
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 العلمي والبحث العالي وزارة التعليم

 

 أدرار جامعة أحمد دراية
 كلية العلوم االجتماصية واإلنسانية والعلوم اإلسالمية

 قسم العلوم اإلسالمية
 

 الثالثاء واألربعاء :يومي 

11-12 
 

 افتتاح الملتقى صلى الساصة الثامنة صباحا بمركز الطبع والسمعي البصري

 

 فبـرايـر

 م2020

17-18 
مجادى الثانية  

هـ 1441

حامية املال العام وآ ليات الرقابة عليه يف الرشيعة 

 الإسالمية والقانون اجلزائري

 برنامج الملتقى الوطني حول
 



 08:45- 08:20:  االفتتاح
 . آٌات بٌنات-  
 .النشٌد الوطنً- 
  .كلمة ترحٌبٌة لرئٌس القسم - 
 .(عمٌد الكلٌة )كلمة رئٌس الملتقى - 
 .كلمة رئٌس اللجنة العلمٌة للملتقى - 
 . كلمة مدٌر الجامعة لإلعالن عن افتتاح الملتقى - 
 

 01: القاعة رقم                       (10:45- 08:45: التوقٌت )            11/02/2020الثالثاء : ٌوم:  الجلسة األولى االفتتاحٌة
 عز الدٌن ٌحً/ د.أ: رئٌس الجلسة
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 المؤسسة عنوان المداخلة المتدخل

 مجلس قضاء أدرار الحماٌة الجزائٌة للمال العام (بولقصٌبات محمود/ أ )النائب العام المساعد

ٌّد محمد/ أ) المدٌر الجهوي المدٌرٌة الجهوٌة  (رقابة المال العام)إجراء الرقابة المسبقة للنفقات الملتزم بها  (بن سع
 للمٌزانٌة

مٌزانٌة – رقابة المراقب المالً على تنفٌذ النفقات العمومٌة  (عبد هللا بكراوي/ أ) مراقب مالً مساعد
 -التجهٌز أنموذجاًا 

المراقبة المالٌة لدى 
 والٌة ادرار

إخضاع البلدٌات للرقابة المالٌة، أهدافه، غاٌاته، والنتائج  (حسن بن عبد الرحمنل/ أ )المراقب المالً - 
 .المحققة

لمراقب المالً لدى 
  بشاربلدٌة العبادلة

 الفعل الرقابً للمحاسب العمومً الرئٌسً على المال العام حمزة عزاوي/ د - 
 دور أمٌن خزٌنة الوالٌة نموذجا

 

 جامعة أدرار

مرتبة حفظ المال وسبل حماٌته فً الشرٌعة اإلسالمٌة  موفق طٌب شرٌف/ د- 
 

 جامعة أدرار

 جامعة أدرارالسٌاسة الشرعٌة فً حماٌة المال العام  عمر بن دحمان/ د- 

 ( 10:45-10:00 )د 45:  مناقشة عامة 

                                                             01: القاعة رقم                         (12:45- 10:45: التوقٌت )            11/02/2020الثالثاء : ٌوم:  الجلسة الثانٌة
 ابراهٌم تهامً/ د: رئٌس الجلسة
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 سٌد أعمر آمنة/ د- 
 عائشة بوعاللة/ د .ط- 

بٌن ضرورة الرقابة )النظام القانونً للمال العام الجزائري
 (وحقٌقة الحماٌة

 جامعة أدرار
 جامعة أدرار

 جامعة أدرارضوابط التفرقة بٌن الوقف العام والمال العام  ابراهٌم بلبالً/ د - 

فً الشرٌعة اإلسالمٌة العام الرقابة على المال  الطاهر عبابة/  د- 
 

 جامعة الوادي

 ولً األمر لحماٌة المال العام ـ عمر بن اتضوابط تصرف بوفلجة حرمة/ د-  
عبد العزٌز أنموذجا 

 جامعة أدرار

علم _ماهٌة الرقابة فً المنظمة بمنظور العلوم االجتماعٌة  أحمد لعرٌبً/ د- 
 .االجتماع  انموذج

 جامعة أدرار

قاعدة عدم جواز تملك المال العام بالتقادم  عبد هللا عبد الجلٌل/ د- 
 

 جامعة أدرار

 حمٌد محدٌد/  د- 
 عماد حمٌدة / د .ط- 

 جامعة الجلفة    اإلنسانحقوق العام وأثره على  على المال االعتداء
 01جامعة قسنطٌنة 

 (12:45- 12:00)د 45: مناقشة

                                              01: القاعة رقم                                   (16:15- 14:30التوقٌت  )            11/02/2020الثالثاء : ٌوم:  الجلسة الثالثة
 عبد المجٌد طٌبً/ د: رئٌس الجلسة
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المنظومة الهرمٌة لحماٌة المال العام فً التشرٌع اإلسالمً  عبد الجلٌل بن محفوظ درارجة/ د- 
 دراسة مقارنة مع قانون الوقاٌة من الفساد ومكافحته

