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 الرقم pmb عنوان الملتقً الجامعة التارٌخ
01-01-3002 جامعة مولود معمري  

 تٌزي وزو
00ملتقى  COLLO00001 ملتقى وطنً حول مكافحة الفساد وتبٌض االموال   

00-00-3001 –جامعة عمار ثلٌجً  
 االغواط

رئٌس الملتقة د.رزق 
 هللا العربً بن مهٌدي 
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الملتقى الدولً الثانً حول التعدٌالت الدستورٌة فً 
3007ماي -03-00-03فترة من البلدان العربٌة   

 
 

إشكالٌة دور المجتمع المدنً والتعدٌالت الدستورٌة -
 فً العراق/د.رند حكمت محمود.

المجتمع المدنً ودوره فً التعدٌالت الدستورٌة -
  بالجزائر /أ..هشام عبد الكرٌم /أ.حدار جمال

المجتمع المدنً وتاثٌره فً التعدٌالت الدستورٌة -
4قراءة فً ضوء واقع المجتمع المدنً فً الجزائر 

 /أ.سمٌر شعبان
الدستور الجزائري بٌن مقتضٌات الثبات ودواعً -

 التغٌٌر /أ.بوخاتم معمر
دٌمقراطٌة االنظمة العربٌة مطلب امرٌكً باسم -

 مكافحة االرهاب الدولً/د.امال ٌوسفً
ؤسسات المجتمع المدنً واشكالٌة الدور فً شوء م-

التعدٌالت الدستورٌة فً الدول العربٌة /د.قاسم محمد 
 عبد الدلٌمً

مدى فعالٌة البرلمان الجزائري فً ممارسة حق -
 التعدٌل الدستوري /درٌد كمال.

ضوابط التعدٌل الدستوري /أ.قاشً عالل.-  
مدى مساهمة التعدٌالت الدستورٌة فً تعزٌز -

الحقوق والحرٌات العامة )دراسة فً التعدٌل 
الدستوري والجزائري والمصري واالردنً والتونسً 

 والمغربً(/أ.حافظً سعاد
الٌات التعدٌل الدستوري فً الجزائر /د.رزق هللا -

 العربً بن المهٌدي/أ.لحاق عٌسً
عالقة التعدٌالت الدستورٌة ٌاالزمات فً -

 الجزائر/أ.عٌسً طٌبً
من الدستور اللبنانً بٌن ظرفٌة  17مادة تعدٌالت ال-

 التعدٌل وضروراته/أ.شاللً رضا/أ.جعالب كمال
القٌود الواردة على السلطة المعدلة للدستور -

 الجزائري /أ.بلكغٌبات مراد/أ.قوق ام الخٌر .
التعدٌالت المقترحة للدستور العراقً وامكانٌة حل -

 أزمة التوافق الوطنً/أ.سلمان على الجمٌلً.
تاثٌر المنظمات المالٌة الدولٌة على التعدٌالت -

 الدستورٌة العربٌة  /أ.فارس بوحدٌد.

COLLO00002  03ملتقى  
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132 

 
 

172ث  

 
303ص  

 
302ص  

تعدٌل الدستور بالصٌاغة القانونٌة /د.محمد ناصر -
 بوغزالة .

النقائص النتعلقة بالمراجعة الدستورٌة فً الجزائر -
)مرجعٌة تضخم الوثائق الدستورٌة الجزائرٌة 

 /د.رابحً احسن
ة على تعدٌل الدستور ؟أ.مصطفى أي رقابة ممارس-

 بن جلول.
التوازن بٌن السلطات الدستورٌة الثالث)مركزٌة -

 السلطة التنفٌذٌة (/د.صالح الدٌن فوزي محمد.
التنمٌة السٌاسٌة وازمة الوضع الدستوري فً -

