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تنظم واإلداريةكلية العلوم القانونية   

"تطبيقات قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف ظل التعديالت اجلديدة"يوما دراسيا حول   

                                                                                       برقية اجلامعة الصفحة الثانية   
                                                                                     

حتتضنجامعة حسيبة بن بوعلي   

14اليوم الوطين لالبتكار يف طبعته ال  

 2010ديسمرب  08يوم جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  احتضنت

خمترعا ومبتكرا من خمتلف جامعات الوطن  30مشل معرضا لإلبتكار 

، 14وهذا مبناسبة اليوم الوطين لالبتكار يف طبعته الومراكز البحث 

ي وزارة الصناعة وأشرف على تنظيم هذا اليوم اإلبداعي واالبتكار

واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار مع الشريك األول 

املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية بالتنسيق مع جامعة الشلف، 

الصناعة واملؤسسات الصغرية وممثل عن وزير  الواليةحبضور وايل 

خلاصة الشركات اممثلي عدد هام من وكذا مدير اجلامعة و واملتوسطة

وقادة املؤسسات األكادميية  والعمومية املهتمة بعامل االختراع واالبتكار

وكذلك  ،اخل...ميس اخل ،غليزان ،ااورة مثل البليدة، تسمسيلت

 .بةطلباإلضافة إىل عدد من الاألحباث،  خمابراألساتذة ومديري 

اطلع احلاضرون واملشاركون املهتمون باملوضوع على خمتلف االختراعات واالبتكارات املنجزة 

وبعد عملية التقييم اليت أشرف عليها خمتصون يف علم االبتكار عادت  ،زائريةمن طرف أدمغة ج

املرتبة األوىل يف هذه التظاهرة للثنائي السيدة قاسم فتيحة والسيد مدادي حممد أمني من معهد 

باستور باجلزائر العاصمة، ومتثل اختراعهم يف إجناز لقاح ذو استعمال بيطري سيمكّن من تعويض 

باملائة، وميكن هلذا اللقاح املبتكر وقاية  100جنبية وتعويضها بلقاحني حمليني لقاحات أ 5

فيما عادت املرتبة الثانية للسيد مساع اهللا سعيد  ،ومعاجلة خمتلف احليوانات من عدة أمراض

بابتكاره قاطعة كهربائية وظيفتها احلماية من الرطوبة وكذا املياه أو التسربات اليت قد حتصل 

فقد عادت إىل الثنائي أما املرتبة الثالثة ،·اخل البيتللغاز د  
 

السيد حرايب عبد احلميد وبوزرارة فرحات من جامعة منتوري بقسنطينة بعد جناحهما يف اختراع 

ن الكاوالن وأوكسيد الزركونيوم شرائح اسطوانية خاصة بالتنقية امليكرونية واملكرونية الدقيقة انطالقا م

وسيمكن هذا االختراع من تصفية املياه من كل الشوائب باستعمال أتربة خاصة وبأنواع خمتلفة وتعتمد 

العملية على املواد األولية احمللية، باإلضافة إىل ذلك مت ختصيص جائزة تشجيعية للمخترع مقران حممد 

يف ابتكار جهاز خاص للمرضى الذين يعانون من مرض  من بلدية بين حواء بالشلف وذلك بعد جناحه

، يف حني كرم ممثلي جامعة حسية بن بوعلي من أساتذة وطلبة بإختراعام وتتمثل يف التبول الالإرادي

د اإبتكار جهاز التحكم الرقمي للكمبيوتر وكذا امليقاتية األوتوماتيكية ألوقات الصالة باإلضافة إىل عد

.من شأنه التقليص من الغش يف استهالك الكهرباءرقمي للكهرباء الذي   
 

لقد عرف اليوم الدراسي عدة مداخالت ومناقشات تبادل من خالهلا األساتذة جمموعة من األفكار 

دنية واإلدارية واآلراء صبت يف حمتوى موضوع اليوم الدراسي اخلاص بتطبيقات قانون اإلجراءات امل

