داَع ١قاؾدَ ٟسباح بٛزقً١
نً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض١ٝ

كلية احلقوق والعلوم الشياسية و خمرب إشلالية التحوالت
الشياسية واالقتصادية واالجتماعية يف التجربة اجلزائرية
ينظمان الندوة العلمية الوطنية حول :

يومي األربعاء واخلميص

/

فيفري

قاع ١احملاقسات ايهرب٣
بهً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض١ٝ
داَع ١قاؾدَ ٟسباح ٚزقً١
ايدعَ ٠ٛفتٛح ١ظُٝع األضاترٚ ٠املٗتُني ٚاإلعالَٝني
1

اجلُٗٛز ١ٜاجلصا٥س ١ٜايدميكساط ١ٝايػعب١ٝ
ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبخح ايعًُٞ
داَع ١قاؾدَ ٟسباح بٛزقً١
نً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض١ٝ
رلرب إغهاي ١ٝايتخٛالت ايطٝاضٚ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف ايتذسب ١اجلصا٥س١ٜ
ٜٓعُإ ايٓد ٠ٚايعًُ ١ٝايٛطٓ ١ٝحــــــــــ: ٍٛ

التعديــــل الدستـــوري و مشتقبل اإلصالح الشياسي يف اجلزائر
 َٜٞٛاألزبعاٚ ٤اخلُٝظ
إغهاي ١ٝايٓد ٠ٚايعًُ: ١ٝ

/

فٝفسٟ

إٕ إقاَ ١ايتعد ٌٜايدضتٛز ٟإلؾالحات ضٝاض ،١ٝالبد إٔ ٜأخر بعني االعتباز بًٛغ أدٛد َطت ٣ٛيًٓعاّ
ايطٝاض ،ٞفإذا نإ ايتعد ٌٜايدضتٛز َٔ ٟأدٌ ايتعد ٌٜفكط ،أ َٔ ٚأدٌ دٚافع بعٝد ٠عٔ ذيو ،فال طاٌ٥
ٜسد.َ٘ٓ ٢
َٚكُ ٕٛايتعد ٌٜايدضتٛزٜ ٟستك ٞيدزد ١قسٚز ٠إحداث٘ ،طاملا اضتٓد عً ٢دعاَتني أضاضٝتني ،أٚهلُا
َعاجل ١اإلغهاالت ٚا ألشَات ٚايٓكا٥ـ اييت أفسشٖا ايٓعاّ ايطٝاض ٞيف ظٌ ايكٛاعد ايدضتٛز ١ٜاملساد تعدًٜٗا،
ٚثاُْٗٝا االضتػساف ٚايتٓبؤ بآيٝات َٓٗذٚ ١ٝاقخ ١ملا ميهٔ إٔ حيؿٌ الحكا َٔ حتٛالت َٚطايب ٚاْطدادات
تؤثس ضًبا عً ٢اضتكساز ايٓعاّ ايطٝاضٚ ،ٞأٜكا ايسفع َٔ َطت ٣ٛأدا ٤املؤضطات ٚجتٜٛد.ٙ
يريو فسبط ايتعد ٌٜايدضتٛز ٟباحلهاَ َٔ ١غأْ٘ تاليف ايتعدٜالت ايعػٛاٚ ١ٝ٥املتهسز َٔ ٠دَٗٔٚ ،١
دٗ ١أخس ٣تكٝٝد إزاد ٠ايطًط ١احلانُ ١يف االضت٦جاز باحلهِ يفرتات ط َٔ ١ًٜٛد ٕٚاالنرتاخ يًتطًعات
املػسٚع ١يًػعبٚ ،ال حت ٢إغسان٘ فٗٝا.
فتُخٛز ايتعد ٌٜايدضتٛز ٟاملستكب ح ٍٛاحلهاَٜ ،١تذً َٔ ٢خالٍ َد ٣تهسٜظ ضٝاد ٠ايػعب ٚضٝاد٠
ايكاْٚ ،ٕٛمحاٚ ١ٜقبط احلكٛم ٚاحلسٜاتٚ ،احلسف عً ٢ايتٓع ِٝاملتٛاشٕ يًطًطات ٚتعصٜص آيٝات ايسقاب،١
َٚهافخ ١ايفطاد ٚأخًك٘ احلٝا ٠ايعاَ َ٘ٓٚ،١املطاُٖ ١يف ْكٌ ايكٛاعد ٚاملؤضطات ايدضتٛز ١ٜإىل أدٛد
َطت ٣ٛيف حتكٝل األٖداف ٚايػاٜات املٓٛط ١بٗا ٚيف ٖرا ايطٝام تطسح إغهايَ ١ٝفادٖاَ:ا َد ٣ازتهاش
ايتعد ٌٜايدضتٛز ٟاملستكب عً ٢احلهاََٚ ،١ا ٖ ٞاآليٝات ايهف ١ًٝبريو؟

