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 0202/1002للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكليةمحضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة

 21/40/1412 ثةثالال
 استثنائية عادية
   

الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق  40/24/1414املؤرخ يف  112القرار رقم المرجع :
 -جامعة حيي فارس باملدية  -والعلوم السياسية 

 األعضاء الحاضرون
 الصفة الرتبة االسم واللقب الرقم
 ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذيةئيس المجلس العلمير  ستاذأ غريب أسامة 42
 عميد الكلية أستاذ  توفيق شنداريل 41
 نائب العميد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية أستاذ حماضر أ لعروسي حليم 40
 طة بالطلبةنائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرتب أستاذ حماضر أ أوروان هارون 40
 رئيس القسم  أستاذ مساعد أ الطاهر غياطو 40
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية أستاذ حماضر أ عمري عبد القادر 40
 رئيس اللجنة العلمية أستاذ حماضر أ عليايت حممد 41
 مدير املخرب أستاذ  عمروش احلسني 40
 عدينممثل عن األساتذة املسا أستاذ مساعد أ رحال مجال 40
 ممثل عن األساتذة املساعدين أأستاذ مساعد  حممد فوزي صاحل 24
 املكتبة مسؤول املكتبة مسؤول الصادق السادات 22

 جدول األعمال:
  .الكتب البيداغوجية /0 تعيني جلان مناقشة أطروحات الدكتوراه. /2
  . ملفات التأهيل اجلامعي /0 املقاالت /1
  .PRFUالنصفية احلصيلة /0 .املطبوعات /0



2 

 

 النقطة األولى : تعيين لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه. 

 المؤسسة األصلية الصفة لجنة المناقشة النظام عنوان األطروحة االسم واللقب الرقم

احلماية الدولية حلق االنسان  سعدودي يوسف 42
يك يف الرعاية االجتماعية

الس
ك

 

 يةجامعة املد رئيسا د.بن بابا علي توفيق
 جامعة املدية مشرفا أ.د.عمروش احلسني
 جامعة املدية عضوا د.وماحنوس فاطمة

 1جامعة البليدة عضوا د.عقاب عبد الصمد
 جامعة مخيس مليانة عضوا د.عبادة أمحد

 جامعة مخيس مليانة عضوا د.بودربالة الياس
 

 : المقاالت. لثانيةالنقطة ا

 االلتزام " املعنون بـفرحات فاطمة زهرة  الدكتوراه : ةللكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالبي قرر اجمللس العلم
 .والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه  " باإلعالم قبل التعاقد كآلية قانونية لحماية المستهلك

  دور المحكمة " املعنون بـ رحيم كمال الب الدكتوراه :للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طقرر اجمللس العلمي
والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة  " الجنائية الدولية في حماية األطفال أثناء النزاعات الداخلية

 .الدكتوراه 

  االتجار غير " ـاملعنون ب سهالوي حفيظة الدكتوراه : ةللكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالبقرر اجمللس العلمي
والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة  " المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وصالته باإلرهاب

 .الدكتوراه 

 .طبوعات:  الم ثالثةالنقطة ال

  تقدم هبا اليتاملطبوعة اجلامعية  على اخلرباءساتذة لألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد 
طلبة السنة األوىل ماسرت ختصص القانون ل" مقدمة  محاضرات في األمالك الوقفيةاملوسومة بـ " عياشي جمال د.

 .1414إىل غاية  1421من  اجلامعية واتخالل السنالعقاري 

  هبا تاليت تقدممعية املطبوعة اجلا على اخلرباءساتذة لألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد 
ختصص قانون ماسرت  ثانيةطلبة السنة الل" مقدمة محاضرات في القانون الجنائي لألعمالاملوسومة بـ " جبار رقية د.

 .1420-1420أعمال خالل السنة اجلامعية 
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  اليت تقدم هباعية املطبوعة اجلام على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد 
السنة الثالثة ليسانس ختصص طلبة ل" مقدمة (ضرات في قانون األسرة )المواريثمحااملوسومة بـ " عياشي جمال د.