يف ظل التعديالت اجلديدة، الن هذا القانون جاء بالكثري من التحديث يف اإلجراءات سواء تلك 

اليت كانت من قبل حيث عمل على تطوير أساليب العمل ا، أو تلك  األنظمة املستحدثة  اليت مل 

ذا دائـما يف إطـار تكن موجودة من قبل مسايرا ا الكثري من األنظمة العاملية األخرى و هـ

  .العمـل على تطوير هذا امليدان

حجيـة األحكام القضائية يف منظور "طرايش يف مداخلته إىل  الدكتورويف سياق متصل تطرق 

، حيث بني فيها أن حجية الشيء املقضي فيه هي قرينة مقررة "قانون اإلجراءات املدنية واإلداريـة 

 يف موضوع الرتاع أو جزء منه وعليه ال جيوز إعادة طرح لألحكام القضائية القطعية اليت فصلت 

يرة هذا التطور و العمل على تسيريه وضعت لتسيري أحوال اتمع يف جماالت حمددة، ومبا  أن هذه األخرية معرضة لعوامل التغيري و التطور فيتطلب من األنظمة القانونية مسا إن األنظمة القانونية

واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية و  25/02/2008املؤرخ  يف  08/09انون وفق الوجهة الصحيحة األكثر نفعا و األقل ضررا، ومن اجل تطوير و عصرنة نظام القضاء أصدرت اجلزائر الق

منه، واإلعـالن عن دخـول القانـون اجلـديد 1064مت اإللغاء الكلي للقانون القدمي يف املادة  1966اإلدارية الذي مل يكتفي  بالتعديل اجلزئي كما جرت العادة من قبل، بل وألول مرة منذ 

أظهر معه  2009، إال أن العمل ذا القانون منذ بداية أفريل 23/04/2008بتـاريخ 2008/ 21أي بعد سنة من صدوره  يف اجلريدة الرمسية رقـم  2009ة من  أفريل بداي قحيز التطبي

ال واسعا للبحث والتسآل عن كيفية التعامل مع املوضوع، ويف بعض اإلشكاالت يف التطبيق أحيانا نتيجة سوء الفهم أو التفسري، وأحيانا أخـرى نتيـجة سكوت النـص األمر الذي يفتح ا

حبضور أساتذة،  2010ديسمرب  13يوم " تطبيقات قانون اإلجراءات املـــدنية واإلدارية يف ظل التعديالت اجلديدة"هذا السياق نظمت كلية العلوم القانونية واإلدارية يوم دراسي حول 

  .ني يف امليدان ومجع مهم من الطلبةحمامني لد ى الس القضائي، خمتص

 نفس الرتاع بني نفس اخلصوم وحول نفس املوضوع وبنفس السبب أمام القضاء الكتساب احلكم

ي فيه، بشرط أن يتمسك به أحد اخلصوم يف أي مرحلة من مراحل األول حجية الشيء املقض

الدعوى وال جيوز للقاضي إثارة سبق الفضل تلقائيا ألنه ليس من النظام العام، غري أن هذه احلجية 

تثبت لألحكام الفاصلة يف موضوع الرتاع وال تكتفي بالشكل فقط، ويف األخري دعى األستاذ 

إ، بإخراج األحكام الفاصلة يف شكل .م.إ.ق 296عديل نص املادة طرايش املشرع اجلزائري إىل ت

  .الدعوى أو يف أحد الطلبات بعدم القبول من دائرة األحكام الفاصلة يف املوضوع

وإلجناح أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته كلية العلوم القانونية واإلدارية مت تدوين عدة توصيات 

 .مهمة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة  لثالصفحة الثا                                                                                         برقية اجلامعة 