ذلاٚز ايٓد ٠ٚايعًُ:١ٝ







احملٛز األ :ٍٚتهسٜظ إزاد ٠ايػعب ٚضٝاد ٠ايكإْٛ
(ضٝاد ٠ايػعب  ،ضٝاد ٠ايكاْ ٕٛاملطاٚا ٠أَاّ ايكاْ.)ٕٛ
احملٛز ايجاْ :ٞغفافْٚ ١ٝصاٖ ١االْتدابات ٚايتدا ٍٚعً ٢ايطًط. ١
احملٛز ايجايح  :محاٚ ١ٜقبط احلكٛم ٚاحلسٜات.
احملٛز ايسابع :ايتٓع ِٝاملتٛاشٕ يًطًطات .
احملٛز اخلاَظ :تعصٜص آيٝات ايسقاب١
(ايسقاب ١ايربملاْ ،١ٝايسقاب ١ايككا ، ١ٝ٥ايسقاب ١ايػعب ١ٝايسقاب ١احلصب.)١ٝ
احملٛز ايطادعَ :هافخ ١ايفطاد  ٚأخًك ١احلٝا ٠ايعاَ. ١
2

اجلُٗٛز ١ٜاجلصا٥س ١ٜايدميكساط ١ٝايػعب١ٝ
ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبخح ايعًُٞ
داَع ١قاؾدَ ٟسباح بٛزقً١
نً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض١ٝ
رلرب إغهاي ١ٝايتخٛالت ايطٝاضٚ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف ايتذسب ١اجلصا٥س١ٜ
ٜٓعُإ ايٓد ٠ٚايعًُ ١ٝايٛطٓ ١ٝحــــــــــ: ٍٛ

التعديــــل الدستـــوري و مشتقبل اإلصالح الشياسي يف اجلزائر
فٝفسٟ

 ّٜٛاألزبعا٤

مراسيم االفتتاح
.

ضا ) (قاع ١احملاقسات ايهرب) ٣

(َٔ :
نًُ ١أ.د /بٛحٓ ١ٝق :ٟٛعُٝد نً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض -١ٝزٝ٥ظ ايٓد ٠ٚايعًُ١ٝ
" ايدضتٛز َٚطأي ١األخالم  ٚاحلهاَ" ١

نًُ ١أ.د /حًٝالت ذلُد ايطاٖسَ :دٜس داَع ١قاؾدَ ٟسباح ٚزقً - ١ايسٝ٥ظ ايػسيف يًٓد ٠ٚايعًُ١ٝ
اإلعالٕ ايسمس ٞعٔ افتتاح ايٓد ٠ٚايعًُ ١ٝايٛطٓ١ٝ
اجلًط ١األٚىل : َٔ( :

ايسقِ

.

زٝ٥ظ اجلًط -: ١أ.د /زقا ُٖٝط( ٞزٝ٥ظ اجملًظ ايعًُ ٞيًهً- ١ٝداَعٚ ١زقً)١
املؤضط١
عٓٛإ املداخً١
اضِ ٚيكب األضتاذ
داَع ١ايعسب ٞايتبطٞ
إضتكالٍ ايطًط ١ايككاٚ ١ٝ٥دعِ دٚي ١احلل
أ.د/عُاز بٛقٝاف
تبط-١ ٚايكاْ ٕٛيف قٌ َػسٚع تعد ٌٜايدضتٛز
ايدضتٛز اجلصا٥س ٟبني ايٛاقع ٚاملأٍَٛ
أ.د/عاَس زخ١ًٝ
داَع ١اجلصا٥س 30
أ.د/عك ١ًٝخسباغٞ

