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 2220/ 1220للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكلية محضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة 

 16/06/2022 نة ثامال
 استثنائية عادية 
✓   

الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق    06/10/2020املؤرخ يف  721رقم   القرارالمرجع: 
 -جامعة حيي فارس باملدية   -والعلوم السياسية 

 األعضاء الحاضرون 
 الصفة الرتبة  االسم واللقب  الرقم
 ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية ئيس المجلس العلمير  ستاذ أ غريب أسامة  01
 عميد الكلية  أستاذ حماضر أ  أوروان هارون  02
 نائب العميد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية  أستاذ حماضر أ  لعروسي حليم 03
 بالطلبة نائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة  ستاذ أ حيياوي حممد  04
 رئيس القسم   أستاذ مساعد أ  غياطو الطاهر  05
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أستاذ مساعد أ  رحال مجال  06
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أ أستاذ مساعد  مد فوزي صال حم 07
 املكتبة  مسؤول املكتبة  مسؤول  الصادق السادات  08

 بعذر() تذة ذوي مصف األستاذية األساممثل د.عمري عبد القادر  : غائبوناألعضاء ال
 بعذر() رئيس اللجنة العلمية عليايت حممد أ.د.                     

 بعذر() املخربمدير   عمروش احلسي أ.د.                     
 جدول األعمال: 

 وراه ل.م.د مشاريع أطروحات الدكت /7 . اجلامعية  املطبوعات /4 تعيي جلان مناقشة أطروحات الدكتوراه. /1
 متفرقات. /8 . طرب اخلدروس ع /5 .ملفات التنقيط دكتوراه ل.م.د /2
  . مطبوعة دروس موضوعة عرب اخلط /6 املقاالت. /3
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 النقطة األولى : تعيين لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه.  
 المؤسسة األصلية  الصفة لجنة المناقشة النظام عنوان األطروحة  االسم واللقب  الرقم

 زي حيي مزو  01
الضمانات اجلنائية الدولية 

التشريع وق االنسان يف  حلق
 القضاء اجلزائرييو 

يك 
الس

ك
 

 جامعة املدية  سا يئر  زرقط عمر د.
 جامعة املدية  مشرفا  بن تغري موسى د.

 ية املد ة جامع ا عضو  بابا فاطمة د.
 تيسمسيلت  املركز اجلامعي عضوا  عالق عبد القادر د.

 جامعة مخيس مليانة  عضوا  لياس الة إبودربد.
 جامعة مخيس مليانة  عضوا  رحال مسي د.

النظام القانوين للعقود  محين سفيان 02
م.د -مقارنة  دراسة    -الرياضية  

ل.
 

 جامعة املدية  ئيسا ر  أوروان هارون د.

 جامعة املدية  مشرفا  حليس خلضر د.
 جامعة املدية  عضوا  شنافة مجال بو أ.د.

 جامعة املدية  وا عض مهري حممد أمي د.
 جامعة األغواط  عضوا  راحبي خلضر أ.د.
 2جامعة البليدة  ا عضو  محيدة مجيلة أ.د.

 ت التنقيط )دكتوراه ل.م.د(. فامل:  النقطة الثانية

 الرقم
االسم 
 واللقب

 قيطشبكة التن
 األطروحة

 نقطة(  100)
 ةالعلمي األعمال لتالي:ا كة  موزع حد أقصى(نقطة ك 30) التكوين

 نقطة(  50)على األقل  

مج
ال

 موع 

محين  01
 سفيان

 ة نقط 100

 نقطة  12 دروس التخصص  

2 نقطة  92.5 
2
2
.5

 
قطة 

ن
 

 نقاط 06 ا  ث وتعليم البيداغوجيدروس يف منهجية البح 
 نقاط 06 م واالتصال اإلعال نولوجيايف تكدروس 

 نقاط 06 الجنليزية  كفاءات لغوية يف ا 

 المقاالت. : لثالثةالنقطة ا
  : طالب الدكتوراه   مقال على   األساتذة اخلرباء دم هبا  اليت تقر اخلربة اإلجيابية  على تقاري  لمي بعد االطالع عال   لس وافق اجمل •