 الوطن العربً/د.بومدٌن طاشمة 
السلطة التشرٌعٌة فً الجزائر /د.قاسم العٌد عبد -

 القادر .
لٌات التعدٌل الدستوري على مؤسسات الرئاسة تج-

 فً الدول العربٌة /أ.عالق عبد الوهاب.
االختصاص التشرٌعً ارئٌس الدولة غً الدساتٌر -

 العربٌة بٌن التغٌٌر ام التعدٌل /أ.ٌاسٌن قوتال.
التظور الدستوري الجزائري واشكالٌة بناء دولة -

حمٌدالقانون/أ.بنغوٌنً عبد الحمٌد/أ.الدح عبد ال  
العالقات بٌن السلطتٌن التنفٌذٌة والتشرٌعٌة من -

 خالل التعدٌالت فً تونس/أ.توفٌق عناي.
المركز القانونً لرئٌس الدولة فً الجمهورٌة -

الٌمنٌة ومكانته فً التعدٌالت الدستورٌة /احمد 
 العمٌسً.

التشرٌع باوامر فً الدستور الجزائري /د.كٌحل كمال-  
ب رئبً الدولة فً ظل التعدٌالت النظام القانونً لنائ-

 الدستورٌة العربٌة /أ.عثمان بوشكٌوة.
التعدٌل الدستوري الٌة قانونٌة لتدعٌم المركز -

القانونً لرئٌس الدولة فً دول المغرب العربً /أ.بن 
 زاغو نزٌهة .

دور ومدى مساهمة التعدٌالت الدستورٌة فً احتواء -
عبد هللا. االزمات التى شهدها لبنان/د.محمد عٌسً  

اثر التعدٌالت الدستورٌة على حرٌة العمل السٌاسً -
 فً الجزائر /أ.هاملً محمد.

تطابق التعدٌالت الدستورٌة فً الدول العربٌة مع  -
المبادئ والمعٌٌر الدولٌة لحقوق االنسان وحرٌاته 

 االساسٌة /أ.عبد الحق مرسلً/أ.قتال جمال.
لدستورٌة حقوق االنسان بالجزائر فً المنظومة ا-

 الجدٌدة /أ.حمرٌط عبد الغنً/أ.غربً عزوز.
التعدٌالت الدستورٌة واشكالٌة بناء الدولة العراقٌة -

 /د.عاصم محمد عمران.
مشروع التعدٌالت الدستورٌة بالجمهورٌة الٌمنٌة -
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بٌن النظام الرئاسً والنظام البرلمانً/أ.فاٌز محمد 
 غالب.

ي وإشكالٌات الدستور العراقً 4بٌن متطلبات التعد-
 التأوٌل/د.اسل حسٌن زغٌر الغرٌري.

التعدٌل الدستوري فً دول المغرب العربً بٌن -
 الدسترة وانعكاساتها /أ.غرٌبً فاطمة الزهراء .

الحقوق السٌاسٌة فً الدساتٌر العراقٌة /د.وصال -
 نجٌب العزاوي.

التعدٌالت الدستورٌة فً العالم العربً )بٌن العولمة -
والعولمة السٌاسٌة والثقافٌة ؟(د.شمامة االقتصادٌة 
 خٌر الدٌن .

الحرٌات االساسٌة فً ظل التعدٌالت الدستورٌة فً -
 البلدان العربٌة "الجزائر نموذجا"/أ.غربً احسن.

التعدٌالت الدستورٌة فً الجزائر 4وسٌلة لتجسٌد -
الدٌمقراطٌة ام لحل االزمات الوطنٌة ؟/أ.الشٌخة 

 هوام.
النص الدستوري فً الجزاتئر بٌن اشكالٌة تعدٌل -

مواضٌع المرونة والجمود/أ.قاوي ابراهٌم /أ.بن 
 عطٌة لخضر .