تفع ٌٝضٝاد ٠ايػعب يكُإ حهاَ ١ايتعد ٌٜايدضتٛزٟ

داَع ١املط١ًٝ

د /زٚاب مجاٍ

احلُا ١ٜايرات ١ٝيًدضتٛز
حدٚد ايتعد ٌٜايدضتٛز ٟاملستكب يف اجلصا٥س بني َكتكٝات ايعًُ١ٝ
ايتأضٝطَٛٚ ١ٝدبات ايؿٝاغ ١ايتكَٓ - ١ٝكازب ١يف املفاٖٚ ِٝاألبعاد-
َٓــــــــــــــــــــاقػ١

داَع ١مخٝظ ًَٝاْ١

د /غٛق ٞمتاّ ٜعٝؼ
اجلًط ١ايجاْ: َٔ( : ١ٝ

ايسقِ

-

.

ضا )

.

اضِ ٚيكب األضتاذ
أ.د /بٛنسا إدزٜظ
د/بٔ ضامل مجاٍ
دْٛ /از ٠تسٜع١
د /ذلُد ايؿػري ضعداٟٚ

-

.

داَع ١بطهس٠

ضا )

زٝ٥ظ اجلًط -: ١أ.دْ /ؿس ايد ٜٔاألخكس(ٟداَعٚ ١زقً)١
عٓٛإ املداخً١
َسنص زٝ٥ظ اجلُٗٛز١ٜ
يف ايتعد ٌٜايدضتٛز ٟاملستكب
املستهصات ايدضتٛز ١ٜحلُا ١ٜحكٛم ٚحسٜات املٛاطٔ
اإلغهاالت ايدضتٛز ١ٜيًُاد231 ٠
 ايػػٛز ايٛقيت  ٚايٓٗا ٞ٥ملٓؿب زٝ٥ظ اجلُٗٛز- ١ٜدضرت ٠ايطًط ١ايٛطٓ ١ٝاملطتكً ١يالْتدابات
نآي ١ٝيتٓع ِٝاالْتدابات
َٓــــــــــــــــــــاقػ١

املؤضط١
داَع ١اجلصا٥س
داَع ١تبط١
داَع ١أذلُد بٛقس - ٠بَٛسداع-
َدٜس رلرب ايكاْٚ ٕٛايتُٓ١ٝ
عك ٛايطًط ١ايٛطٓ ١ٝيالْتدابات -داَع ١بػاز
3

اجلُٗٛز ١ٜاجلصا٥س ١ٜايدميكساط ١ٝايػعب١ٝ
ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبخح ايعًُٞ
داَع ١قاؾدَ ٟسباح بٛزقً١
نً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض١ٝ
رلرب إغهاي ١ٝايتخٛالت ايطٝاضٚ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف ايتذسب ١اجلصا٥س١ٜ
ٜٓعُإ ايٓد ٠ٚايعًُ ١ٝايٛطٓ ١ٝحــــــــــ: ٍٛ

التعديــــل الدستـــوري و مشتقبل اإلصالح الشياسي يف اجلزائر
 ّٜٛاألزبعا٤
(َٔ :

.

–

فٝفسٟ
ضا ) ايفرت ٠املطا١ٝ٥

.

املهإ ( :قاع ١احملاقسات ايهرب) ٣

ايٛزغ ١ايعًُ ١ٝاألٚىل:

احملٛز األ :ٍٚتهسٜظ إزاد ٠ايػعب ٚضٝاد ٠ايكاْ ( ٕٛضٝاد ٠ايػعب  ،ضٝاد ٠ايكاْ ٕٛاملطاٚا ٠أَاّ ايكاْ.)ٕٛ
احملٛز ايجاْ :ٞغفافْٚ ١ٝصاٖ ١االْتدابات ٚايتدا ٍٚعً ٢ايطًط. ١

