
حسين عمر  . أ: رئيس اللجنة التنظيمية   

 أعضاء اللجنة التنظيمية 

 .بن قايد محمد أمين، أستاذ مساعد أ، جامعة بومرداس. أ
 .جامعة بومرداس" ب" لعجال المية، أستاذة محاضرة. د
 .،جامعة بومرداس"ب"خموفي لعموري، أستاذ محاضر. د
 .،جامعة بومرداس" ب"مبدوعة لخضر، أستاذ محاضر .د
 .جامعة بومرداس" ب"بقار سممى، أستاذة محاضرة  . د
 .، جامعة بومرداس" ب"دومة نعيمة أستاذة محاضرة . أ
 .بوثمجة حسين، أستاذ مساعد أ ، جامعة بومرداس. أ
 .سالمي دليمة، أستاذ مساعد أ ، جامعة بومرداس. أ
 .عقون عبد الغاني، أستاذ مساعد أ ، جامعة بومرداس. أ
 .باكدي دوجة، أستاذ مساعد أ ، جامعة بومرداس. أ
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 جامعة أمحمد بوقرة بومرداسكلية الحقوق، 

 قسم القاهون الخاص

 

 

 تنظم  يوم دراس ي  حول 

 نظام انتخابات السلطة"

 التشريعية بين الدستور

  "16/10والقانون العضوي رقم 

 2017 افريل 27يوم 
 قاعة المحاضرات الكبرى كلٌة الحقوقب

.  بومرداس جامعة 

 

 :المشرفتان على اليوم الدراسي
 بعبع الهام/أ& خواثرة سامية /د

 

 العظيمد بن صغير عبد .أ: لليوم الدراسيالرئيس الشرفي 
 د بوغزالة محمد ناصر.أ:  رئيس اللجنة العلمية

 :أعضاء اللجنة العلمية
 .حدوم كمال، أستاذ التعميم العالي ، جامعة بومرداس. د. أ
 .عميان بوزيان، أستاذ التعميم العالي، جامعة تيارت. د. أ
 .د بوسماحة الشيخ، أستاذ التعميم العالي، جامعة تيارت. أ
 . الجزائرد البيقرات عبد القادر،أستاذ التعميم العالي،جامعة. أ
 .حساين سامية، أستاذة محاضرة أ ، جامعة بومرداس. د
 بودربالة صالح الدين،أستاذ محاضر أ،جامعة بومرداس. د
 .جامعة بومرداس,معماش صالح الدين ا محاضر أ.د
 .لعرج سمير، أستاذ محاضر أ، جامعة بومرداس. د
 .جبارة نورة، أستاذ محاضر أ، جامعة بومرداس. د
 .استاذ محاضر أ جامعة بومرداس, قزالن سميمة.د
 .جامعة بومرداس" ب"جقبوبي حمزة ، أستاذ محاضر . د
 .جامعة بومرداس" ب"، أستاذ محاضر عباس فريد .د
 .جامعة بومرداس" ب"غناي زكية، أستاذ محاضرة . د
 .جامعة بومرداس"ب"تبوب فاطمة زهراء،أستاذة محاضرة .د
 .،جامعة بومرداس"ب"بنصر عبد السالم،أستاذ محاضر . د
 .، جامعة بومرداس" ب"عمورة رابح، أستاذ محاضر . د
 .،جامعة المسيمة"ب"بوكثير عبد الرحمان، أستاذ محاضر.د
 .، جامعة بومرداس" ب"بمعابد نادية، أستاذة محاضرة . د
 .، جامعة بومرداس" ب"ناجي زهرة، أستاذة محاضرة . د
 .، جامعة بومرداس" ب"تريعة نوارة، أستاذة محاضرة .د
 .، جامعة بومرداس" ب"لمسي زهية، أستاذة محاضرة . د
 .،جامعة بومرداس" ب"يونسي حفيظة، أستاذة محاضرة .د
 .جامعة بومرداس" ب"بن عنتر ليمى، أستاذة محاضرة . د
 جامعة سطيف"  ب " زروق نوال، أستاذ محاضر . د
 .جامعة سطيف" ب " عوابد شهرزاد، أستاذ محاضر . د
 .يحيوش سعاد، أستاذة مساعدة أ ، جامعة بومرداس.أ
 .سعيداني فايزة، أستاذة مساعدة أ ، جامعة بومرداس.أ

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: إشكالية اليوم الدراسي
   إن االنتخابات هً العالمة البارزة لألنظمة 

الدٌمقراطٌة ألنها األداة الحقٌقٌة لتداول السلطة التً 
تربعت على عرش وسائل إسناده دون أي منازع 

واستطاعت أن تزٌح عن طرٌقها جل الوسائل األخرى 
غٌر الدٌمقراطٌة، فحتى بالنسبة للجماعات المسلحة التً 

تستولً على مقالٌد السلطة عن طرٌق استعمال العنف 
واالنقالبات سرعان ما تعلن عن إجراء انتخابات مبكرة 
بغٌة إضفاء الشرعٌة على أعمالها، فهً باإلضافة إلى 

