جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي
كلية الحقوق والعلوم السياسية

قسم الحقوق

يومي  10 :و  11أفريل 2018
بمساهمة:

اليوم األول 09 :أفريل 2018
الجلسة االفتتاحية
القرآن الكريم والنشيد الوطني
الكلمة الترحيبية لرئيس المؤتمر :د /دريد كمال
كلمة المشرف العام للمؤتمر :د /بوعبد هللا مختار عميد الكلية
كلمة الرئيس الشرفي للمؤتمر :أ.د /حوبار فريدة مديرة الجامعة
كلمة والي والية أم البواقي
المحاضرة االفتتاحية :أ.د /بعلي محمد الصغير  -عنوان المداخلة " :الخصائص العامة لدولة القانون"
استراحة قهوة

اليوم الثاني 10 :أفريل 2018
الجلسة الرئيسية

أشغال اليوم الثاني  :الفترة الصباحية
المقرر:أ .بن وارث محمد عبد الحق
رئيس الجلسة :أ.د بعلي محمد الصغير

عنوان المداخلة
 - 1بعض خواطرنا حول دولة القانون

اسم المتدخل
أ.د رأفت فودة

الجامعة
جامعة القاهرة

 - 2الدفع بعدم دستورية القانون كآلية لدعم دولة القانون

أ.د عمار بوضياف

جامعة تبسة

 3- L’état du droit algérien pour un Etat deأ.د خراجي مصطفى
droit en Algérie

 - 4دور مجلس الدولة الجزائري في سد الفراغ التشريعي
وارساء المبادئ العامة للقانون اإلداري

د .نويري عبد العزيز

 5- La théorie de la voie de fait et le systèmeد .بوعبدهللا مختار
juridictionnel algérien

 -6األمن القضائي كدعامة لبناء دولة القانون

عميد الكلية

د.عبد العزيز أمقران

جامعة سيدي بلعباس
مستشار و ممثل عن مجلس الدولة
جامعة أم البواقي
مستشار لدى المحكمة العليا -
متقاعد -رئيس تحرير مجلة
المحاماة

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

1

الجلسة الصباحية الثانية

المقرر :أ /فواتحية حبارة

رئيس الجلسة :د/بوعبدهللا مختار

الجامعة
جامعة نواكشط موريتانيا

عنوان المداخلة
 - 1بناء دولة القانون في موريطانيا

اسم المتدخل
أ.د /محمد الداه عبد

 - 2عوائق حماية القاضي اإلداري للحقوق والحريات

أ.د /بدران مراد

جامعة تلمسان

 - 3استقاللية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته

أ.د /لحرش عبد الرحمان

جامعة عنابة

 - 4التطور التدريجي لمفهوم دولة القانون في القواعد

د /بوصلصال نورالدين

جامعة سكيكدة

 - 5دور العدالة الجنائية في تجسيد دولة القانون

د /خليفة محمد

جامعة عنابة

 - 6مدى استقاللية المجلس الدستوري الجزائري " دراسة في

د /أحمد شامي

جامعة تيارت

القادر

العامة :دعوى تجاوز السلطة نوذجا

في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016
الدولية

ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

وجبة الغداء ()13:45 – 12:30
الورشة األولى :الثالثاء  2018/04/10صباحا ( القاعة رقم)01:
ورشة البروفيسور بريكي لحبيب – رحمه هللا-
المقرر  :أ .بن مهني لحسن

رئيس الورشة  :الدكتور باديس سعودي
أوال  :األساتذة المتدخلون  10 :دقائق لكل متدخل

اسم المتدخل
عنوان المداخلة
 -1مقاربة تنظيم حرية اإلعالم في ضوء مقتضيات الدستور والمواثيق د /سعودي باديس

الجامعة
جامعة أم البواقي

الدولية المصادقة عليها :نموذج لمدى تجسيد دولة القانون"

 - 2التقاضي على درجتين في الجنايات تكريس لدولة القانون (مداخلة أ /مناع مراد
مشتركة )