إداز ٠اجلًط: ١
 أ.د /عك ١ًٝخسباغ( ٞداَع ١املط)١ًٝ
 أ.د يعذاٍ ٜطُ(١ٓٝداَعــــٚ ١زقًــــ)١
 أ.د غًٝػِ غٓ( ١ٝداَعــــٚ ١زقًــــ)١
طًب ١ايدنتٛزا ٙاملػازن ٕٛيف املٓاقػ: ١
 - 01الطسؽ امساعٌٝ
ايسقِ

 -20بٛغاب ١نًجّٛ
ايسقِ

اضِ ايطايب
بٛفٓٝو عٛف

ايتدؿـ
تٓع ِٝضٝاضٚ ٞإدازٟ
قاْ ٕٛاألعُاٍ

اضِ ايطايب
الطسؽ امساعٌٝ

ايتدؿـ
حتٛالت ايدٚي١

بٛغاب ١نًجّٛ

قاْ ٕٛاألعُاٍ

فك ١ًٝغعبإ

َسَ ِٜعٓؿسٟ

قاْ ٕٛاألعُاٍ

أّ اخلري ْعُٞٝ

اإلداز ٠ايعاَ ١املكازْ١

ناتٜ ١ٝطس ٣زبعٞ

حتٛالت ايدٚي١

غسف ايد ٜٔبٔ ٚازخ

اإلداز ٠ايعاَ ١املكازْ١

زَٝطا ٤بٓادٟ

ايكاْ ٕٛاجلباٞ٥

ؾفا ٤بٛزشق١

اإلداز ٠ايعاَ ١املكازْ١

ؾاحل بٛدٖإ

قاْ ٕٛاالضتجُاز

مس ١ٝدْدٚقٞ

اإلداز ٠ايعاَ ١املكازْ١

ٜٛضف َفٝؿٌ

قاْ ٕٛاالضتجُاز

َٛض ٢بٝهٞ

اإلداز ٠ايعاَ ١املكازْ١

ْعَ ١ُٝهاٟٚ

قاْ ٕٛاألعُاٍ

أمحد ناْؼ

اإلداز ٠ايعاَ ١املكازْ١

حسَ ١حلطٔ

تٓع ِٝضٝاضٚ ٞإدازٟ

يف اخلتاّ جيب تال ٠ٚايتكسٜس ايٓٗا ٞ٥يًٛزغ١

4

اجلُٗٛز ١ٜاجلصا٥س ١ٜايدميكساط ١ٝايػعب١ٝ
ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبخح ايعًُٞ
داَع ١قاؾدَ ٟسباح بٛزقً١
نً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض١ٝ
رلرب إغهاي ١ٝايتخٛالت ايطٝاضٚ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف ايتذسب ١اجلصا٥س١ٜ
ٜٓعُإ ايٓد ٠ٚايعًُ ١ٝايٛطٓ ١ٝحــــــــــ: ٍٛ

التعديــــل الدستـــوري و مشتقبل اإلصالح الشياسي يف اجلزائر
 ّٜٛاألزبعا٤
(َٔ :

–

.

ايٛزغ ١ايعًُ ١ٝايجاْ: ١ٝ

فٝفسٟ
 .ضا ) ايفرت ٠املطا١ٝ٥
املهإ ( :قاع ١االدتُاعات بايهً) ١ٝ

احملٛز ايجايح  :محاٚ ١ٜقبط احلكٛم ٚاحلسٜات.
احملٛز ايسابع :ايتٓع ِٝاملتٛاشٕ يًطًطات .

إداز ٠اجلًط: ١
 أ.د /عاَس زخ( ١ًٝداَع ١اجلصا٥س

)