مساهمة سلطة التقدٌر فً عملٌة صنع القانون فً -
النظام الدستوري الجزائري/أ.رمضانً فاطمة 

 الزهراء.
اثر حرٌة التنظٌم فً قٌام مجتمع مدنً حٌوي -

فً  وانعكاس ذالط على تكرٌس الدٌمقراطٌة
 المجتمع/أ.خربوش نزٌهة .

 توصٌات الملتقى.
 
 

01-00-3003 جامعة الدكتور موالي  
 الطاهر سعٌدة 

كلٌة الحقوق والعلوم 
 السٌاسٌة 

الملتقً الوطنً الثامن حول 4الدبلوماسٌة العربٌة فً 
دٌسمبر 07/07ظل التحوالت السٌاسٌة الراهنة ٌومً 

3001 

–المداخالت  ملخصات-  

الجلسة االولى4المحور االول4التأصٌل النظري 
 والمفاهٌمً للنشاط الدبلوماسً 

المفهوم العام للدبلوماسٌة والدبلوماسً/أ.عبد العالً -
 هبال

الدبلوماسٌة غٌر الرسمٌة 4مقاربة نظرٌة /أ.بوملٌك -
 نوال

عالقة السٌاسة الدبلوماسٌة بالمؤسسات المالٌة -
طبٌق برنامج اإلصالح االقتصادي فً الدولٌة فً ظل ت
/أ.عتٌق الشٌخ3001-0777الجزائر الفترة   

الدبلوماسٌة الحدبثة فً ظل العالقات العولمة وثورة -

COLLO00003 
COLLO00004 

02ملتقى   
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المعلومات 4ظهور المهام اإلضافٌة 
 للدبلوماسً/أ.كدرولً عبد الكرٌم.

الدبلوماسٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة /أ.جمال بلبكاي.-  
بلوماسٌة بٌن المقاربات المنظور اإلسالمً للد-

 النظرٌة والنماذج العملٌة /أ.موكٌل عبد السالم.

-الجلسة الثانٌة 4المحور الثان4ًتطور النشاط 
الدبلوماسً العربً على ضوء خدمة القضاٌا وحل 

 النزاعات .
العالقات الدبلوماسٌة العربٌة فً ظل الوضع -

 اإلنسانً الراهن/د.سرور طالبً الملل
مً للجزائر بٌن مقتضٌات السٌادة الدور االفلٌ-

 وضغوط البٌئة الدولٌة /د.عبد القادر عبد العالً.
الدبلوماسٌة الجزائرٌة تجاه منطقة الساحل -

والصحراء فً ظل التحوالت اإلقلٌمٌة /أ.قادة عبد هللا 
 عائشة .

العالقات الدبلوماسٌة العربٌة اإلسرائٌلٌة رهانات ما -
4العالقات الدبلوماسٌة المصرٌة بعد الحراك العربً 

 اإلسرائٌلٌة نموذجا/أ.زردومً عالء الدٌن.
دور الجامعة العربٌة فً الحفاظ على األمن العربً -

بٌن مقتضٌات السٌادة واالستقرار ومتطلبات التنمٌة 
 والحكم الراشد/د.قوادري مختار.

النشاط الدبلوماسً القطري فً ظل الحراك السٌاسً -
القادر بو غازي العربً/أ.عبد  

الجلسة الثالثة 4المحور الثالث4طبٌعة الحصانات 
واالمتٌازات المقررة فً ظل ممارسة النشاط 

 الدبلوماسً فً الدول العربٌة 4
قراءة قانونٌة للحصانة الدبلوماسٌة فً اتفاقٌة -

/د.هامل الهواري.0700  

الحصانة القضائٌة لرؤساء الدول بٌن الدبلوماسً -
اٌت ٌوسف صبرٌنة.والقضائً /أ.  

دور الحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة فً تفعٌل -
 النشاط الدبلوماسً فً المنطقة العربٌة /أ.نذٌر ٌحً.