جامعة أم البواقي

أ /بلغيث سومية

 - 3دور القاضي الجزائي في تفعيل دولة القانون

 - 4العوائق القانونية التي تحول دون تجسيد مبدأ استقالل القضاء

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

2

أ /ناصري سفيان

جامعة أم البواقي

أ /جمال مقراني

جامعة أم البواقي

ثانيا  :الطلبة المتدخلون  5 :دقائق لكل متدخل
اسم المتدخل
بوطالب أمينة

الجامعة
جامعة تبسة

عنوان المداخلة
 - 1حق المتقاضي في الدفع بعدم الدستورية كآلية لتجسيد دولة القانون
 - 2التقاضي على درجتين في المادة الجزائية في ظل اإلصالح الدستوري

بوكوبة مريم

جامعة تبسة

 - 3الشرعية الجنائية كآلية لتكريس دولة القانون في الدستور الج ازئـري

خلوط سعاد

جامعة خنشلة

 - 4حدود اختصاص السلطة التنفيذية بالتشريع في المادة الجزائية

لوز عواطف

جامعة قسنطينة

 - 5التعددية الحزبية في النظام القانوني الجزائري بين التنظيم و التقييد

ديب لبيبة

جامعة عنابة

 - 6رؤية مستقبلية لواقع أجهزة الرقابة على دستورية القوانين لدولة الحق

هاني منور

جامعة تيارت

 - 7دور مبدأ االنفراد بالتشريع في تجسيد مقومات دولة القانون

عادل بوزيدة

جامعة تبسة

 - 8االختصاص التشريعي المتزايد لرئيس الجمهورية:مآل مبدأ الفل بين

جفالي أسامة

جامعة البليدة2

 - 9واقع حرية الرأي والتعبير في الجزائر بين المساس بحقوق اإلنسان واعمال

خليدة هوام

جامعة تبسة

 -10االتجــاهــات الحـديثـة لحمـايــة الحقـوق والحريــات فـي الــدول األوروبيــة-

سعودي نسيم

جامعة سطيف2

 -11مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري وسبل تعزيزه

شيماء عطايلية

جامعة خنشلة

 -12تطبيق التنظيمات الحديثة لحركة المرور و األمن في الجزائر كآلية

نوال قابوش

جامعة أم البواقي

 -13اإلعالم و قضايا حقوق اإلنسان على ضوء أحكام التشريع الجزائري

كريمة مازوز

جامعة أم البواقي

ليلى حمال

جامعة أم البواقي

الجديد

والقانون ( الجزائر نموذجا)

السلطات

دولة القانون

المـدافـع عن الحقــوق فـي فـرنسـا نمـوذجــا

لتكريس دولة القانون – دراسة استشرافي

 -14مبدأ سمو الدستور كضمانة لتجسيد دولة القانون

 -15فعالية القانون العضوي  03/12المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل محمد األمين نويري
المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة في إرساء دولة القانون (مداخلة محمد الصالح قروي

مشتركة )

 -16مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري و سبل تعزيزه

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

3

ديار ربيعة

جامعة تبسة

جامعة عنابة
جامعة أم البواقي

الجلسة المسائية األولى
جمال

أشغال اليوم الثاني  :الفترة المسائية
رئيس الجلسة :أ.د محمد داه عبد القادر

عنوان المداخلة
 - 1الرقابة الدستورية على القوانين عن طريق الدفع في إطار تكريس دولة
القانون في الجزائر

المقرر :د /بوستة
اسم المتدخل
د /الغيتاوي عبد

الجامعة
جامعة أدرار

 - 2األمن القضائي ودوره في ترسيخ دولة القانون ( رؤية مستقبلية

د /فليغة نورالدين

جامعة سكيكدة

 - 3مقومات دولة القانون على الصعيد المؤسساتي في الجزائر بموجب

د /العايب سامية

جامعة قالمة

 - 4تبعية النيابة العامة لو ازرة العدل في ضوء معايير دولة القانون

د /لنكر محمود

جامعة سكيكدة

لإلصالح)

التعديل الدستوري لسنة 2016

القادر

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

رئيس الجلسة :أ.د خيري عمر
الجلسة المسائية الثانية
اسم المتدخل
عنوان المداخلة
1- « La nécessité du couple Etat de droit –Etat de sécurité
أ.د /خرايفي رابح

المقرر :أ .ذيب عمر
الجامعة
جامعة جندوبة تونس

en tant que facteur de développement dans des pays de
l’Afrique du nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye,
Egypt).