بـ  شلغوم سمير  الرقمي"  املعنون  األسواق  ازدهار  أهمية  في  االلكترونيةة  يندرج ضمن مقتضيات    "  التجارة  والذي 
 طروحة الدكتوراه. أشة قامن
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  : طالب الدكتوراه   مقال على   األساتذة اخلرباء دم هبا  اليت تقجيابية  ة اإل ر اخلرب على تقاري  طالع لمي بعد اال لس العوافق اجمل •
والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة   " ق االبتدائيالضمانات الجنائية للمتهم خالل التحقي" املعنون بـ  مزوزي يحي

 . كتوراهأطروحة الد 

  : الدكتوراه   ة طالب   مقال على   األساتذة اخلرباء دم هبا  اليت تقجيابية  ة اإل ر اخلرب على تقاري  لمي بعد االطالع لس العوافق اجمل •
أمينة بـاملعنو   لحول  اإلنجازعقد  "  ن  طور  في  العقار  التشريعدراسة    بيع  بين  )الجزائرية،مقارنة  الفرنسية،    ات 

 أطروحة الدكتوراه. مناقشة والذي يندرج ضمن مقتضيات  " المغربية(

  : الدكتوراه   ة طالب   مقال على   األساتذة اخلرباء دم هبا  اليت تقة اإلجيابية  خلرب ر اعلى تقاري  االطالع لمي بعد  لس العوافق اجمل •
والذي يندرج ضمن    "  ئيةنة البيفعيل المواطضر في تم األخدور منظمة السال"  املعنون بـ  بلعسل بنت نبي ياسمين

 أطروحة الدكتوراه.  مقتضيات مناقشة

  : وراه الدكت  ة طالب   مقال على   األساتذة اخلرباء دم هبا  اليت تقجيابية  ة اإل ر اخلرب على تقاري  ع لمي بعد االطاللس العوافق اجمل •
مقتضيات    والذي يندرج ضمن   "  لجرائم السيبيرانية الحماية القانونية للطيران المدني ضد ا"  املعنون بـ  مناد إشراق

 . دكتوراهأطروحة المناقشة 

  : الدكتوراه   ة طالب   مقال على   األساتذة اخلرباء دم هبا  اليت تقية  ر اخلربة اإلجيابيعلى تقار   لمي بعد االطالع لس العوافق اجمل •
  131-2016من األمر    1112-1ادة  اقدي باإلعالم قراءة في نص المااللتزام قبل التع"  املعنون بـ   ي ليليا قايد

ال والنظرية  العقود  لقانون  لاللتزاما المعدل  واعامة  ضمن  "   إلثباتت  يندرج  أطروحة  مناقشة    اتمقتضي  والذي 
 الدكتوراه.

اجمللس   • أساتذةلعلمي  اقرر  تعيي  مق  خرباء  للكلية  أكرم  الدكتوراه:  ال طالبلتقييم  بـاملعن  فراحتية  التجمع ذي "  ون 
االقت االقتصاديالغاية  لتركيز  التشريع  -  صادية كآلية  المرسوم  ضوء  على  يندرج   "-  93/08  يدراسة  والذي 

 وراه.الدكت أطروحةضمن مقتضيات مناقشة 

الرهن الرسمي على  "  ون بـ املعن  بوزار فهيمة  الدكتوراه:  ةال طالبلتقييم مق خرباء  للكلية تعيي أساتذةلعلمي اقرر اجمللس   •
 وراه. تكأطروحة الد والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة  "نون الجزائريحق االمتياز الصناعي في القا 

 . ةالجامعي طبوعات:  الم رابعةالنقطة ال 
بعد    دق اجمللسصا • اعل  االطالعالعلمي  تقارير   اتقدم هباليت    املطبوعة اجلامعية  على  ساتذة اخلرباءلألربة اإلجيابية  خلى 

  دول   قانون  ماسرتوىل  األنة  طلبة السل" مقدمة    محاضرات في مقياس المسؤولية الدولية   ة بـ "املوسوم   رقط عمر ز د.
 . عام