دور الدبلوماسٌة الجزائرٌة فً حل األزمات اإلقلٌمٌة -
 والحروب/أ.مزٌان عبد القادر.

األسس القانونٌة لالمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة -
ٌة ./أ.عمرانً ناد  

متطلبات ارساء دبلوماسٌة عربٌة موحدة فً ظل -
حتمٌة إصالح جامعة الدول العربٌة /د.خنفوسً عبد 

 العزٌز/أ.بن صغٌر عبد المومن.

-الجلسة الرابعة 4المحور الرابع4)العراقٌل التى 
تعترض ممارسة النشاط الدبلوماسً فً الدول 

 العربٌة .



      colloque    00-0فهرس الملتقٌات         
             

واقع الدبلوماسٌة العربٌة ومظاهر -
ها/أ.أرجٌلوس نسرٌنأزمت  

الدبلوماسٌة الجزائرٌة فً مواجهة التحدٌات -
 الداخلٌة والخارجٌة /أ.كمال فتاح /أ.خروبً شوقً .

معوقات النشاط الدبلوماسً العربً ومقترحات -
 إصالحه/أ.وٌس نوال.

توجهات العقٌدة الدبلوماسٌة الجزائرٌة فً ظل -
مً الحراك السٌاسً واالجتماعً فً المحٌط اإلقلٌ

 العربً 4القٌود والطموحات /أ.خالد تعلٌش.
الدبلوماسٌة العربٌة فً عصر الثورات 4دراسة حالة -

الجامعة العربٌة والثورتٌن السورٌة واللٌبٌة مقارنة 
 /أ.خلفون أمٌن/أ.بن سالم رضا.

عجز الدبلوماسٌة العربٌة فً ظل التصاعد -
اإلسرائٌلً والتراجع العربً فً افرٌقٌا 

مارة بدرة .واسٌا/أ.ع  

-الجلسة الخامسة4المحور الخامس4اثر األزمات 
 اإلقلٌمٌة الراهنة على مسار الدبلوماسٌة العربٌة.

اثر األزمات اإلقلٌمٌة الراهنة على ممارسة النشاط  -
 الدبلوماسً فً دول المغرب العربً/أ.صافر كرٌمة 

جامعة الدول العربٌة كإطار للنشاط الدبلوماسً -
ك وموقعها من التحوالت فً المنطقة العربً المشتر

 العربٌة 4حالة لٌبٌا وسورٌا/أ.بن عٌسً احمد.
المعوقات الجزائرٌة فً ظل التحدٌات األمنٌة فً -

منطقة الساحل اإلفرٌقً 4األزمة المالٌة 
 نموذجا/أ.فراحً محمد.

اإلعالم العربً وإدارة األزمات /أ.بهناس سعٌد عادل-  
الوطن العربً على  اثر التحوالت السٌاسٌة فً-

 الدبلوماسٌة العربٌة /أ.بن مشٌرح أسماء . 
 

المركز الجامعً  22-01-2014
 الوادي

4معهد العلوم القانونٌة 
 واالدارٌة 

محمد مدٌر الملتقى 4
الصالح خراز و 

//آخرون  
11ص  

 
21ص  

 
 

53ص  

فً  اإلداريدور القضاء أعمال المتقى الدولً الثالث4
 - 2010افرٌل 23-22- األساسٌةحماٌة الحرٌات 

  /1ج
 كلمة مدٌر المركز
 كلمة مدٌر المعهد

مفهوم ومضمون الحرٌات االساسٌة فً الدستور -
 الجزائري /أ.ملٌكة خشمون

مضمون الحقوق والحرٌات السٌاسٌة فً التجربة -
–الدستورٌة الجزائرٌة فً ظل التعددٌة الحزبٌة 

 تنظٌما وممارسة /د.على قرٌشً
مفاهٌم حقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة وعالقتها -

