
 

 

  أهداف الملتقى:
ع* ف الدتطورالوقو الرقابة مجال ة الدستور ة ةالتجر ستور  

زائري* ا الدستوري للمجلس ي جرا للنظام   دراسة

مدى* يان وت الدستوري القضاء ن ب امل داري الت   القضاء

و ستفادة الدفع* مجال الدول عض تجارب بدراسة املعارف عميق

ة الدستور   عدم

  

  
 

طاملداخلةتكتب * وفقا ية العر 14مsimplified arabicباللغة

بخطو  ية جن م time new roman اللغات وامش.12ب ال وتكتب

م املداخلة12ب اآخر عل املتعارف العلمية ية للمن وفقا ..  

ص بم املداخلة ترفق بالل* آخر و ية العر باللغة ية غةالبداية   جن

شورة* م املداخلة تكون ال تمأن ملتقىاكشأو  .سابقا

املة* املداخلة بطاقةترسل تتضمن وكذا للمشارك سممعلومات

املؤسسةالعلميةالدرجةو لقبالو  و اللمشارك إل تمي ي يد،ال ال ع

للملتقى ي و أدناهجاللك   .املحددة

ع* البحث ملفيرسل ل املدرج wordش ي و لك يد ال ع

ة   املطو
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جمالد. محاضررواب مليانة-أ-أستاذ س خم جامعة  

مسعودةد.- محاضرعمارة البليدة- أ-أستاذ 02جامعة  

راء- الز فاطمة محاضرد.غر غواط- أ-أستاذ جامعة  

يبةد.- و ناصر محاضربن البليدة-أ-أستاذ 02جامعة  

راضيةد.- محاضرعباس البليدة-أ-أستاذ 02جامعة  

عادلد.- محاضرعكروم البليدة-أ-أستاذ 02جامعة  

محمدد.- محاضربلقاسم البليدة-أ-أستاذ 02جامعة  

محاضر- أستاذ غداد ش البليدة-أ-د.كرن 02جامعة  

يلد.- ن س محاضرادر البليدة-أ-أستاذ 02جامعة  

عيمةد.- محاضرعلواش البليدةجام-أ-أستاذ  02عة

محاضر- أستاذ محمد للري- أ-د.جالب ع و   املدرسة

الصمدد.- عبد محاضرعقاب البليدة-أ- أستاذ   02جامعة

ناديةد.- ي محاضرعمرا البليدة-أ-أستاذ    02جامعة
الصغد.- ع محاضرأسجمال البليدة -ب-تاذ               02جامعة

  اللجنة التنظیمیة                      
مصطفىأ/- البليدةقروج سا02جامعة   رئ

عمأ/- ـــــخالد ـــ البليدةرانـ   02جامعة

عاللأ/- البليدةسماعي   02جامعة

إسماعأ/- يمي البليدةيلبرا   02جامعة

طعبأ/- ـــــراقع ــ ـــ ـــ ـــ البليدةةـ   02جامعة

عمأ/- ي ـــــسعيدا البليدةرـ   02جامعة

قدور- البليدةبلوادأ/   02جامعة

ــــلبط- ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ الدكتــ ــة ــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــ  وراهـ
ــالطاق - ــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ داري ـ لم ــــلل ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ    يةــــ
. 

 

  للملتقى: اللجنة العلمیة

  مسراتي سلیمة رئیسة اللجنة العلمیة: د.   
-. القادرأد عبد ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأستشر ااذـــــــــــــــــــــــ   02لبليدةجامعة

زائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري- ا الدســـــــــــــتوري املجلــــــــــــــــــــس إلياس صام   د.

سعاد ي الغو جاأد. ـــــــــــــــــاذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زائرأستــــــ ا   01معة

مراد بدران . تلمســـــــــــــــانأد جامعة ـــــــــــاذ   أستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ أستـــــــــــــ فطـــــــــــــــــــة نبا وزوأد. ي ت جامعة ــــــــــاذ  ــــــــــــــــــ

بوسماحة الديند. رانأستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذنصر و جامعة

آكد.أ- محمد ـــــــــــــــــــــــــــــــاذــــــــــــــــــــــــــــأستكزو البليدةـــــــــــــــــ 02جامعة  

محمودأد.- ـــــشر البليدةــــــــــــأستـــــــــــــــــــــ جامعة 0ــــــــــــــــــــــــــــاذ  

وليد- ط شر محاضرد. البليدة-أ-أستاذ 02جامعة  

سالمد.- بن محاضرجمال البليدة- أ-أستاذ   02جامعة

السالم- عبد ساملي . ــــــــــــــــــــــــــــاذأد لفةجامعأستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا   ة

تلمسانأ- جامعة ــــــــــــــــــــاذ أستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرحمان عبد   د.عزاوي

القادر  عبد كر بو ـــــاذأد. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زائرأستــــــــــــــــــ ا   01جامعة

محاضرد- أستاذ العابدين ن ز بلما تلمسانأ-.  جامعة

ابد.- الو عبد ف محاضرخر البليدة-أ-أستاذ 02جامعة  

الرحماند. عبد جيال محاضربن مليانة-أ-أستاذ س خم جامعة  

يد.- ا محاصوادقية البليدة-أ-ضرأستاذ 02جامعة  

محاضرعد.طيب- لفة-أ-أستاذ ا   جامعة

محمدد.- محاضرزاغو شلف- أ-أستاذ جامعة  

أسامةد.- ي محاضرغر املدية-أ-أستاذ جامعة  

محاضرجعالبكمالد.- لفة-أ-أستاذ ا جامعة  

محاضر- أستاذ يوسف لفة-أ-د.زروق ا جامعة  

يعةد. ر محاضربوقرط شلف-أ-أستاذ   جامعة

سليمةد.- محاضربالل البليدة-أ- أستاذ 02جامعة  

يد.- برحما محاضرمحفوظ البليدة-أ-أستاذ 02جامعة  

عايدةد.- محاضرمصطفاوي البليدة-أ-أستاذ 02جامعة  

  

  

  

املشارك ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشروط  