 برج بوعرٌرج. ج

 عبد القادر فلفول/ د- 
 بن جلول خالد/ د - 

 على المال العام فً  الرقابة منظومةتفعٌلات ضرور
لتوجهات الدولٌة الحدٌثة ل وفقا الجزائر

 

 جامعة قالمة
 جامعة قالمة

 محمد الصالح بلول/ د .ط- 
 محمد بن العارٌة/ د- 

حوكمة أجهزة الرقابة المالٌة كآلٌة لمكافحة الفساد المالً 
 واإلداري فً الجزائـــــــــر

 جامعة الوادي
 جامعة أدرار

 جامعة أدرار الرقابة المالٌة السابقة على النفقات العمومٌة فً الجزائر محمد بلوافً/ د- 



 جامعة أدرار مصطفى بن الطٌب/ د.ط- 

منهج النبً ٌوسف فً تفادي األزمات االقتصادٌة وإعادة  ٌمٌنة بن دٌبة/ د- 
 صٌاغة الدورة االقتصادٌة

 

 جلمعة أدرار

 بالل لعرج/ د.ط- 
 عبد المجٌد مباركٌة/ د- 

 جامعة الوادي آلٌات تفعٌل دور المساجد فً حماٌة المال العام
 جامعة الوادي

 محمد صالح بن عومر/ د- 
 عائشة عوماري/ د- 

 جامعة أدرار دور مجلس المحاسبة فً مكافحة الفساد المالً
 جامعة أدرار

 (16:15- 15:40) د 35: مناقشة

                                                         01: القاعة رقم                            ( 18:00- 16:15: التوقٌت )            11/02/2020الثالثاء : ٌوم:  الجلسة الرابعة
 عاشة لروي/ د:     رئٌس الجلسة
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 عبد الرشٌد معمري/ د- 
 محمد معمري/ د - 

 جامعة خنشلة التسرب كآلٌة لمكافحة جرائم الفساد
 جامعة خنشلة

 حسان عبد الحاكم/ د .ط- 
 عبد الرزاق خامرة/ د .ط- 

 جامعة غرداٌة حماٌة المال العام من الفساد فً القرآن الكرٌم
 جامعة غرداٌة

 والقانون اإلسالمً الفقه فً العام المال اختالس جرٌمة طهراوي الزبٌر/ د.ط- 
 الجزائري

 جامعة الوادي

 عبد القادر لعبودي/ د.ط- 
 أحمد صالح دالج/ د .ط- 

عقوبة الشرٌعة على بعض صور سرقة المال العام 
المعاصرة 

 جامعة أدرار
 جامعة أدرار

 مصطفى قزران/ د - 
 مبارك بن الطٌبً/ د- 

تطبٌقات الحماٌة الجنائٌة للمال العام فً مجال الصفقات 
العمومٌة 

 آفلو. ج.م
 جامعة درار

اإلستراتٌجٌة الوطنٌة للبحث عن الفساد المالً و واقع  لخضر غزالً/ د.ط- 
محاربته 

 جامعة سعٌدة

 عبد الرحمان بركاوي/ د - 
 نور الدٌن عبد السالم/ د - 

حماٌة المال العام من خالل تجرٌم المحاباة فً الصفقات 
 العمومٌة

 ع تموشنت.ج.م
 ع تموشنت.ج.م

 (18:00- 17:25 )د 35: مناقشة

                                                            01: القاعة رقم                      (10:30- 08:30: التوقٌت )                12/02/2020األربعاء : ٌوم:  الجلسة الخامسة 
 بلخٌر حدبً/ د.أ:  رئٌس الجلسة
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 زاٌد محمد/  د- 
 حراث محمد/ د - 

 النظام القانونً لحماٌة األمالك الوطنٌة فً الجزائر
 

 ج البٌض.م
 ج البٌض.م

 مٌلود عبود/ د.ط- 
 بلقاسم مٌمونً/ د- 

 على حماٌة  تنفٌذ المٌزانٌة العامة للدولةأثر فعالٌة رقابة
 األموال العمومٌة

 

 جامعة أدرار
 جامعة أدرار

 فً الشرٌعة لرقابة على المال العامالحسبة ودورها فً ا أم الخٌر حماوي/ د .ط- 
 اإلسالمٌة

 جامعة أدرار

 خدٌجة قاسمً/ د- 
 الزهرة بومدٌن/ د.ط- 

الرقابة على أموال الموظف العام دراسة مقارنة بٌن 
 .الشرٌعة اإلسالمٌة والقانون

 جامعة أدرار
 جامعة أدرار

 هاجٌرة دٌلمً/ د- 
 صالح عٌاد/ د- 

  القانونالرقابة اإلدارٌة على تنفٌذ النفقات العامة فً
 الجزائري

 تٌسمسٌلت. ج.م
 جامعة أدرار

 عمر بوعاللة/ د- 
 محمد المهدي بن السٌحمو/ د

 جامعة أدرار حوكمة المٌزانٌة العامة مدخل لحماٌة المال العام فً الجزائر
 جامعة أدرار