 بنطاق حماٌتها/د.بدر الدٌن شبل
مفهوم ومضمون الحرٌات االساسٌة فً الشرٌعة -

COLLO00005 
COLLO00006 
COLLO00007 
COLLO00008 
COLLO00009 
COLLO00010 
COLLO00011 
COLLO00012 

01ملتقى   
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33ص  
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141ص  
 

111ص  
 

131ص  
 

213ص  
 

251ص  
 

213ص  
221ص  

 
 

ا الكبرى ومقاصدها/د.مراد االسالمٌة فً ظل قواعده
 كاملً

مفهوم ومضمون الحرٌات االساسٌة فً القانون -
 الدولً/أ.لٌندة شرابشة

مضمون الحرٌات االساسٌة فً الظروف االستثنائٌة -
قراءة فً قواعد القانون -)حاالت الطوارئ العالمٌة (

 الدولً لحقوق االنسان/أ.جغلول زغدود
فً القانون مفهوم ومضمون الحرٌات االساسٌة -

 الدولً/أ.هشام بخوش
الحرٌات االساسٌة بمنظور عالمً/أ.ساسً محمد -

 فٌصل
حقوق االنسان والحرٌات االساسٌة فً القانون -

 الدولً/د.شفٌق السامرانً
مفهوم ومضمون الحقوق والحرٌات االساسٌة فً -

 القانون الدولً /أ.حكٌم سٌاب
دا استقاللٌة القضاء االداري فً الجزائر المب-

 والضمانات /د.عمار بوضٌاف
القاضً االداري والحرٌات العامة /أ.فرٌدة ابركان-  
مفهوم الحرٌات االساسٌة فً القانون -

 الفرنسً/أ.وسٌلة مرزوقً وأوفاء درٌدي
 

 

37-01-3003 المجلس الشعبً  
 الوطنً 

ملتقى دولً حول 4اإلصالحات السٌاسٌة فً الجزائر 
"المسار واألهداف"تحت شعار 4"تعزٌز الدٌمقراطٌة 

3002ٌونٌو  00و00وترسٌخ الحكم الراشد"أٌام   

 الفهرس4
اإلشكالٌة العامة للملتقى 4-  
الجلسة االولى4-  

د. -تقر "/"السبل القانونٌة لتحقٌق نظام سٌاسً مس
بن طٌفور نصر الدٌن أ.بكلٌة الحقوق جامعة تلمسان 

 المداخلة بعنوان4
بعض مظاهر التاثٌر القانونً للمحٌط الدولً فً -

عملٌة التحول الدٌمقراطً/د..لمٌن شرٌط ا.جامعة 
 قسنطٌنة 

الجغرافٌة السٌاسٌة لإلصالحات 4معالم التحدٌث -
ٌبً .والتطور المؤسسً فً الجزائر /د.محمد ألط  

الدٌمقراطٌة االجتماعٌة بفرنسا/د.لوران غامً  -
 جامعة بارٌس

 الجلسة الثانٌة 4
تعزٌز دور البرلمان كوسٌلة وهدف إلصالحات 

 سٌاسٌة فعالة /السٌد مارتن شون غونغ

COLLO00013 
COLLO00014 

03ملتقى   
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دعم الجمعٌة البرلمانٌة للبحر االبٌض المتوسط -
لالصالحات الدٌمقراطٌة على المستوى 

بٌازي الجهوي/د.السفٌر سٌرجٌو  
---مساهمة البرلمان  فً اشعاع وترسٌخ الممارسة -
الدٌمقراطٌة وتعزٌز دولة القانون /د.سعبد مقدم -  