كونها وسٌلة من وسائل إسناد السلطة فهً عملٌة 
سٌاسٌة وقانونٌة وثقافٌة تجري وفق أسس ومبادئ 
أساسٌة البد من مراعاتها قبل وأثناء وبعد العملٌات 

 .االنتخابٌة

أهمية وأهداف اليوم الدراسي 

تكتسب االنتخابات أهمٌة كبٌرة لعالقتها بالحقوق   
األساسٌة السٌاسٌة لإلنسان المعترف بها دولٌا وعلى 

رأسها اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان، والعهد الخاص 
بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة، باإلضافة إلى سنها فً 

.  دساتٌر دول العالم على اختالف أنظمة الحكم فٌها

    وارتبطت االنتخابات حسب المفهوم الحدٌث 
بالمرحلة الثانٌة للدٌمقراطٌة والمتمثلة فً الدٌمقراطٌة 

النٌابٌة التً من مقوماتها األساسٌة وجود برلمان منتخب 
ولفترة زمنٌة محددة، وان هذه الوسٌلة السلٌمة 

الدٌمقراطٌة إلسناد السلطة قد تطورت إلى درجة بحٌث 
أصبحت هنالك أسالٌب وإجراءات وقوانٌن خاصة 

باالنتخابات تراعً فٌها خصائص ومعاٌٌر التصوٌت، 
وأصبحت هنالك جمعٌات منظمات مختصة فً مجال 
االنتخابات تابعة لألمم المتحدة أو منظمات حكومٌة أو 
غٌر حكومٌة عملها الرئٌسً متابعة ومراقبة العملٌات 

االنتخابٌة فً دول العالم ورفع تقارٌرها بشان هذه 
. العملٌات

    

 

 

 

   

لكنه من خالل الممارسات العملٌة والواقعٌة تبقى  
االنتخابات تفتقر إلى المعاٌٌر الدولٌة، لذا فإجراء 

العملٌات االنتخابٌة وباإلشراف جهات ومراقبٌن دولٌٌن 
 ومصدقٌتهاومحلٌٌن محاٌدٌن ترفع من شأن االنتخابات 

وبخالف ذلك فال جدوى من ممارسة انتخابات تفتقر إلى 
. المصداقٌة والشفافٌة

والجدٌر بالمالحظة أن هذا الٌوم الدراسً مهم جدا    
للطلبة كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة للتعرف على السلطة 
التشرٌعٌة فً الدولة، واضعة القانون محل دراستهم هذا 

من جهة ومن جهة أخرى أهمٌته من حٌث أننا مقبلون 
على انتخاب هذه السلطة فً التارٌخ المحدد بـ 

04/05/2017 .

ما هو مفهوم :    وٌطرح هذا الموضوع إشكالٌة تتمثل فً
السلطة التشرٌعٌة، وماهً إجراءات انتخابها وكٌف نقف 
على األسس والمعاٌٌر التً تؤثر على نزاهة ومصداقٌة 

العملٌة االنتخابٌة؟  

ولإلجابة على هذه اإلشكالٌة اقترحنا ضبط الموضوع    
. فً المحاور التالٌة

  السلطة التشريعية على ضوء الدستور :المحور األول

  تعرٌفها وكٌفٌة قواعد انتخابها

  اختصاصاتها وطرق إنهاء صالحٌاتها

  السلطة التشريعيةأعضاء انتخاب أحكام: المحور الثاني
 16/10على ضوء القانون العضوي رقم 

 المجلس الشعبً الوطنًأعضاء  

 المنتخبٌن األمة مجلس أعضاء  

  معايير وضمانات نزاهة االنتخابات :المحور الثالث

 مبادئ وشروط االنتخاب 

 القضائً والمراقبة الدولٌة لالنتخاباإلشراف  

 

 

شروط المشاركة 
 من جزءأن يتسم البحث بالتأصيل والحداثة، وأن ال يكون  .1

 .مداخمةمؤلف، أو 
 .اليوم الدراسيأن ينصب البحث في أحد محاور  .2
 وتحرر 14 بخط simplified arabicتحرر المقاالت بخط  .3

أما ، 12الهوامش بطريقة آلية في نهاية كل صفحة بخط 
 12بالنسبة لمبحوث المقدمة بالمغة األجنبية فتحرر بخط 

Times New Roman  10فتحرر بخط الهوامش أما 
 .في آخر المداخمة،وبالنسبة لقائمة المراجع والهوامش فتكتب 

 
. ةـــــــــــد هامـــــــــــمواعي

المداخمة كاممة مرفقة ببطاقة المعمومات آخر أجل الستقبال  .4
 .18/04/2017حول المشارك قبل 

رسال الدعوات تاريخ الرد عمى المشاركات المقبولة .5  24 وا 
/04/2017. 
 :البريد االلكتروني عمى المداخالتترسل . 

khouatra.samia@ yahoo.com 

 :  والتواصل لالستعالم

024.74.55.16 
  (املشرف على التنظيم  ) حسني عمر :األستاذ

 حضوركم يشرفنا
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