 - 2أسلوب الدفع بعدم دستورية القوانين ،آلية لحماية الحقوق

د /خشايمية لزهر

جامعة قالمة

 - 3واقع التعددية الحزبي ـ ــة في النظام القانوني الجزائري

د /نوال لوصيف

جامعة قسنطينة

د /بن شنوف فيروز

جامعة تيسمسيلت

والحريات وتعزيز دولة القانون ،دراسة مقارنة

 - 4انعكاسات مبدأ تدرج القواعد القانونية على الحريات في إطار
دولة القانون

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

4

الورشة الثانية  :الثالثاء  2018/04/10مساء ( القاعة رقم)01:
ورشة األستاذ طراد علي – رحمه هللا-
المقرر  :د /بوخالفة

رئيس الورشة  :الدكتور جغلول زغدود
حدة
أوال  :األساتذة المتدخلون  10 :دقائق لكل متدخل
عنوان المداخلة
 - 1الفساد ودولة القانون في الج ازئر " تأثير جريمة الرشوة أنموذجا"

 - 2مثلث الحوكمة كضرورة بنيوية لبناء دولة القانون و المؤسسات في الدول
النامية

 - 3تحديات بناء دولة القانون في دول الربيع العربي دراسة حالة :سوريا
 - 4ضمانات الحريات االقتصادية في ظل الدستور الجزائري

 - 5تجارب مقارنة في العدالة االنتقالية  :نحو مأسسة دولة القانون في
مراحل التحول الديمقراطي

اسم المتدخل
د /جغلول زغدود

الجامعة
جامعة أم البواقي

د /لزهر وناسي

جامعة أم البواقي

د /مبروك ساحلي جامعة أم البواقي
د /بوستة جمال جامعة أم البواقي
أ /بومزبر حليمة

جامعة أم البواقي

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

ثانيا  :الطلبة المتدخلون  5 :دقائق لكل متدخل

 - 2عالقة الدولة بالمجتمع في إطار بناء وترسيخ دولة القانون في

اسم المتدخل
اعراب المية

الجامعة
جامعة سطيف 2

عنوان المداخلة
 - 1الفساد ودولة القانون في الجزائر" تأثير جريمة الرشوة أنموذجا "

أسماء صالحي

م.و.ع.ع.س

 - 3مشاركة المجتمع المدني في عملية التشريع :تعزيز لمبادئ دولة

بوحوية آمال

جامعة األغواط

 - 4قيم المواطنة و التعديالت الدستورية في الجزائر (قراءة سوسيو-

تكوك تواتي

جامعة وهران2

 - 6دور الديمقراطية في إرساء دولة القانون

عبد المنعم جماطي

جامعة باتنة

صادق حجال

جامعة المدية

 - 7الحكم الراشد تجسيد لدولة القانون

حمودي فريدة

جامعة تيزي وزو

 - 9الحق في الحصول على المعلومة و دوره في تجسيد دولة القانون في

خيذري إيمان رقية

جامعة بسكرة

دمبري إيمان

جامعة عنابة

 -10إصالح الخدمة العمومية ودورها في القضاء على الفساد اإلداري

مزود فلة

جامعة جيجل

الجزائر :دراسة في األدوار والوظائف

القانون دراسة على ضوء أحكام القانون الدستوري المقارن

قانونية)

 - 5االنقالبات كمعوق إلعمال دولة القانون في الدول اإلفريقية

 - 8حوكمة الشركات من مظاهر الحكم الراشد
إطار الحكم الراشد

5

الجزائر

 -11واقع مبدأ تدرج القوانين في الجزائر وسبل تعزيزه

لعارم باي

 -12واقع التعددية الحزبي ـ ــة في النظام القانوني الجزائر

حناشي أميرة

جامعة أم البواقي

 -13الرقابة السياسية على دستورية القوانين كضمانة فاعلة في تجسيد

بن عامر هناء

جامعة أم البواقي

فايزة هوام

جامعة تبسة

خنفري فدوى

جامعة أم البواقي

كريمة بوطابت

دولة القانون

 -14استقاللية القضاء و ضماناتها إلرساء دولة القانون

 -15مدى استقاللية السلطة القضائية في ظل ما يسمى بدولة القانون

مناصرية حنان

 -16الحكومة االلكترونية كآلية إلصالح الخدمة العمومية في صحرواي عبد العزيز
المؤسسات العمومية في الجزائر