 الجلسة الثالثة 4
التحوالت السٌاسٌة فً الوطن العربً والجزائر -

 /د.شنان مسعود
اإلصالحات الدستورٌة فً الجزائر بٌن الثابت 

 والمتغٌر /د.محمد بوسلطان
النص الدستوري لمسار التحول الدٌمقراطً  مرافقة-

 فً الجزائر /د.عباس عمار 
قوانٌن اإلصالح فً الجزائر ودورها فً تكرٌس -

الدٌمقراطٌة ،قانون األحزاب وقانون االنتخابات 
 مثاال//د.مسعود شٌهوب

نحو توسٌع الحقوق والحرٌات وحماٌتها فً التعدٌل -
 الدستوري القادم /د.سعداوي محمد 

ة الرابعة 4الجل  
(4السٌاق 3000االصالح الدستوري بالمغرب )

 والمضمون/د.محمد لكرٌنً
مشاركة المراة فً العمل السٌاسً 4مشروعٌته -

 ومقاصده/د.وصفً عاشور ابوزٌد
دور المراة فً االصالح السٌاسً  رؤٌة تاصٌلٌة -

 مقاصدٌة معاصرة /د.اسماء محمد زٌادة.
ولد خلٌفة  الكلمة الختامٌة لد.محمد العربً-  

 المالحق4
توصٌات الورشة االولى4مؤسسات الدولة والمواطن -

مؤسسة البرلمان –4سبل التواصل وتعزٌز الروابط 
 مثاال

توصٌات الورشة الثانٌة 4البرلمان والمجتمع المدنً -
 4سبل التواصل وتعزٌز الروابط 

 البٌان الختامً .
 

33/00/3003   L’Emir  ABDELKADER  et le droit international 
Humanitaire  /colloque  international du 28au 
20mai 3002 Aucercle National de l’Armée ;Beni 
Messous :Alger 

 37األمٌر عبد القادر والقانون الدولً اإلنسانً 4ملتقى دولً من 

مسوس ،الجزائر  بالنادي الوطنً للجٌش بنً   3002ماي  20إلى 

. 
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37/00/3000 مركز بٌروت لألبحاث  
 والمعلومات

  3001/0–ابحاث فً القانون العام  كانون الثانً 
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 أ.عبدو سعد
40ص  

 

31ص  

52ص  

 

03ص  

25ص  

 

13ص  

 
52ص  

 
333ص  

 
 

320ص  

 
 

301ص  

325ص  

 
الوالدة الحدث/كمال مٌشال عرب-  

 قسم القانون الدستوري 4
قانون انتخاب دٌمقراطً /أ.عبدو موسً سعد نحو-  
االصالح القانون والنظام القضائً /د.خالد قبانً-  

 قسم القانون االداري 
فً حرٌة الجمعٌات فً لبنان/د.فوزت خلٌل بركات-  
اجتهاد مجلس الشورى الدولة فً قضٌة عادل -

 الشوٌري 
تعلٌق على قرار مجلس شورى الدولة فً قضٌة -

/عصام نعمة اسماعٌلعادل الشوٌري   
رقابة مجلس شورى لدولة على دستورٌة االعمال -

 االدارٌة /وسٌم احمد وهبة 
اثر الحكم الجزائً على الدعوى االدارٌة /م.انطوان -

 سعد
 قسم القانون الدولى

3001تارٌخ اٌلول  03337قرار مجلس االمن رقم -  

/محمد 0337مالحظات حول قرار مجلس المن رقم 

 حرٌري 
ة الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولٌة فً خالص

قضٌة الجدار العزل /عصام نعمة اسماعٌل/د.علً 
 مقلد

37/00/3000 مركز بٌروت لألبحاث  
 والمعلومات

 أ.عبدو سعد 
 

02ص  

23ص  

20ص  

 
13ص  

33ص  

 
02ص  

01ص  

30ص  

73ص  

001ص  

 
 

003ص  

ٌناٌر –ابحاث فً القانون العام  كانون الثانً 
وقائع مؤتمر بعنوان 4نحو اعتماد النسبٌة فً 3003