 كلية اآلداب واللغات تنظم

"سسيولوجيا اجلرمية"امللتقى الوطين األول حول   

امل يف خمتلف ااالت، ونتيجة لتلك التحوالت والتغريات اليت شهدها إن الواقع يؤكد أن اجلرمية تتحكم ا عدة متغريات اجتماعية، اقتصادية، سياسية خاصة يف ظل التحوالت اليت يشهدها الع

جامعة حسيبة بن بوعلي بالشف السيما قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية فرع علم من  احرصاتمع اجلزائري بصفة خاصة يف العقدين األخريين فقد زاد يف انتشار اجلرائم يف اتمع اجلزائري، و

من السلك العسكري   الضيوف الكرام منومجع  حبضور أساتذة باحثني 2010ديسمرب  14و 13نظم هذا األخري امللتقى الوطين األول حول سسيولوجيا اجلرمية وذلك يومي حيث  االجتماع

  .واملدين

 

أربع حماور رئيسية متثلت يف املنظومة القانونية ونسبها يف حتديد السلوك نوقش من خالل هذا امللتقى 

اإلجرامي، منظمات التنشئة التقليدية وتأثريها يف السلوك اإلجرامي، وسائل اإلعالم والعوملة الثقافية 

   .وتأثريها يف السلوك اجلرمي، القيم االجتماعية وتداعياا وتأثريها يف السلوك اجلرمي

كتور عميش العريب على افتتاح أشغال هذا امللتقى يف حني نشط املداخالت مجع من اشرف الد

األساتذة من خمتلف واليات الوطن من بينهم الدكتور فرحان مرعب من جامعة  قاملة أكد من 

مرفوض اجتماعيا وأخالقيا وهو غري حمدد  خالل مداخلته بأن العنف هو سلوك غري منضبط وهو

املراهق والراشد سلوكيات تتصف بالعنف، كما ينب شكل ومربرات هذا بعمر معني فللطفل و

السلوك واليت ختتلف باختالف املراحل العمرية، إذ غالبا ما يربر عنف الطفل بأنه عنف عفوي 

حاالت  ويفسر عنف الراشد بأنه فقدان للسيطرة على السلوك وعدم ضبط النفس يف مواقف أو

راهق من خالل ربطه مبا مير به خالل املرحلة العمرية من حتوالت معينة، بينما ميكن ترمجة عنف امل

جسمية ونفسية، وما تظهر لديه من حاجات ورغبات واستعدادات وميول وقدرة على التقليد 

 . والرفض والتمرد واالعتراض وحساسية مرهفة اجتاه اآلخرين

حتت عنوان الطفولة والعنف يف مداخلته البليدة من جامعة يف حني أوضح األستاذ الفضيل رتيمي 

الندماج يف أنساق بغية ااالجتماعية عملية دف إىل إعداد الصيب مث الطفل فالراشد  التنشئة املرتيل أن

 اصة ـالبناء االجتماعي والتوافق مع املعايري االجتماعية والقيم السائدة ولغة االتصال واالجتاهات اخل

احلقوق والواجبات امللزمة  مطلعا علىعضويتها،  يففيها وباجلماعات اليت ينضم  باألسرة اليت ولد

أدوار  متفهما تعلم األدوار املناسبة لكل مركزإىل باإلضافة املتعلقة مبجموعة املراكز اليت يشغلها 

، يف إشارة أخرى تطرق األستاذ إىل أهم اآلخرين الذين يتعامل معهم باملواقف االجتماعية املتنوعة

  .العوامل املسببة إلساءة الطفل واملؤثرة يف التنشئة االجتماعية وأسلوب املعاملة األبوية

األوضاع  زرارقة من جامعة سطيف يف مداخلتها بعنوان وحتت نفس اإلشكال أوضحت األستاذة 

واليت دف إىل التعرف  االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألسرة وعالقتها باحنراف احلدث املراهق

على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت تعيشها أسر األحداث واليت قد تكون سببا يف 

احلالة النفسية لألحداث باعتبارهم مراهقني وميرون بفترات وحاالت تعرضهم لالحنراف و أيضا 

