
 برنامج اليوم الدراسي حول

 البحث في المجال القانوني والقضائي: منهادج وتطبيقات

 (2009فيفري  15)يوم 

 

 ة "ي" الفترة الصباح

 

 اليوم الدراسي افتتاحمراسيم *  -9:30

 مركز البحوث القانونية والقضائية.كلمة ترحيب للسيد المدير العام ل* 

 األختام.كلمة معالي وزير العدل حافظ * 

جمال  بوزرتينييقوم بعرضها السيد  :"التعريف بمركز البحوث القانونية والقضائية": ىخلة األولاالمد
المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية ويتطرق من خاللها إلى التعريف بمركز البحوث 

 القانونية والقضائية مع شرح أهدافه والمهام المسندة له.

 اإلطار القانوني للبحث العلمي في الجزائر: المداخلة الثانية: -10:15

 البليدة ومدير البحث بمجلس الدستوري ويدورة أستاذ بجامع ،د شربال عبد القادريقوم بعرضها السي
   موضوعها حول:   

 .تطور النصوص التشريعية في ميدان البحث العلمي -1
 ة بالبحث العلمي في الجزائر.المؤسسات المكلف -2
 .البرامج الوطنية في ميدان البحث العلمي -3
 .فاق وتطلعات الباحث الجزائريآ -4

 واقع البحث العلمي في الجزائر المداخلة الثالثة: -10:35

تمحور وي ،يفة، المديرة العامة للديوان الوطني للبحث العلمي الجامعيحنتقوم بعرضها السيدة بن شعبان 
 موضوعها حول:

 .تطور المجتمعات أهمية البحث العلمي في -1
 .تأثر وتأثير العلمي بالعلوم المختلفة  -2
 .التجارب الوطنية )الدولية( في ميدان البحث العلمي  -3

  مناقشة     -10:55

 التجربة التونسية في مجال البحث العلمي والقضائي:المداخلة الرابعة:  -11:15

 التونسية والقضائية للجمهورية سات القانونيةمركز الدرامدير در، نالسيد زهير اسك بعرضها يقوم
 .في مجال البحث العلمي والقضائي لتونسيةمن خاللها إلى التجربة ا ويتطرق الشقيقة

 مناقشة   -11:30

 استراحة وتناول وجبة الغذاء  -12:00



 

 " " الفترة المسائية

 

  :منهجية البحث العلمي في المادة القانونية :المداخلة األولى -14:30

   إعداد سيقوم بشرح منهجية معة الجزائر و، أستاذ بكلية الحقوق بجايبعرضها الدكتور مراح عليقوم 
 :األتية بحث قانوني من خالل المحاور

 إعداد خطة البحث مع التركيز على إبراز اإلشكالية القانونية. -1
 جمع المعلومات والوثائق. -2
 القراءة، التفكير، التحليل والتنسيق. -3

 آليات إعداد مشروع قانون أو تعديله:: المداخلة الثانية -14:50 

 تمحور موضوعها حول: يديوان األمانة العامة للحكومة، واري يحي، رئيس يقوم بعرضها السيد بوخ 

 دواعي إعداد مشروع قانون وآليات تجسيده. -1
 وتقنياتها.التشريعية  -2
 في هذا الميدان. قارنةأهمية البحوث والدراسات الم -3

 مناقشة  -15:10

 البحث العلمي والعمل القضائي: المداخلة الثالثة: -15:40

بحوث القانونية والقضائية، محمد، مستشار بالمحكمة العليا، باحث بمركز الأزرو يقوم بعرضها السيد 
              من خاللها إلى فكرتين أساسيتين:  يتطرق

 القاضي في البحث عن الحلول للنزاعات المطروحة أمامه في حالة وجود النص أو انعدامه. منهجية -1
 القضائي في إثراء البحث العلمي. االجتهاد توظيف -2

 مناقشة  -16:00

 نهاية األشغال  -17:00

  

           

  

 

                

 