اجمل  • بعد  العللس  صادق  اعل  االطالعمي  تقارير  تقدم    املطبوعة اجلامعية  على  ساتذة اخلرباءلألربة اإلجيابية  خلى   هبااليت 
نون  قا  ماسرت   وىلاألطلبة السنة  ل" مقدمة    محاضرات في مقياس الملكية الخاصة  ـ " ة ب موسو امل  وضياف مصطفىب.د

 . عقاري
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الع • شطيبي عبد  .دهبا     االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدمذة خرباء يفتالمي تعيي أس قرر اجمللس 
 .أعمالنون قا ماسرت  ثانية الطلبة السنة ل" مقدمة  مكافحة الفساد قانون محاضرات في مقياس ـ "ب ةم وسو ملا السالم

 حليس لخضر.دهبا    لمي تعيي أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم قرر اجمللس الع  •
   .أعمالنون  قا ماسرت  وىل األطلبة السنة  ل" مقدمة  التركيز االقتصاديفي مقياس  محاضرات  ـ "ة ب م وسو امل

 . ) medea.dz-e.univhttp://moodl  الرقمية  نصةاملعرب   ( الخط رعبروس د:   امسةخ النقطة ال

هبا    متقد  خلطا  عرب دروس  جمموعة    على  ساتذة اخلرباءلألابية  ربة اإلجيخلى تقارير اعل  االطالعالعلمي بعد  صادق اجمللس   •
دول  نون  قا  ماسرت  وىلاألطلبة السنة  ل" مقدمة    قياس المسؤولية الدوليةدروس في م  ـ "ة باملوسوم و   ديصفاي الع.د

 .عام

هبا    تقدم  اخلط  عرب   دروس جمموعة    على  ساتذة اخلرباءلألربة اإلجيابية  خلى تقارير اعل  العاالطعد  العلمي بصادق اجمللس   •
 .عامنون قا ليسانس ثالثةالطلبة السنة ل  دمة" مق دولي الجنائين والقضاء اللقانو ا ـ "ب ة املوسوم و  بن تغري موسى.د

شطيبي عبد  .دهبا    تقدم  اخلط   عرب  دروس  جمموعة   ييممي تعيي أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتققرر اجمللس العل •
باملوسوم و   السالم "ة  في   ـ  والعقوبة  محاضرات  للجريمة  العامة  م  النظرية  السنة  طلقدمة  "  جذع    ليسانس  ثانيةاللبة 
 .مشرتك

ي عبد  شطيب .دهبا    تقدم  اخلط   عرب  دروس  جمموعة   وتقييم  قرر اجمللس العلمي تعيي أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة •
باملوسومو   السالم "ة  في   ـ  العلمي   محاضرات  البحث  مقدمة    منهجية  السنة  ل"  قانون  طلبة  ماسرت ختصص  األوىل 

 . جنائية  جنائي وعلوم

وتقييم • لدراسة  االختصاص  يف  خرباء  أساتذة  تعيي  العلمي  اجمللس  حليس  .دهبا    تقدم  اخلط   عرب  دروس  جمموعة   قرر 
دولة  األوىل ماسرت ختصص  طلبة السنة  ل" مقدمة    نولوجيا اإلعالم واالتصالتك  محاضرات في  ـ "ة باملوسومو لخضر  

 ومؤسسات.

 ) medea.dz-http://moodle.univ  الرقمية  نصة املعرب   (  خطعبر ال موضوعة دروس  اتمطبوع:   سادسةالنقطة ال
  اخلط   عرب  موضوعة   عة دروس و طبم  على  ساتذة اخلرباء لألبية  ربة اإلجياخلارير اى تقعل  االطالعبعد  العلمي  صادق اجمللس   •

جنائي نون  قا  اسرتم  وىلاأللسنة  ة اطلب ل" مقدمة    وليةية الدالعدالة الجنائ  ـ "ة ب املوسومو   بن تغري موسى .دهبا    تقدم
 . وعلوم جنائية 