جامعة أم البواقي

جامعة البليدة2
جامعة المسيلة

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

اليوم الثالث 11 :أفريل 2018
أشغال اليوم الثالث  :الفترة الصباحية
المقرر :د .ليراتني فاطمة
رئيس الجلسة :أ.د /رأفت فودة

الجلسة الصباحية األولى
الزهراء
عنوان المداخلة
 - 1تجربة دولة القانون في تركيا " التعديالت الدستورية  2017وتأثيرها
على توازن السلطات".

اسم المتدخل
أ.د /خيري عمر

الجامعة
جامعة سكاريا

 - 2نحو تجسيد حكامه إدارة الخدمات العمومية المحلية كسبيل لتدعيم

أ.د /ناجي عبد النور

جامعة عنابة

 - 3دولة القانون ...بين ال ثوابت والنصوص والممارسات" األمل ..دولة

أ.د /روان محمد الصالح

جامعة أم البواقي

 - 4المواطنة :األليات و السبل القانونية لترسيخها

د /الوافي سامي

جامعة المنار

 - 5دولة القانون في جمهورية تركيا  :معايير كوبنهاغن قيد االختبار

د /غازي فاروق

جامعة عنابة

 - 6آليات مكافحــة الفســاد وتحقيق دولة الق ــانون  -دراسة مقارنة بين

د /توفيق عطاهللا

جامعة خنشلة

 - 7القضاء الدولي الجنائي تكريس لمبدأ الشرعية الدولية

د /عبابسة محمد

جامعة خنشلة

دولة القانون في الجزائر

القانون  ...مواطنة بال استثناء"

القانون الدولي والقانون الجزائري

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

6

تركيا

تونس

المقرر :د /بن طاهر أمينة
رئيس الجلسة :أ.د /عمار بوضياف
الجلسة الصباحية الثانية
الجامعة
اسم المتدخل
عنوان المداخلة
 - 1دور األمن القانوني في إرساء دولة القانون
جامعة خنشلة
د /لخذاري عبد المجيد
 - 2مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائري وسبل

د /بوكماش محمد

جامعة خنشلة

 - 3تكريس حقوق المعارضة البرلمانية في الجزائر ضمانة لتجسيد

د/عادل قرانة

جامعة عنابة

 - 4فعالية تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية آلية لتجسيد دولة القانون

د /زياد عادل

جامعة خنشلة

 - 5إشكالية العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام

د /تافرونت الهاشمي

جامعة خنشلة

تعزيزه

دولة القانون

السياسي الجزائري بين الزبونية والضوابط الدستورية ودورها في بناء

دولة القانون  -دراسة مقارباتية –

 - 6مكانة المعاهدات الدولية في النظام القانوني الجزائري وانعكاسها

د /بروك حليمة

جامعة سوق أهراس

 - 7القيادة وحكم الراشد

د /اليزيد نذيرة

جامعة قسنطينة

على تكريس دولة القانون

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

الورشة األولى  :األ ربعاء  2018/04/11صباحا ( القاعة رقم)01:
ورشة األستاذة سعاد كتشك علي -رحمها هللا-
رئيس الورشة  :الدكتورة رايس أمينة

المقرر  :أ .بخوش حسام

أوال  :األساتذة المتدخلون  10 :دقائق لكل متدخل
اسم المتدخل
عنوان المداخلة
 - 1االلتزام القضائي بالمعاهدات الدولية(القضاء اإلداري الجزائري د .رايس أمينة
د .دريد كمال

أنموذجا) ( مداخلة مشتركة )

أ .بن وارث محمد عبد

 - 2مسؤولية الدولة عن الخطأ القضائي

الحق

الجامعة
جامعة أم البواقي
جامعة أم البواقي

 - 3اإلقرار التشريعي للتهديد المالي في المادة اإلدارية بين موجبات أ .السعدي ساكري

جامعة أم البواقي

 - 4فواعل الحكامة وتكريس مقومات دولة القانون في الجزائر :أية أ .مبروكي سعيد

جامعة أم البواقي

الفاعلية ،و تكريس دولة القانون.

