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 0202/1002للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكليةمحضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة

 11/11/0101 األوىل
 استثنائية عادية
   

الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق  10/11/0101املؤرخ يف  101القرار رقم المرجع :
 -جامعة حيي فارس باملدية  -والعلوم السياسية 

 األعضاء الحاضرون
 الصفة الرتبة االسم واللقب الرقم
 ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية يس المجلس العلميرئ ستاذأ غريب أسامة 11
 عميد الكلية أستاذ  توفيق شنداريل 10
 نائب العميد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية أستاذ حماضر أ لعروسي حليم 10
 طة بالطلبةنائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرتب أستاذ حماضر أ أوروان هارون 10
 رئيس القسم  أستاذ مساعد أ الطاهر غياطو 10
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية أستاذ حماضر أ عمري عبد القادر 10
 ممثل عن األساتذة املساعدين أستاذ مساعد أ رحال مجال 11
 ممثل عن األساتذة املساعدين أأستاذ مساعد  حممد فوزي صاحل 10
 املكتبة مسؤول املكتبة ؤولمس الصادق السادات 10

 ...بعذر..(.......رئيس اللجنة العلميةد. عليايت حممد ): األعضاء الغائبون
 د.عمروش احلسني )مدير املخرب(................بعذرأ.                     

 جدول األعمال:
 /متفرقات.1 املطبوعات. /0 تعيني جلان مناقشة أطروحات الدكتوراه. /1
  الكتب البيداغوجية.  /0 فات التنقيط )دكتوراه ل.م.د(.مل /0
  /ملفات التأهيل اجلامعي.0 .املقاالت /0
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 النقطة األولى : تعيين لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه. 

 المؤسسة األصلية الصفة لجنة المناقشة النظام عنوان األطروحة االسم واللقب الرقم

 كريفيف األطرش 11

تثريها سلطة املشاكل اليت 
املنظمات الدولية يف الرقابة 

 على حقوق االنسان

يك
الس

ك
 

 جامعة املدية رئيسا د.قادري توفيق
 جامعة املدية مشرفا د.لعروسي حليم
 جامعة املدية عضوا د.زرقط عمر

 جامعة األغواط عضوا يب حممدد.ذ
 جامعة األغواط عضوا د.راحبي خلضر

 جامعة مخيس مليانة عضوا دد.عبادة أمح

 بن غريب أمحد 10

االلتزام مبكافحة اإلفالت من 
العقاب ملرتكيب اجلرائم 

الدولية 

يك
الس

ك
 

 جامعة املدية رئيسا صفاي العيدد.
 0بليدة جامعة ال مشرفا قادري توفيقد.

 جامعة املدية عضوا فخار هشامد.
 آفلواملركز اجلامعي  عضوا جعرين عيسىد.

 جامعة بسكرة عضوا جغام حممدد.
 جامعة اجللفة عضوا خملط بلقاسمد.

 بوشاك جنيبة 10
مكافحة جرائم اإلجتار بالبشر 

يك يف الدول العربية
الس

ك
 

 جامعة املدية رئيسا عمري عبد القادرد.
 جامعة املدية مشرفا فخار هشامد.
 جامعة املدية عضوا تومي حييد.

 0جامعة البليدة عضوا عقاب عبد الصمدد.
 جامعة مخيس مليانة عضوا رحال مسريد.

 جامعة األغواط عضوا ملياين عبد الوهابد.

 شطيبة سعدان 10
استثمار الوقف العقاري يف 

م.د التشريع اجلزائري
ل.

 

 جامعة املدية رئيسا د.قنفود رمضان
 جامعة املدية مشرفا د.جيدل كرمية
 جامعة املدية عضوا د.جديلي نوال
 جامعة املدية عضوا د.عياشي مجال
 املركز اجلامعي تيبازة عضوا د.بوط سفيان
 0جامعة البليدة عضوا د.قاشي عالل
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 ملفات التنقيط )دكتوراه ل.م.د(.:  النقطة الثانية

االسم  الرقم
 واللقب

 شبكة التنقيط
 األطروحة

 (نقطة 122)
 األعمال العلمية موزعة كالتالي : نقطة كحد أقصى( 02) التكوين

مو  نقطة( 02)على األقل 
مج

ال
 ع

11 
شطيبة 
 سعدان

 نقطة 122

 نقطة 10 دروس التخصص 

0 نقطة50
0
0

 
قطة

ن
 

 نقاط 20 دروس يف منهجية البحث وتعليم البيداغوجيا 
 نقاط 20 دروس يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 نقاط 20 كفاءات لغوية يف االجنليزية 
 

 : المقاالت. لثالثةالنقطة ا

 وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباء، على مقال طالب الدكتوراه 
النظام اإلفريقي لحقوق اإلنسان ودوره في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان وحرياته " املعنون بـ كريفيف األطرش :

 .والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه  " األساسية

 وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباء، على مقال طالب الدكتوراه: 
والذي يندرج  " مبدأ االختصاص الجنائي العالمي كآلية لمالحقة مرتكبي جرائم الحرب" املعنون بـ ي أحمدبن غرب

 .ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه 

 
 .طبوعات:  الم رابعةالنقطة ال

  املطبوعة اجلامعية  اليت  ىعل على تقارير اخلربة اإلجيابية اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباء االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
طلبة السنة ل" مقدمة  محاضرات في النظرية العامة للجريمة والعقوبةاملوسومة بـ " القينعي بن يوسف د.تقدم هبا 

 .0101إىل غاية  0111من  اجلامعية واتخالل السن الثانية ليسانس جذع مشرتك

  عياشي جمال د.وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم هبا قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة
خالل طلبة السنة األوىل ماسرت ختصص القانون العقاري ل" مقدمة  محاضرات في األمالك الوقفيةاملوسومة بـ " 

 .0101إىل غاية  0111من  اجلامعية واتالسن
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 جبار رقية د.هبا  تملطبوعة اجلامعية اليت تقدمقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم ا
ختصص قانون أعمال خالل ماسرت  ثانيةطلبة السنة الل" مقدمة محاضرات في القانون الجنائي لألعمالاملوسومة بـ " 

 .0110-0110السنة اجلامعية 

 عياشي جمال د.ليت تقدم هبا قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية ا
السنة الثالثة ليسانس ختصص قانون خاص طلبة ل" مقدمة محاضرات في قانون األسرة ) المواريث (املوسومة بـ " 

 .0101إىل غاية  0110من  اجلامعية واتخالل السن

 
 .كتب البيداغوجية:  ال خامسةالنقطة ال

 كل من  تقدم به ذيال الكتاب البيداغوجيص لدراسة وتقييم قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصا 
" كتاب موجه لطلبة السنة المقرر في منهجية البحث العلمي املوسوم بـ "  مصطفاوي محمد ود.عياشي جمالد.

 األوىل ماسرت شعبة احلقوق مجيع التخصصات.
 

 النقطة السادسة : التأهيل الجامعي.

 كما يليبن صاري رضوان د. أهيل اجلامعي لـ قرر اجمللس العلمي تعيني جلان الت: 

 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ طنجاوي مراد

 جامعة املدية أستاذ حماضر أ جبار رقية
 جامعة األغواط أستاذ حماضر أ يوسفي مباركة

 : أعضاء لجنة المناقشة 

 الصفة المؤسسة األصلية تبةالر  االسم واللقب
 رئيسا جامعة املدية أستاذ حماضر أ أوروان هارون

 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ مهري حممد أمني
 عضوا املركز اجلامعي بريكة أستاذ حماضر أ بوحلية شهرية
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