  ط اخل  عرب  موضوعة   عة دروس مطبو   على  ساتذة اخلرباء لألربة اإلجيابية  خلى تقارير اعل  االطالعد  العلمي بعصادق اجمللس   •
  دول ن  نو قا  ماسرت  ثانيةالطلبة السنة  ل" مقدمة    المكافحة الدولية للفساد  ـ "ة باملوسومو   بن تغري موسى .دهبا    تقدم
 .عام
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لدراسة  قرر   • االختصاص  يف  خرباء  أساتذة  تعيي  العلمي  دروسمطبو   وتقييماجمللس  ا هب  تقدم  اخلط   عرب  عةموضو   عة 
يو .د بن  باملوسومو   سفالقينعي  "ة  والعقوبة  فيمحاضرات    ـ  للجريمة  العامة  مقدمة    النظرية  السنة  ل"    ثانية الطلبة 

 . جذع مشرتك ليسانس
خرباء يف • أساتذة  تعيي  العلمي  اجمللس  وتقييمقرر  لدراسة  االختصاص  دروسمطبو     هبا   تقدم  اخلط   عرب  موضوعة  عة 

  ثانية الطلبة السنة  لمقدمة  "    قانون اإلجراءات الجزائية  محاضرات في مقياس  " ـ  ة باملوسومو   يوسفالقينعي بن  .د
 . جذع مشرتك ليسانس

العلمي تعيي أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم • هبا    تتقدم   اخلط  عرب  موضوعة  سعة درو مطبو   قرر اجمللس 
رقية .د باملوسوم و   جبار  في مقياس  "  ـ ة  العقانون  ال  محاضرات  السنة  لمقدمة  "    اماالقتصادي   ليسانس   لثةثاالطلبة 

 . عامقانون 
وتقييم • لدراسة  االختصاص  يف  خرباء  أساتذة  تعيي  العلمي  اجمللس  درو مطبو   قرر  هبا   تقدم  اخلط   عرب  موضوعة  سعة 

ماسرت قانون جنائي    ثانية الطلبة السنة  ل مقدمة  "    قضاء األحداث   محاضرات في مقياس   " ـ ة باملوسومو   صفاي العيد.د
 وم جنائية. وعل

خرب  • أساتذة  تعيي  العلمي  اجمللس  وتقييمقرر  لدراسة  االختصاص  يف  درو مطبو   اء  هبا   تقدم  اخلط   عرب  موضوعة  سعة 
العيد.د باملوسومو   صفاي  مقياس   "  ـ ة  الدول  محاضرات في  السنة  لمقدمة  "    ة يالمسؤولية  قانون    وىلاألطلبة  ماسرت 

 .دول عام

خرب  • أساتذة  تعيي  العلمي  اجمللس  وتقييمقرر  لدراسة  االختصاص  يف  درو مطبو   اء  هبا   تقدم  اخلط   عرب  ضوعةمو   سعة 
ماسرت قانون    وىلاألطلبة السنة  لمقدمة  "    الملكية الخاصة  محاضرات في مقياس  "  ـة باملوسومو   بوضياف مصطفى.د

 . عقاري

 . (2022-0212مشاريع أطروحات الدكتوراه ل.م.د ) دفعة :   سابعةلة االنقط
 : يف االجتماع السابق ريع املؤجلة بالنسبة للمشا

المجلس  ار ر ق المشرف  عنوان األطروحة  واللقب  االسم التخصص
 العلمي

ام للعقار الفالحي يف  ليات ترقية االستثمار املستدآ املهري حممد  قانون عقاري
 التشريع اجلزائري 

 مقبول نصور د.جماجي م

قانون دولي  
 عام

ء  املسلحة يف عصر الذكاين للنزاعات النظام القانو  روةعرعار م
 مقبول مة أ.د.غريب اسا ي االصطناع

السالمة والصحة املهنية للعامل بي جهود   احلق يف يم فتاحي إبراه
 مقبول د.بابا فاطمة  ي  منظمة العمل الدولية والتشريع اجلزائر 
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