 أ.د قــــاضِ ًَٛٝد (داَعــــٚ ١زقًــــ)١
 د خًٜٛد ٟايطعٝد (داَعــــٚ ١زقًــــ)١

طًب ١ايدنتٛزا ٙاملػازن ٕٛيف املٓاقػ: ١
- 10د /نسنٛزَ ٟبازن ١حٓإ
ايسقِ

 -10حذاج عجُإ
ايسقِ

اضِ ايطايب
تُٝذػد ٜٔعبد ايٓاؾس

ايتدؿـ
قاْ ٕٛدٚي ٞدٓاٞ٥
ايكاْ ٕٛاجلباٞ٥

اضِ ايطايب
نسنٛزَ ٟبازن ١حٓإ

ايتدؿـ
قاْ ٕٛاألعُاٍ

حذاج عجُإ

حتٛالت ايدٚي١

ٖػاّ باٖٞ

دزاضات أَٓ ١ٝإضرتاتٝذ١ٝ

ايٛيٝد بصاش

قاْ ٕٛاألعُاٍ

بٛعص ٠عبد ايكدٚع

َكسإ مساح

قاْ ٕٛاألعُاٍ

رلسَؼ أٜٛب

دزاضات أَٓ ١ٝإضرتاتٝذ١ٝ

ضً ِٝبساُٖٞ

قاْ ٕٛاألعُاٍ

زعاؽ ضسحإ

دزاضات ضٝاضَ ١ٝكازْ١

يصٖس عًٟٛ

قاْ ٕٛدٓاٞ٥

ايتذاْ ٞزبٝع١

دزاضات ضٝاضَ ١ٝكازْ١

بٛخصَْ ١ربٚى

قاْ ٕٛدٓاٞ٥

ْعاَٜ ٞعكٛب

قاْ ٕٛاألعُاٍ

عاغٛز زا٥د

قاْ ٕٛدٚي ٞدٓاٞ٥

بٔ َٛض ٢ؾفا٤

قاْ ٕٛاألعُاٍ

يف اخلتاّ جيب تال ٠ٚايتكسٜس ايٓٗا ٞ٥يًٛزغ١
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اجلُٗٛز ١ٜاجلصا٥س ١ٜايدميكساط ١ٝايػعب١ٝ
ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبخح ايعًُٞ
داَع ١قاؾدَ ٟسباح بٛزقً١
نً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض١ٝ
رلرب إغهاي ١ٝايتخٛالت ايطٝاضٚ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف ايتذسب ١اجلصا٥س١ٜ
ٜٓعُإ ايٓد ٠ٚايعًُ ١ٝايٛطٓ ١ٝحــــــــــ: ٍٛ

التعديــــل الدستـــوري و مشتقبل اإلصالح الشياسي يف اجلزائر
 ّٜٛاألزبعا٤
(َٔ :
ايٛزغ ١ايعًُ ١ٝايجايج: ١

فٝفسٟ

 . – .ضا ) ايفرت ٠املطا١ٝ٥
املهإ ( :قاع ١املٓاقػات بهً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض)١ٝ

احملٛز اخلاَظ :تعصٜص آيٝات ايسقاب ( ١ايسقاب ١ايربملاْ ، ١ٝايسقاب ١ايككا ، ١ٝ٥ايسقاب ١ايػعب ١ٝايسقاب ١احلصب.)١ٝ
احملٛز ايطادعَ :هافخ ١ايفطاد  ٚأخًك ١احلٝا ٠ايعاَ.١

إداز ٠اجلًط: ١
 أ.د /دلدٚب عبد املؤَٔ (داَعــــٚ ١زقًــ)١
(َدٜس رلرب إغهاي ١ٝايتخٛالت ايطٝاضٚ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيف ايتذسب ١اجلصا٥س)١ٜ

 أ.د ْؿس ايد ٜٔاألخكس( ٟداَعــــٚ ١زقًــــ)١
 د بًعـــــــــــٛز َؿطف( ٢داَعــــٚ ١زقًــــ)١
طًب ١ايدنتٛزا ٙاملػازن ٕٛيف املٓاقػ: ١
-10حً ُٞٝبًدري