عالء الدين يوسفي

مشاركة؟ أية نتيجة؟ ( مداخلة مشتركة )

7

جامعة المسيلة

 - 5ضمانات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بين تكريس دولة أ .بن زكري راضية
القانون وانتهاك حقوق المالك ( دراسة في التشريع الجزائري

جامعة أم البواقي

والمغربي)

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

ثانيا  :الطلبة المتدخلون  5 :دقائق لكل متدخل
اسم المتدخل
عنوان المداخلة
 - 1آلية إخطار المجلس الدستوري بين مستجدات التوسعة ومتطلبات العلواني نذير
إرساء دولة القانون على ضوء التعديل الدستوري 2016

 - 2آلية الدفع بعدم دستورية القوانين ودورها في إرساء دولة القانون

جدي مراد

 - 3اإلصالحات الدستورية ودورها في إرساء دعائم دولة القانون قراءة رضا خروب
في أحكام التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2016

 - 4دور القاضي اإلداري في تجسيد دولة القانون

العيداني سهام

الجامعة
جامعة البليدة2
جامعة البليدة
جامعة خنشلة
جامعة البليدة

 - 5حقيقة مبدأ الفصل بين السلطات في ظل التعديل الدستوري  2016أحمد تقي الدين

جامعة البليدة

 - 6أثر ممارسة السلطة التقديرية للجهاز التنفيذي في الحد من مبدأ طالب عيواج

جامعة باتنة

وهاب فيصل

جامعة بجاية

 - 8دور القاضي اإلداري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات – دراسة لعالمة زهير

جامعة جيجل

 - 9دور مجلس الدولة في ترشيد العملية التشريعية وتحقيق األمن صبرينة مراحي

جامعة تبسة

 -10مبدأ الفصل بين السلطات على ضوء التعديل الدستوري لسنة بن ملوكة خيراني

جامعة الجلفة

 -11التزام اإلدارة بتنفيذ األحكام القضائية "القضاء اإلداري الجزائري" رايس كمال الدين

جامعة تبسة

عرايسية

دولة القانون

 - 7الشفافية اإلدارية أداة لترقية الحكم الراشد
مقارنة بين الجزائر وفرنسا
القانوني

2016

 -12دور المجلس الدستوري في بناء دولة القانون

 -13دور الرقابة الدستورية في إرساء قواعد دولة القانون

سبسي حسان

جامعة أم البواقي

عبد الوهاب شرقي

جامعة سطيف 2

 -14دور القضاء اإلداري الجزائري في تجسيد دولة القانون " على عبد الرزاق مرابط
ضوء الفهم الجزائري لمبدأ الفصل بين السلطات "

 -15دولـ ـ ــة القانون و نظــرية الظروف االستثنائية "د ارســة مقارنــة "
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حسين فرحي

جامعة عنابة
جامعة أم البواقي

 -16آلية إخطار المجلس الدستوري من الجمود إلى الحركية توجه نحو لربس سمراء
تفعيل دوره الرقابي و تعزيز أسس دولة القانون-قراءة على ضوء

جامعة أم البواقي

نصوص التعديل الدستوري 2016

 -17دور اإلخطار الدستوري في حماية الحقوق والحريات في الجزائر فارس مازوزي

جامعة باتنة 1

 -18الرقابة السياسية على دستورية القوانين كضمانة فاعلة في تجسيد براي نورالدين

جامعة أم البواقي

 :مقاربة تحليلية للقانون 01-16

دولة القانون ( مداخلة مشتركة )

 -19الدور االستشاري لمجلس الدولة وتكريسه لدولة القانون

محمد أنيس مباركي

جامعة عنابة

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

الورشة الثانية :األ ربعاء  2018/04/11صباحا ( القاعة رقم)02:
ورشة األستاذ العالية محمد العربي  -رحمه هللا-
المقرر  :أ .مرامرية سناء