 االنتخابات العامة 
 االفتتاحٌة 

 الجلسة االولى 4شهادات حول النسبٌة 
 الجلسة الثانٌة 4دراسات حول النظام النسبً 

والنظام النظام النسبً فً عالقته بالدوائر االنتخابٌة -
 الطوائفً/دعصام سلٌمان

النسبٌة واالحزاب والتحالفات /د.كمال الٌازجً-  
النسبٌة والمجتمع المدنً ومراقبة االنتخابات /ا.زٌاد -

 ماجد
 الجلسة الثالثة 4المداخالت 4

مالحظات حول النظام االنتخابً /فؤاد المخزومً-  
تامٌن فوائد التمثٌل النسبً/حلمً الحجار-  
الدٌمقراطٌة والوحدة الوطنٌة -  
من القضاء الى المحافظة /خلٌل ارزونً-  
 
 

ضمان نزاهة االنتخابات /البٌر –النسبٌة مع الطائفٌة -
 فرحات

COLLO00013 
COLLO00017 
 

07ملتقى   



      colloque    00-0فهرس الملتقٌات         
             

001ص  

007ص  

033ص  

 
077ص  

073ص  

077ص  

300ص  

302ص  

 

337ص  

 

كلمة نقابة المحامٌن فً الشمال/م.مصطفى االسٌر-  
النظام القانونً للحمالت االنتخابٌة /محمد حرٌري -  
س الدستوري المبادئ االنتخابٌة فً اجتهاد المجل-

 /عصام نعمة اسماعٌل
 مداخالت شفهٌة 

الجلسة الرابعة 4مقترحات وتوصٌات -  
النسبٌة او التمثٌل النسبً/د.عصام نعمان-  
ٌاانصار النسبٌة اتحدو /جوزٌف سماحة-  

 البٌان الختامً
الٌة تطبٌق النظام النسبً/أ.عبدو سعد-  
 

 الهٌئات التً ساندت المؤتمر 

 
37/00/3000 المنظمة العربٌة  

3007للتنمٌة العربٌة   
اعداد مجموعة من 

 الخبراء
43ص  

23ص  

71ص  

 

351ص  

 
321ص  

اعمال مؤتمر 4اوراق ندوة عقود التجارة االلكترونٌة 

العقود واالتفاقات فً التجارة ومنازعاتها 4
 االلكترونٌة

 مقدمة4
العقود االلكترونٌة /د. محمد البنان -  
ابرام العقد فً التجارة االلكترونٌة /د.سمٌر برهان-  
حجٌة االثبات فً عقود التجارة االلكترونٌة /د.سمٌر -

 برهان
الدفاتر التجارٌة االلكترونٌة فً القانون المصري -

 والسعودي واالماراتً/د.رضا السٌد عبد الحمٌد
الجوانب القانونٌة للتجارة االلكترونٌة والٌات تسوٌة -

 منازعاتها /د.امٌن شرف الدٌن

COLLO00017 
COLLO00030 
COLLO00030 
COLLO00033 
COLLO00032 

 

07ملتقى   

37/00/3000 التجمع اللبنانً  
 للحفاظ على االسرة 

جمعٌة االرشاد 
واالصالح الخٌرٌة 

 االسالمٌة 
جمعٌة النجاة 

االجتماعٌة  بالتعاون 
مع جمعٌة االصالح 
االسالمٌة /مؤسسة 

خالد  د.محمد
 االجتماعٌة 

 
 

مؤتمر االسرة االول 4االسرة العربٌة فً وجه 
اٌار  00الة  03التحدٌات والمتغٌرات المعاصرة من 

3003  
 
 
 
 

 
 
 

 الجلسة االفتتاحٌة :
 االسرة والتحدٌات الفكرٌة والتشرٌعٌة 

االسرة والتحديات الفكرية /اسعد السمراني-  
/سعاد الصالحاالسرة الملمة بين النصوص ووالواقع-  
نظام االسرة واهم االتجاهات الحديثة في قوانين -

