نماذج ة الدستور عدم  الدفع

مصر- و زائر ا و سا فر  

زائردكتوراهطالبة -1- ا  

رحــــمانــي إخـــــطار ولــــيد ــــات ج ـــــةتوســــيع الدســــتـــور الــــرقـــابــــــة تفعيل نحو الدســـــتــــــــوري املـــــجلـــــــس  

الدســـتـــوري الــــتـــعــــديــــل ضـــوء عــ 2016دراســـة  

البليدة دكتوراه 02طالب  

قاسيمي ن حميد القوان ة دستور عدم الفر الدفع  صورة

الدستو  للتعديل زائريوفقا ا 2016ري  

تلمسان جامعة دكتوراه  طالب

فة. شر الدستوري قراش التعديل الدستوري املجلس .2016تنظيم البليدة  دكتوراه 02طالب  

ة مار خ لعقون التعديل زائري ا الدستوري للمجلس والالحقة السابقة لفة الرقابة ا جامعة دكتوراه  طالب

م مر التعدي لعشاب الدستورياثر للمجلس املوضو طار ع الدستوري ل البليدة  دكتوراه 02طالب  

القادر عبد ول لسنة  الدستوري عديل خالل من ة الدستور الرقابة ملانية ال املعارضة 2016دور دكتوراه  سبسوسةجامعةطالب تو  

ام س ي الرق العيدا و السياسية الرقابة ن ب الدستوري القضائيةاملجلس ابة البليدة  دكتوراه 02طالب  

سارة. السياسية. خر ات ر ا ماية الدستوري املجلس تدخل البليدة آليات دكتوراه 02طالب  
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ي سليما زائر صفية وا املغرب ة الدستور عدم الدفع  إجراءات

ن القوان ة دستور ع القضائية الرقابة تفعيل  ودوره

جا دكتوراه لفةطالب ا معة  

سعاد الدستوري عيادي املجلس لعمل ديدة ا ن جراءات القوان ة دستور ع الرقابة تفعيل ا دور و دكتوراه   طالب

مخلوف زائر" رم ا ة الدستور الرقابة نظام ز عز مجال الدستوري املجلس عمل بجامع قواعد سياسية علوم دكتوراه ةطالب

عامة بو مليانة-جيال س   خم

أمينة لسنة مل زائري ا الدستوري التعديل إطار ة الدستور عدم .2016الدفع دكتوراه  بومرداس.جامعةطالب ,بودواو,  

محمد ة بومدوحة الدستور عدم الدفع البليدة آليات دكتوراه 02طالب  

بوطران ي. سعاد العر املغرب دول دسات خطار دكتوراه  02البليدةطالب  

        

التوصيات.  قراءة

ــــــــــادات الشــــــ ــــــــــع  تــــــــــوز

 

الوط امللتقى ألشغال الرسمي ختتام  

  


