اإشاكمَة امللتلى:
ادليورًة اجلزائرًة ادلميلراطَة امشؼبَة
وزارة امتؼلمي امؼايل وامبحث امؼلمي
جامؼة كاضدي مرابح  -وركةل
لكِـة احللـوق وامؼلـوم امس َاسِـة
كســـم امؼلـــوم امسِـاسِــة

ًنظم امللتلى امؼلمي ادلويل حول:
امؼالكة بني امسلطتني امترشًؼَة وامتنفِذًة يف ا ألهظمة
امس َاس َة املغاربَة ػىل ضوء الإضالحات امس َاس َة اجلدًدة:
حنو اإػادة امتوازن أأو اس مترارًة اميمينة

ًويم  16و 17أأفرًل 2018
امرئُس امرشيف :أأ.د حلَالت محمد امطاىر ،مدٍر اجلامؼة
املرشف امؼام :أأ.د .كوي بوحنَة ،معَد املكَة
رئُس امللتلى :د .ربوح ايسني
رئُس انلجنة امؼلمَة :د .بلؼور مططفى
رئُس انلجنة امتنظمية  :أأ .حودمُسة اإمَاس
انئب رئُس انلجنة امتنظمية :د .حشود هور ادلٍن

اإن دراسة امؼالكة بني امسلطتني امترشًؼَة وامتنفِذًة ثمت
من منطلق الامزتام مببد أأ امفطل بني امسلطات ،اذلي
هيدف اإىل منع الاستبداد وضَاهة احلرايت وضامن مبد أأ
غي وكِام دوةل املاهون وحتلِق امركابة املتبادةل بني
امرش ة
امسلطات ،وبذكل ٌشلك ثطبَق ىذا املبد أأ أأحد أأراكن
امنظام ادلميلراطي.
اإن امتطورات امس َاس َة ا ألخرية اميت غرفهتا املنطلة امؼربَة
أأثرت بشلك كبري ػىل ا ألهظمة امس َاس َة املغاربَة ،سواء من
خالل اإكرار مجموػة من احللوق واحلرايت ا ألساس َة أأو من
خالل اإػادة ثنظمي امسلطات وحتلِق هوع من امتوازن وامتؼاون
يف اإطار امتاكمل ل امتغول .
وػلَو ،س َتناول ىذا امللتلى امؼلمي املغاريب دراسة
الإشاكمَةامتامَة:كَف سامهت الإضالحات امس َاس َة اجلدًدة
يف املنطلة املغاربَة يف اإػادة ثنظمي امؼالكة بني امسلطتني
امترشًؼَة وامتنفِذًة يف ا ألهظمة امس َاس َة املغاربَة؟ وىل
اجتيت حنو اإػادة امتوازن أأو حنو اس مترارًة اميمينة؟

أأىداف امللتلى:
ًودف ىذا امللتلى امؼلمي املغاريب اإىل حتلِق امغاايتامتامَة:
 - 1امتؼرف ػىل مظاىر امتؼاون وامتأأجري املتبادل بني
تنفِذًة
امسلطتني امترشًؼَة وام ؛
 - 2اموكوف ػىل طبَؼة ا ألهظمة امس َاس َة املغار؛بَة
 - 3املِام بدورات تكوًنِة مفائدة طلبة ادلكتوراه واملاسرت يف

 - 3اموكوف ػىل مدى امتوافق بني اجلاهب ادلس توري
واجلاهب امس َايس فامي خيص امؼالكة بني امسلطتني
امترشًؼَة وامتنفِذًة يف ا ألهظمة امس َاس َة املغاربَة .
 - 4مؼرفة أأوجو امش بو والاختالف يف امؼالكة بني امسلطتني
امترشًؼَة وامتنفِذًة يف ا ألهظمة امس َاس َة املغاربَة.
 - 5املِام بدورات تكوًنِة مفائدة طلبة ادلكتوراه واملاسرت يف
جمال موضوع امللتلى .

احملاور ا ألساس َة نلملتلى:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تكوٍن ا مسلطتني امترشًؼَة وامتنفِذًة يف ا ألهظمة
امس َاس َة املغاربَة؛
دوافع وحمتوى الإضالحات امس َاس َة اجلدًدة يف
املنطلة املغاربَة؛
مظاىر امتؼاون بني امسلطتني امترشًؼَة وامتنفِذًة ػىل
اجلدًدة
ضوء الإضالحات امس َاس َة ؛
مظاىر امركابة وامتأأجري املتبادمني بني امسلطتني امترشًؼَة
اجلدًدة
وامتنفِذًة ػىل ضوء الإضالحات امس َاس َة ؛
واكع امؼالكة بني امسلطتني امترشًؼَة وامتنفِذًة يف
ا ألهظمة امس َاس َة املغاربَة (ا ألس باب وامنتاجئ؛)
طبَؼة ا ألهظمة امس َاس َة املغاربَة ػىل ضوء امؼالكة بني
امسلطتني امترشًؼَة وامتنفِذًة .

رشوط املشاركة:
 أأن ٍكون امبحث يف أأحد حماور امللتلى؛ أأن ًتطف امبحث ابجلدًَّة وٍكون ثناوهل نلموضوعمتسامً اب ألضاةل امؼلمَة يف ظل مهنجَة حممكة وثوجَق
متاكمل نلمراجع واملطادر؛
 أأل ٍكون امبحث كد س بق ورشه أأو كدم يف ملتلِاتسابلة أأو مأأخوذ ًا من مذكرة أأو أأطروحة أأو حبث ػلمي؛
 أأل تزًد ػدد ضفحات امبحث غن  20ضفحة و أأل ثللغن  12ضفحة ؛
 تكتب املداخةل احملررة ابنلغة امؼربَة وفل ًا خلط Simplified Arabicجحم  14و احملررة ابنلغات
ا ألجنبَة خبط  Time New Romanحبجم .12
 أأن ٌش متل امبحث ػىل ملخص ابمؼربَة وأخر بلغةأأجنبَة (اجنلزيًة أأو فروس َة) ،كام حيتوي ػىل املكامت
املفتاحِة.
 -أأي حبث خيامف ىذه امرشوط ٍرفظ.

حلوق امتسجَل:
ابمنس بة م ألساثذة 5000 :دج
ابمنس بة مطلبة ادلكتوراه 2000 :دج

مواغَد هم َّمة:
ٍ .1رسل ملخص امبحث يف موػد أأكطاه ًوم:
 ،2018/01/05وًمت اإخبار امباحثني بنتِجة امتحكمي
امؼلمي يف موػد أأكطاه ًوم.2018/01/20 :
 .2ترسل املداخةل اكمةل يف موػد أأكطاه ًوم:
 ،2018/02/10وًمت اإخبار امباحثني بنتِجة
امتحكمي امؼلمي يف موػد أأكطاه ًوم:
. 2018/02/28
 .3ترسل امللخطات و املداخالت ػىل امربًد
الامكرتوين:
seminairepo2018@gmail.com
 .4مالس تفسار والثطال:
امياثف0660 33 61 12 / 0660 46 41 06 :
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