الرئيس الشرفي لميوم الدراسي :أ .كراجي مصطفى ،أستاذ التعميم العالي

العلوم السياسية  19مارس  ،1962جامعة
عـم ـيد كمية الحـقوق و ـ
جياللي ليابس بسيدي بمعباس.

المسؤول عن اليوم الدراسي :أ .قاسم العيد عبد القادر ،أستاذ التعميم

العلوم السياسية .
العالي ،كمية الحـقوق و ـ

اإلشكــاليــة
تمجأ اإلدارة العامة أثناء قيامها بنشاطاتها الوظيفية إلى وسائل متعددة،
منها األعمال اإلدارية القانونية اإلتفاقية أو الرضائية خاصة في مجال
العقود اإلدارية.

مخبر المرافق العمومية و التنمية

و تعتبر الصفقات العمومية الوسيمة األنجع لتحقيق التنمية الوطنية و أن أغمب

المجنة العممية:

أ.شايب صورية ،مديرة مخبر"المرافق العمومية والتنمية"،رئيسة فرقةبحث

أ .كراجي مصطفى ،أستاذ التعميم العالي ،رئيس فرقة بحث-أ .مكمكل بوزيان ،أستاذ التعميم العالي  ،رئيس فرقة بحث

-أ .قاسم العيد عبد القادر ،أستاذ التعميم العالي  ،رئيس فرقة بحث

أ .بردان رشيد ،أستاذ التعميم العالي ،مدير مخبر "النشاط العقاري" -أ.عنتر هواري ،أستاذ محاضر قسم "أ"

المال العام يخصص لها ،و بذلك ينبغي تشديد الرقابة القضائية لتجنب إهدار
الثروة العمومية .
و عمى ذلك ،فاإلدارة ممزمة بإتباع طريق مرسوم لها من قبل المشرع
إلبرام الصفقات العمومية  ،فالمرسوم الرئاسي رقم  247-15المتضمن تنظيم

الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام ،يبين لإلدارة كيفية تنظيم عالقاتها

التعاقدية.
و يعتبر القضاء بمختمف أقسامه بمثابة صمام آمان لمبادئ إبرام العقود

-أ.بن ديدة نجاة ،أستاذة محاضرة قسم "أ"

اإلدارية ،فيمكن إخطار القاضي الجزائي إذا كان اإلخالل له وصف جزائي،

-أ.بشير محمد أمين ،أستاذ محاضر قسم "أ"

كالرشوة والمحاباة و إستغالل النفوذ واإلثراء غير المشروع.

-أ.طيب إبراهيم ويس ،أستاذ محاضر قسم "أ"

كما يعتبر إخطار القاضي اإلداري اإلستعجالي وفق ما نص عميه

المجنة التنظيمية

المشرع في المادتين  946و  947من قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية

 -أ .شايب صورية  ،رئيسة

 أ .باي عمر راضية ،أستاذة مساعدة قسم "أ" -أ .بوشويرف نوال ،أستاذة مساعدة قسم "أ"

وسيمة فعالة في منح عدالة سريعة لممتقاضين .
محاور اليوم الدراسي :

المحور األول :التجريم في الصفقات العمومية

 -أ.فرعون محمد ،أستاذ محاضر قسم"ب"

أ  -جريمة الرشوة

-أ.موالي جمطي قادة،أستاذ مساعد قسم "أ"

ب  -جريمة المحاباة

-لوزاني ليندة  ،طالبة دكتوراه

ج -إستغالل النفوذ

مواعيد هامة:

 ترسل الممخصات إلى المجنة العممية قبل تاريخ 2018/11/25 -ترسل المداخالت قبل تاريخ 2018/12/03

جامعة جياللي ليابس  -سيدي بمعباس -

عمى البريد اإللكتروني :

labodroitpublic@yahoo.fr

د -اإلثراء الغير مشروع

المحور الثاني  :دور القضاء اإلداري اإلستعجالي في إرساء مبادئ إبرام العقود اإلدارية
أ  -المبادئ التي تقوم عميها إجراءات إختيار المتعامل المتعاقد
ب  -الدعوى اإلستعحالية ما قبل التعاقدية
ج-

النظام القضائي لمدعوى اإلستعجالية قبل التعاقدية

بالتعاون مع

كمية الحقوق والعموم السياسية
 19مارس 1962
ينظم

يوما دراسيا حول

* الصفقات العمومية و المحافظة عمى
المال العام *
يوم الخميس  13ديسمبر 2018
قاعة المحاضرات (الجناح البيداغوجي)