 .1414إىل غاية  1420من  اجلامعية واتخالل السنقانون خاص 

 بوزيدي د.هبا  تليت تقدمقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية ا
خالل السنة اجلامعية  الثالثة ليسانسطلبة السنة ل" مقدمة  محاضرات في منهجية العلوم القانونيةاملوسومة بـ " عيشة 
1420-1420. 

  سبتي عبد د.قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم هبا
خالل السنوات  الثانية ليسانسطلبة السنة ل" مقدمة محاضرات في مقياس القانون التجاري املوسومة بـ " القادر 

 .1412إىل غاية  1420اجلامعية من 

 بن عائشة د.هبا  تقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم
 ماسرت ختصص دولة ومؤسساتالثانية طلبة السنة ل" مقدمة  رقابة البرلمانية على أعمال الحكومةالاملوسومة بـ "  نبيلة

 .1412-1414ة اجلامعية خالل السن

  علياتي محمد د.قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم هبا
خالل السنة  الثالثة ليسانس ختصص قانون خاصطلبة السنة لمقدمة " ن التأمينمحاضرات في قانو املوسومة بـ " 

 .1412-1414اجلامعية 

 تشان أسياهد.هبا  تقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم 
الثانية ماسرت ختصص قانون طلبة السنة لمقدمة " محاضرات في مقياس التقييمات والجباية العقارية املوسومة بـ " 

 .1414-1420خالل السنة اجلامعية  عقاري

 

 .كتب البيداغوجية:  ال رابعةالنقطة ال

  بن تغري د. بهتقدم  ذيال الكتاب البيداغوجيقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم
 " كتاب موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس ختصص قانون عام.معالم القانون الدولي الجنائي املوسوم بـ "  موسى

  بن د. به تتقدم ذيال الكتاب البيداغوجيقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم
 .كتاب موجه لطلبة السنة األوىل ليسانس جذع مشرتك" ن اإلداري الوجيز في القانو املوسوم بـ "  عائشة نبيلة

  بن د. به تتقدم ذيال الكتاب البيداغوجيقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم
 كتاب موجه لطلبة السنة األوىل" (0+ ج 1)ج معجم المصطلحات القانونية المتخصصةاملوسوم بـ "  عائشة نبيلة

 .ليسانس جذع مشرتك والثانية
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 التأهيل الجامعي. النقطة الخامسة : 

  كما يلي شكوري مستورد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 

 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ مصطفاوي حممد
 جامعة املدية ضر أأستاذ حما بن عائشة نبيلة

 1جامعة البليدة  أستاذ حماضر أ اسطنبويل حمي الدين

 : أعضاء لجنة المناقشة 

 الصفة المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 رئيسا جامعة املدية أستاذ  شيخ عبد الصديق

 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ أوراك حورية
 عضوا جامعة بسكرة أستاذ حماضر أ جغام حممد

 

  كما يلي سعوداوي صديقد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 

 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ لعروسي حليم
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ صفاي العيد

 شلفجامعة ال أستاذ حماضر أ منةآ حممدي بوزينةا

 : أعضاء لجنة المناقشة 

 الصفة المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 رئيسا جامعة املدية أستاذ حماضر أ قنفود رمضان

 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ سي موسى عبد القادر
 عضوا جامعة بومرداس أستاذ حماضر أ تريعة نوارة
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 كما يلي بلقاضي اسحاقد.معي لـ قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلا: 

 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ قادري توفيق
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ عليايت حممد
 1جامعة البليدة أستاذ حماضر أ قاشي عالل

 : أعضاء لجنة المناقشة 

 الصفة األصلية المؤسسة الرتبة االسم واللقب
 رئيسا جامعة املدية أستاذ  عمروش احلسني
 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ حيياوي حممد
 عضوا جامعة مخيس مليانة أستاذ حماضر أ طحطاح عالل

 
  كما يلي كرليفة ساميةد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 

 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية لرتبةا االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ عمري عبد القادر

 جامعة املدية أستاذ حماضر أ صفاي العيد
 جامعة مخيس مليانة أستاذ حماضر أ عمروش أحسن

 : أعضاء لجنة المناقشة 

 الصفة المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 ئيسار  جامعة املدية أستاذ حماضر أ بن تغري موسى

 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ تومي حيي
 عضوا املركز اجلامعي تيبازة أستاذ حماضر أ حرز اهلل كرمي
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