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 .مكمكل بوزيان ،أستاذ التعميم العالي،

العلوم السياسية .
كمية الحـقوق و ـ

اإلشكــاليــة
أداء اإلدارة لمميام الممقاة عمى عاتقيا مرىون بتوفر األشخاص الذين
يشرفون و ينفذون واجبات ومتطمبات المرفق العام و الذين يخضعون لنظام

قانوني مغاير لمقانون الذي يخضع لو العاممون في المؤسسات الخاصة ويسمى

ىذا القانون" بقانون الوظيفة العامة " ،يكتسي ىذا األخير أىمية في الدول

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"

مخبر المرافق العمومية و التنمية

المعاصرة و منيا الجزائر نظ ار لتأثيراتيا اإلدارية و االجتماعية و االقتصادية.

غير أن مردودية ىذه المرافق العامة متوقفة عمى صالح الموظف ،ففساد
الوظيفة العامة مرىون بفساد الموظف و ضمانا لمخدمة العمومية ،أوجد المشرع
نظاما تأديبيا لمموظف العام المذنب إذا ثبت ارتكابو مخالفة لمقوانين و األنظمة

و التعميمات أو ظير بمظير من شانو اإلخالل بكرامة الوظيفة .غير أن عدم
حصر الجرائم التأديبية ،أعطى لمسمطة المختصة بالتأـديب سمطة تقديرية من
تحديد الجريمة الـتأديبية والعقوبة التأديبية المخصصة ليا ضمن العقوبات

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

التأديبية المحددة بموجب األمر

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

 03-06الصادر في

2006/07/15

و المتعمق بالقانون األساسي لموظيفة العامة والمصنفة وفقا لممادة

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

 163من

األمر  03-06و التي تنص ":تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة

المجنة التنظيمية

األخطاء المرتكبة إلى أربع (  )04درجات  "...والتسريح صنف في الدرجة

 -أ .شايب صورية  ،رئيسة

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

الرابعة بعد التنزيل ،بينما كان قانون

 59-85حدده بعبارة العزل

و الفصل ،ولإلشارة فإن المرسوم التنفيذي رقم  321-17قد عالج كيفيات عزل

الموظف بسبب إىمال المنصب والذي يقصد بو ترك الوظيفة كإجراء إداري دون

 -أ .مالح صورية ،أستاذة مساعدة قسم "أ"

بالتعاون مع

كمية الحقوق والعموم السياسية
 19مارس 1962
ينظم

يوما دراسيا حول

ضمانات التأديب ىذا ما سيتم تناولو في المحاور اآلتية :

 -أ .مالح سعاد ،أستاذة مساعدة قسم "أ"

-أ .عبار عمر ،أستاذ محاضر قسم "ب"

المحور األول :التأديب كمظهر من مظاهر السيادة.

المحور الثاني  :الطبيعة القانونية لعقوبة التسريع أو العزل كسبب من أسباب

مواعيد هامة:

 ترسل الممخصات إلى المجنة العممية قبل تاريخ 2018/11/17 -ترسل المداخالت قبل تاريخ 2018/11/24

جامعة جياللي ليابس  -سيدي بمعباس -

عمى البريد اإللكتروني :

labodroitpublic@yahoo.fr

إنهاء العالقة الوظيفية.

المحور الثالث :كيفية عزل الموظف بسبب إهمال المنصب.

المحور الرابع :الجهة القضائية صاحبة االختصاص في نظر المنازعات
التأديبية .

الوظيفة العام ــة *
ــ
* العـــزل من
يوم الثالثاء  27نوفمبر 2018
قاعة المحاضرات (الجناح البيداغوجي)