ايسقِ

اضِ ايطايب

ايتدؿـ

 -10ضٝبٛنس عبد ايٓٛز

ايسقِ

اضِ ايطايب

ايتدؿـ

حً ُٞٝبًدري

حتٛالت ايدٚي١

بٔ َطعٛد عًٞ

ايكاْ ٕٛاجلٓاٚ ٞ٥ايعً ّٛاجلٓا١ٝ٥

ضٝبٛنس عبد ايٓٛز

قاْ ٕٛدٚي ٞدٓاٞ٥

غساٜطْ ١ؿري٠

قاْ ٕٛاألعُاٍ

أمحٛد ٠ذلُد ايبػري

ايدٚيٚ ١املؤضطات ايعُ١َٝٛ

غت ٟٛٝضٗ١ًٝ

ايدٚيٚ ١املؤضطات ايعُ١َٝٛ

بٛضعد ٠زضتِ

ايدٚيٚ ١املؤضطات ايعُ١َٝٛ

غداَطَٛ ٞض٢

ايكاْ ٕٛاجلٓاٚ ٞ٥ايعً ّٛاجلٓا١ٝ٥
ايكاْ ٕٛاجلٓاٚ ٞ٥ايعً ّٛاجلٓا١ٝ٥

ؾكس ذلُد ٜاضني
األقسٜد ذلبٛب١
ضٜٛد ذلُد ايطٝب
َطعٛد ٟفاتح
نسبٛؽ خايد
حه ُٞٝب١ٝ
خًٝف ١محص٠

دزاضات أَٓ ١ٝإضرتاتٝذ١ٝ

بٛعالّ اهلامشٞ

دزاضات أَٓ ١ٝإضرتاتٝذ١ٝ
دزاضات أَٓ ١ٝإضرتاتٝذ١ٝ
عالقات دٚي١ٝ
عالقات دٚي١ٝ
عالقات دٚي١ٝ
تٓع ِٝضٝاضٚ ٞإدازٟ

يف اخلتاّ جيب تال ٠ٚايتكسٜس ايٓٗا ٞ٥يًٛزغ١
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اجلُٗٛز ١ٜاجلصا٥س ١ٜايدميكساط ١ٝايػعب١ٝ
ٚشاز ٠ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبخح ايعًُٞ
داَع ١قاؾدَ ٟسباح بٛزقً١
نً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض١ٝ
رلرب إغهاي ١ٝايتخٛالت ايطٝاضٚ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜاالدتُاع ١ٝيف ايتذسب ١اجلصا٥س١ٜ
ٜٓعُإ ايٓد ٠ٚايعًُ ١ٝايٛطٓ ١ٝحــــــــــ: ٍٛ

التعديــــل الدستـــوري و مشتقبل اإلصالح الشياسي يف اجلزائر
 ّٜٛاخلُٝظ
(َٔ :

.

–

فٝفسٟ
.

ضا ) ايفرت ٠ايؿباح١ٝ

زٝ٥ظ اجلًط : ١أ.د /بٛنسا إدزٜظ (داَع ١اجلصا٥س)
دًطْ ١كاغ ١ٝح ٍٛاملطاز ايتعد ٌٜايدضتٛز ٟيف ق ٤ٛاملكرتحات
مبػازن ١األضاتر ٠املػازنني يف ايٓد ٠ٚايعًُ ١ٝايٛطٓٚ ١ٝأضاتر ٠داَعٚ ١زقً١

االختتام

اضتهُاٍ حتسٜس ايتٛؾٝات

(َٔ :

.

–

.

ضا )

زٝ٥ظ جلٓ ١ايتٛؾٝات :أ.د /عُاز بٛقٝاف (داَع ١تبط)١

أعكا ٤جلٓ ١ايتٛؾٝات :








أ.د /بٛحٓ ١ٝقٟٛ
أ.د /عُاز بٛقٝاف
أ.د /عك ١ًٝخسباغٞ
دْٛ /از ٠تسٜع١
أ.د /بٛنسا إدزٜظ
د /زٚاب مجاٍ
د /ذلُد ايؿػري ضعداٟٚ

داَعٚ ١زقً١
داَع ١تبط١
داَع ١املط١ًٝ
داَع ١أذلُد بٛقس - ٠بَٛسداع-
داَع ١اجلصا٥س
داَع ١مخٝظ ًَٝاْ١
داَع ١بػاز








د /غٛق ٞمتاّ ٜعٝؼ
د /بٔ ضامل مجاٍ
أ.د /زخ ١ًٝعاَس
أ .بًخبٝب عبد اهلل
د/بٛيٝف ١ذلُد عُسإ
د/ضٜٛكات األَني

داَع ١بطهس٠
داَع ١ايبًٝد20 ٠
داَع ١اجلصا٥س 20
داَعٚ ١زقً١
داَعٚ ١زقً١
داَعٚ ١زقً١