رئيس الورشة  :الدكتورة نوار شهرزاد
أوال  :األساتذة المتدخلون  10 :دقائق لكل متدخل

اسم المتدخل
د .نوار شهرزاد

الجامعة
جامعة أم البواقي

عنوان المداخلة
 -1دولة القانون من منظور القانون الدولي العام

 - 2إدارة التنوع الثقافي في ظل مبادئ دولة القانون ـ قراءة في مبادئ أ.بن مهني لحسن

جامعة أم البواقي

 - 3التجربة المؤسساتية الجزائرية في مكافحة الفساد في إطار تجسيد أ .شمالل عبد العزيز

جامعة أم البواقي

د .اليزيد علي

اليونسكو واتفاقيات حقوق اإلنسان

دولة القانون

 - 4التكريس الدستوري للحقوق الفكرية كضمانة لتجسيد دولة القانون

أ.فواتحية حبارة

 - 5السلطة التشريعية في الجزائر من األحادية إلى التعددية " الواقع د .شافعة عباس
واآلفاق"

جامعة أم البواقي
جامعة باتنة

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

ثانيا  :الطلبة المتدخلون  5 :دقائق لكل متدخل
اسم المتدخل
عنوان المداخلة
 - 1دسترة الحق البيئي كأحد دعائم دولة القانون في مجال حماية حقوق بن داود صوفي
اإلنسان

 - 2دور الجمعيات و التنظيمات غير الحكومية في ترسيخ دولة القانون
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خالد خليف

الجامعة
جامعة تيارت
جامعة عنابة

 - 4العدالة االجتماعية كآلية لتحقيق دولة القانون مقاربة تقييمية

دواس مريم

جامعة تزي وزو

 - 3معوقات تطبيق الحوكمة اإللكترونية في الجزائر – واقع وآفاق-

سمر سحقي

جامعة الجزائر 3

 - 5دور األمن القانوني في تحقيق دولة القانون في الجزائر

عبد المطلب طاهري

جامعة األغواط

 - 6المنافسة كآلية إلصالح الخدمة العمومية

حمداني محمد

جامعة بسكرة

 - 7دور الرقابة على دستورية القوانين في تجسيد الشرعية ودولة القانون سلمان صفية
في تعديل 2016

 - 8تجربة الجزائر في مجال تجسيد دولة القانون – االنجازات و
 - 9المكتسبات

بلغيث صبرينة

 -10دور المؤسسات العمومية في إصالح الخدمة العمومية في الجزائر أسيا بورجيبة
سبسي محمد

 -11دور المجتمع المدني في تسين الخدمة العمومية

جامعة الجلفة
جامعة أم البواقي
جامعة قالمة
جامعة خنشلة

 -12الحكم الراشد كآلية لتجسيد دولة القانون في الجزائر :الترسانة تقوى شرقي

جامعة باتنة

 -13تجربة الجزائر في مجال تجسيد دولة القانون االنجازات عبدي نبيلة

جامعة أم البواقي

 -14التجربة التونسية في مجال الرقابة على االنتخابات "الهيئة العليا بعلي عزاق إيمان

جامعة تونس

القانونية و التكريس الواقعي

والمكتسبات

المستقلة لالنتخابات في تونس نموذجا"

 -15تطبيقات الحوكمة علي ضوء قانون البلدية الجزائري 10/11

عالوة عبد الحق

جامعة أم البواقي

 -17دور المؤسسات الحقوقية في إرساء دولة القانون في الج ازئــر

بن عباس مريم

جامعة باتنة 1

عمار بن جده

جامعة قسنطينة

 -18تفعيل مفهوم المواطنة في تجسيد دولة القانون

مراد فالك

جامعة أم البواقي

 -19تحسين الخدمة العمومية وعالقتها بالحكم الراشد

خالد بوكوبة

جامعة تبسة

 -16دولة القانون" إشكالية واحدة ومشاكل عديدة

مناقشة عامة ( 30دقيقة)

الجلسة الختامية
صياغة التوصيات
االختتام و إنهاء أشغال المؤتمر وتوزيع الشهادات
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