 االحوال الشخصية /د.عبد الرحمان الصابوني

COLLO00031 
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 -االسرة فً ضوء المتغٌرات الحدٌثة :
المتغيرات القيمية والروحية واالخالقية /دجوزيف -

 المعلوف
متغيرات التكنولوجيا ووسائل االعالم /أ.نايف كريم-  
االطفال بين االسرة ووسائل التناقض في تربية -

 االعالم/د.محمد سعد الدين
 االسرة فً ضوء المتغٌرات االجتماعٌة 4

/جاسم  بنية االسرة في ضوء المتغيرات االجتماعية-
 المطوع

دور القطاع االهلي والرسمي في التصدي لتحديات -
 االسرة /بسيمة الحقاوي

واجبنا اتجاه االسرة الفلسطينية /أ.هتاف العاصي-  
 التوصٌات 

 
 

37/00/3003 جامعة الحاج لخضر  
باتنة 4كلٌة العلوم 

االنسانٌة واالجتماعٌة 
والعلوم االسالمٌة 

الرئٌس الشرفً 
للملتقى4د.الطاهر 

 عبٌد
رئٌس الملتقى 

 د.صالح بوبشٌش

الملتقً الدولً السادس 4فقه المواطنة فً الفكر 
3000نوفمبر  07-07االسالمً المعاصر   

 
 محاور الملتقى:

-المحور االول :مفهوم المواطنة وحقوق المواطن 
 وواجباته عند الفقهاء والمفكرين

المحور الثانً :مبادئ المواطنة وقيمها من منظور 
 الفكر االسالمي ومقاصد الشريعة 

المحور الثالث: المواطنة واشكالية التنوع الثقافي 
ه والقانونواالجتماعي والسياسي بين الفق  

المحور الرابع :اشكالية المواطنة لألقليات داخل البالد 
االسالمية وخارجها من منظور الفكر االسالمي 

 المعاصر 
-المحور الخامس :المواطنة في المجتمع الجزائري 

 من منظور فكري اسالمي  

COLLO00033 
 

00ملتقى   

00/07/3000 الجمعٌة اللبنانٌة  
لفلسفة 

القانون/لجمعٌة 
 الدولٌة للفكر الحر

 
00ص  

02ص  

03ص  

07ص  

 
33ص  

22ص  

-02اعمال المؤتمر الدٌن ,العلمنة و دولة القانون من

3003نٌسان –ماي  01  

 
 فهرس المحتوٌات 4

 
 كلمة ارفقت مع الدعوة الى المؤتمر
 رسالة مارك بلوندٌل / مارك بلوندٌل

 كلمة االفتتاح/كرٌستٌان اٌشن
هل الصراع العلمانً ذو طبٌعة  عالمٌة / كرٌستٌان 

 اٌشن
 التجمعات العلمانٌة فً العالم/روجٌة لوبٌكس

 العالقات بٌن االتحاد والعلمنة /دافٌد راند

COLLO00030 
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12ص  

 
30ص  

33ص  

00ص  

 
33ص  

 
72ض  

007ص  

003ص  

027ص  

 

العلمنة او الدولة المدنٌة فً الواقع اللبنانً التعددي 
 /كمٌل مبارك

نان/جاك لوك دبرٌٌزالنظال من اجل العلمنة فً لب  
 العلمانٌة بٌن الضرورة واالمكان/كرٌم مروة

الحاجة الى ٌسار عربً جدٌد والى برنامج واقعً 
 وراهن للتغٌٌر /كرٌم مروة

علمانٌة شاملة ام مجرد الغاء للطائفٌة السٌاسٌة 
 /كمٌل داغر 

 لبنان ودولة العصرٌة /رفٌق لبراكس
 العلمانٌة خٌار تارٌخً /كمال اللقٌس

 القاضً االداري اللبنانً والعلمنة /جورج سعد

3003توصٌات مؤتمر بٌروت   

 