 عبد هللا بكراوي/ د- 
 جلول بن أب/ د- 

دور رقابة الرأي العام فً دعم آلٌات الرقابة على المال 
 .العام

 جامعة أدرار
 جامعة أدرار

 (10:30- 09:45 )د 45: مناقشة عامة 

                                                          01: القاعة رقم                     (12:30- 10:30: التوقٌت )            12/02/2020األربعاء : ٌوم:  الجلسة السادسة 
 عاشور بوقلقولة/ د: رئٌس الجلسة
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 عبد هللا حاج أحمد/ د- 
 عبد الكرٌم الغوط/ د- 

دور شرطة العمران فً الحد من التعدي على الملكٌة 
دراسة مقارنة بنظام  - (المخالفات العمرانٌة)العقارٌة العامة

 -الحسبة

 جامعة أدرار
 جامعة أدرار

 محمد علً/ د - 
 خٌرة لعٌدي/ د - 

 العقد اإلداري وحٌد الطرف كؤسلوب من أسالٌب مفهوم
الشغل الخاص لألمالك العمومٌة 

 جامعة أدرار
 جامعة مستغانم



 رابح رزوق/ د.ط- 
 عبد الهادي بن زٌطة/ د - 

 جامعة أدرار اآللٌات القانونٌة لحماٌة المال العام فً التشرٌع الجزائري
 جامعة أدرار

 الشٌخ حمدون/ د - 
 عبد المالك عبد هللا/ د .ط- 

الحماٌة المقررة للطرق العامة فً الفقه اإلسالمً والقانون 
 الجزائري

 

 جامعة أدرار
 جامعة أدرار

 أحمد باطٌر/ د.ط- 
 مبارك عبد الفتاح/ د .ط- 

الحماٌة المدنٌة للمال العام فً الشرٌعة اإلسالمٌة، والقانون 
المدنً الجزائري 

 جامعة أدرار
 جامعة أدرار

 وهٌبة بن امبارك/ د .ط- 
 رقٌة دباغ/ د .ط- 

قاعدة سد الذرائع وتطبٌقاتها فً مجال حماٌة المال العام فً 
الشرٌعة اإلسالمٌة 

 جامعة أدرار
 جامعة أدرار

 عادل شنوف/ د. ط- 
 إسماعٌل مسبل/ د .ط- 

 جامعة أدرار الضوابط الفقهٌة المتعلقة بحماٌة المال العام
 جامعة أدرار

 (12:30- 11:45 )د 45: مناقشة عامة 

                                                          02: القاعة رقم                     (12:00- 10:30: التوقٌت )            12/02/2020األربعاء :      ٌوم:  الجلسة السابعة 
 إبراهٌم بلبالً/ د: رئٌس الجلسة
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 جامعة أدرارمقاصد األموال وسبل حفظها ودورانها بٌن األفراد  عبد الرحمان روان/ د.ط- 

 أسماء حوفانً/   د.ط- 
 محمد لعنانً/ د .ط- 

حق األمة فً أموالها وعالقته بالمال العام من منظور 
 الشرٌعة اإلسالمٌة

 جامعة أدرار
 جامعة الوادي

 محمد المهدي بكراوي/ د -
 ملٌكة جامع/ د- 

فعالٌة جهاز المفتشٌة العامة للمالٌة فً الرقابة على األموال 
 .العمومٌة

 جامعة أدرار
 ج تندوف. م 

آلٌة المحاسبة لحماٌة المال العام فً الشرٌعة اإلسالمٌة  أسامة رجم/ د.ط- 
والتشرٌع الجزائري 

 جامعة أدرار

 قدوري ناصر/  د.ط
 قدوري عبد الرحمن          / د .ط

جرٌمة اختالس الموظف من المال العام فً الشرٌعة 
 اإلسالمٌة والقانون الجزائري

 جامعة أدرار
 جامعة أدرار

 جامعة أدرار مالمح التقنٌن الجنائً للمال العام فً الفقه اإلسالمً عبد الكرٌم سعدون/ د .ط- 

 عمار مزٌانً/ د- 
 عبد الستار مزٌانً/ د- 

حماٌة المال العام وآلٌات الرقابة علٌه فً الشرٌعة اإلسالمٌة 
 والقانون الجزائري

 

 1جامعة باتنة 
 جامعة أدرار

 (12:15- 11:40 )د 35: مناقشة عامة 

 
 13:00- 12:30: االختتام

 .كلمة ممثل الضٌوف- 
 .قراءة التوصٌات - 
 .كلمة مدٌر الجامعة لإلعالن عن اختتام الملتقى - 
 

 