قراءة التوصيات و اإلعالن عن :
املبادز ٠األنادمي ١ٝيهً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض ١ٝبٛزقً١
يف َا ٜتعًل بايتعد ٌٜايدضتٛزٟ
َالحعات :
 حكٛز طًب ١ايدنتٛزا ٙإيصاَ. ٞ
 ضٝطتفٝد احلاقس ٕٚاملرنٛز ٕٚأعال َٔ ٙغٗادات املػازن. ١
 ميهٔ يطًب ١املاضرت ٚايًٝطاْظ املػازن ١باحلكٛز .
 ايدع ٠ٛعاَ ١جلُٝع املٗتُني باملٛقٛع .
7

اهل ١٦ٝاملػسف ١عً ٢ايٓد ٠ٚايعًُ: ١ٝ
أ.د /حًٝالت ذلُد ايطاٖس َ :دٜس داَع ١قاؾدَ ٟسباح ٚزقً- ١ايسٝ٥ظ ايػسيف يًٓد ٠ٚايعًُ١ٝ
أ.د /بٛحٓ ١ٝق : ٟٛعُٝد نً ١ٝاحلكٛم ٚايعً ّٛايطٝاض-١ٝزٝ٥ظ ايٓد ٠ٚايعًُ١ٝ
أ.دَ /ساد قسٜػْ : ٞا٥ب َدٜس اجلاَع ١يًعالقات اخلازد ٚ ١ٝايتعا ٚ ٕٚايتٓػٝط  ٚاالتؿاٍ  ٚايتعاٖسات ايعًُ١ٝ
أ.دُٖٝ /ط ٞزقا  :زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيًٓد٠ٚ
د /ضٜٛكات األَني :
ْا٥ب ايعُٝد املهًف مبا بعد ايتدزج ٚايبخح ايعًُٚ ٞايعالقات اخلازدَٓ - ١ٝطل ايٛزغات
أ /بًخبٝب عبد اهلل ْ :ا٥ب ايعُٝد يًدزاضات ٚاملطا ٌ٥املستبط ١بايطًب١
أ.د/دلدٚب عبد املؤَٔ :
َدٜس رلرب إغهاي ١ٝايتخٛالت ايطٝاضٚ ١ٝاالقتؿادٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايكاْ ١ْٝٛيف ايتذسب ١اجلصا٥س١ٜ
أ.د /ذلُد بٔ ذلُد  :زٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيكطِ احلكٛم
أ.د /غًٝػِ غٓ : ١ٝزٝ٥ظ ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيكطِ ايعً ّٛايطٝاض١ٝ
ضكاَ ٟطعٛد  :األَني ايعاّ يًذاَع١
دادَٛ ٠ض ٢رلتاز  :األَني ايعاّ يًهً١ٝ
 ٍٚايتكين يًٓد٠ٚ
عباع بٛحفـ :

أعكا ٤ايًذٓ ١ايتٓع: ١ُٝٝ










أ.د /ذلُد بٔ ذلُد (زٝ٥طاً)
د/حػٛد ْٛز ايدٜٔ
د/مسري باز٠
د/بٔ ناد ٟحطٔ
د/ضٜٛكات بًكاضِ
د/بٔ ايػٝخ ٖػاّ
د/عٝاض ذلُد عُاد ايدٜٔ
د/دابٛزب ٞامساعٌٝ
د/زَكإ عبد اجملٝد









أ.شعباط عُس
أ.باَ ٕٛيكُإ
أ.عبد ايٖٛاب نايف
عٛازٜب عبد احلانِ
بكاز عا٥ػ١
خً ٌٝبػس٠
دبَ ١ادد٠

طًب ١ايدنتٛزا: ٙ
 ضٝبٛنس عبد ايٓٛز

 أمحٛد ٠ذلُد ايبػري

 بٛغاب ١أّ نًجّٛ

 بٛخصَْ ١ربٚى

 الطسؽ امساعٌٝ

 بٛعالّ اهلامشٞ

 حذاج عجُإ

ٜٛ ضف َفٝؿٌ

 غت ٟٛٝضٗ١ًٝ

 مساع ًٞٝحطاّ ايدٜٔ
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