نفسية متناقضة وغامضة يف بعض األحيان واليت قد تكون دافعا حملاولة القيام ببعض السلوكات 

االحنرافية إىل جانب حماولة توجيه االهتمام سواء لألسرة أو مؤسسات التنشئة االجتماعية لضرورة 

بناء قبل تعرضهم لالحنراف، مربزة اهتمام الدولة اجلزائرية بعد االستقالل مبوضوع العناية ومتابعة األ

قضايا األحداث، وفقا األحداث وذلك بإنشائها أقسـاما خاصة باحملاكم املكلفة بالنظر يف 

إلجراءات تأخذ بعني االعتبار شخصية احلدث، لذلك نص قانون اإلجراءات اجلزائية، على أنه ال 

سنة إال تدابري احلماية أو التهذيب، وميكن  18ذ يف حـق احلدث الذي مل يبـلغ ميكن أن يتخ

 “سنة من عمره يف مؤسسة للتهذيب والتربية اإلصالحية  13أيضا وضع احلدث الذي تعـدى 

ويف اتمع اجلزائري املعاصر، 

وبعد األزمة االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية احلادة اليت 

واجهها يف العشرية املاضية، فقد 

أدى ذلك إىل انتشار جمموعة من 

املظاهر السلوكية االحنرافية، أمهها 

العنف، ظهور وانتشار ظاهرة 

موضحة أن هناك عالقة طردية بني 

أوضاعها  األسرة مبختلف

االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

مرحلة املراهقة على وتغريات 

 توصلت ، واحنراف احلدث املراهق

ميكن  أنه دراستهايف  األستاذة

حصر علة السلوك االحنرايف 

واألسباب الظاهرة والكامنة 

ا لالحنراف، يف األسرة وتفاعال

  .املختلفة مع الوسط االجتماعي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       برقية اجلامعة   رابعةالصفحة ال 
                                                                                     

  2010سنة ل النشاطات العلمية حصاد

 الكلية العنوان التاريخ

2010نوفمرب  09-10 "حرب التحرير اجلزائرية والقانون الدويل اإلنساين: "ملتقى دويل    

 

 كلية العلوم القانونية والعلوم اإلدارية

 

 

2010أكتوبر  19-20 "جترمي اإلستعمار ومسألة التعويض يف القانون الدويل: "ملتقى دويل   

2010نوفمرب  26-27 ظاهرة اهلجرة غري الشرعية وحتدياا على الدول النامية : "ملتقى دويل 

"دراسة حالة اجلزائر/  

2010ديسمرب  07 ية يف ظل تطبيقات قانون اإلجراءات املدنية واإلدار: "يوم دراسي 

"التعديالت اجلديدة  

2010أكتوبر  27-28  Les XVI 
émes

 Journées Nationales de 

Microbiologie  

 كلية العلوم الفالحية والعلوم البيولوجية

2010نوفمرب  08-09 املنافسة واإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية : "ملتقى دويل 

"بيةخارج قطاع احملروقات يف الدول العر  

 كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري

2010أكتوبر  19- 17-18  Séminaire international « Paul Robert, le 

lexicographe » 

 

 كلية األداب واللغات
 

2010نوفمرب  18 -17  
Séminare international  «Teaching literature 

in Algerian Universitties between traditional 

and innovatory approaches »  

2010أكتوبر  22 -21   "سسيولوجيا اجلرمية: "ملتقى دويل 

2010أكتوبر  10-11 "أي نشاط بدين رياضي للغد؟: "ملتقى دويل   معهد التربية البدنية والرياضية 

2010أكتوبر  27 -26  
Séminaire international sur la 

Construction en zones Sismiques 
العلوم وعلوم املهندس كلية  

 

  العنوان التاريخ

2010ماي  20-19 اجلامعة  FUEL 2010 (Université - Entreprises) 

2010ديسمرب  08 14اليوم الوطين لإلبتكار يف طبعته ال    

 


