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 1222/2222للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكليةمحضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة

 90/11/0901 يةثانال
 استثنائية عادية
   

الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق  90/19/0909املؤرخ يف  101رقم  القرارالمرجع: 
 -جامعة حيي فارس باملدية  -والعلوم السياسية 

 األعضاء الحاضرون
 الصفة الرتبة االسم واللقب الرقم
 ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذيةئيس المجلس العلمير  ستاذأ غريب أسامة 91
 عميد الكلية أستاذ شنداريل توفيق 02
 نائب العميد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية أستاذ حماضر أ لعروسي حليم 03
 رئيس القسم  أستاذ مساعد أ الطاهر غياطو 90
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية أ أستاذ حماضر عمري عبد القادر 90
 رئيس اللجنة العلمية أستاذ  عليايت حممد 90
 مدير املخرب أستاذ  عمروش احلسني 91
 ممثل عن األساتذة املساعدين أستاذ مساعد أ رحال مجال 90
 ممثل عن األساتذة املساعدين أأستاذ مساعد  حممد فوزي صاحل 90
 املكتبة مسؤول كتبةامل مسؤول الصادق السادات 19

 بعذر.د.أوروان هارون )نائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة بالطلبة( ............. :األعضاء الغائبون
 جدول األعمال:

  الكتب البيداغوجية. /0 تعيني جلان مناقشة أطروحات الدكتوراه. /1
   إعادة التسجيل يف الدكتوراه. ملفات /0 .املقاالت /0
  .متفرقات/0 املطبوعات. /3
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 النقطة األولى : تعيين لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه. 

 المؤسسة األصلية الصفة لجنة المناقشة النظام عنوان األطروحة االسم واللقب الرقم

الغش التجاري اإللكرتوين يف  ضيف اهلل فاطمة 91
يك التشريع اجلزائري

الس
ك

 

 ة املديةجامع رئيسا د.طنجاوي مراد
 جامعة املدية مشرفا أ.د.عليايت حممد

 جامعة املدية عضوا د.سبيت عبد القادر
      0 جامعة البليدة عضوا أ.د.برمحاين حمفوظ
 جامعة مخيس مليانة عضوا د.نوي عبد النور
 جامعة البويرة عضوا د.غازي خدجية

النظام  مركز الوزير األول يف عثماين حممد 02
م.د الدستوري اجلزائري

ل.
 

 جامعة املدية رئيسا صفاي العيدد.

 جامعة املدية مشرفا قادري توفيقد.
 جامعة املدية عضوا دايل سعيدد.
 جامعة املدية عضوا أوراك حوريةد.
 جامعة مخيس مليانة عضوا بودربالة إلياسد.

 جامعة غرداية عضوا هنايلي رابحد.

 فروخ مسرية 93
اخلربة القضائية يف املادة 

يك العقارية
الس

ك
 

 جامعة املدية رئيسا أ.د.عليايت حممد
 جامعة املدية مشرفا أ.د.دبيح زهرية
 جامعة املدية عضوا أ.د.جيدل كرمية

 0جامعة البليدة  عضوا أ.د.مصطفاوي عايدة
 0جامعة البليدة  عضوا د.مكيد نعيمة
 املركز اجلامعي تيبازة عضوا د.حرز اهلل كرمي

 : المقاالت. لثانيةالنقطة ا

  الدكتوراه: ةمقال طالبعلى  اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباءوافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية 
والذي  " لكتروني في التشريع الجزائريليات الجنائية لمكافحة الغش التجاري االاآل" املعنون بـ ضيف اهلل فاطمة

 يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه.

  طرق " املعنون بـيوسف الزين شريفة  الدكتوراه: ةللكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالبقرر اجمللس العلمي
 مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه.والذي يندرج ضمن  " استثمار األراضي الفالحية الوقفية في التشريع الجزائري
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  النظم " املعنون بـبن جدة محسن  للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالب الدكتوراه:قرر اجمللس العلمي
والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة  "المستحدثة لمراجعة العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري

 الدكتوراه.

 املعنون بـ خالد عطية عارف فراج للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالب الدكتوراه:العلمي  قرر اجمللس "
والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة  "االمتياز القضائي بين النظرية والتطبيق في القانون الجزائري

 الدكتوراه.

  املعنون بـ إبراهيم عايد إبراهيم البسايطة ل طالب الدكتوراه:للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقاقرر اجمللس العلمي 
The administration’s refusal to implement administrative judicial rulings 

between the legal authority and the administrative judge’s confrontation with it  
 الدكتوراه. والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة    
  تفوق السلطة " املعنون بـحماني عبلة  الدكتوراه: ةللكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالبقرر اجمللس العلمي

 والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه. " التنفيذية في عملية المبادرة التشريعية

  االلتزام " املعنون بـ الصيد عبد الرحمن ييم مقال طالب الدكتوراه:للكلية تعيني أساتذة خرباء لتققرر اجمللس العلمي
والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة  " نحو مسائلة قانونية –بالقوانين البيئية في نشاط الشركات عبر الوطنية 

 أطروحة الدكتوراه.

 :املعنون بـزايد أميرة  بن قرر اجمللس العلمي للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالبة الدكتوراه 

The future of nuclear development in Algeria 
 والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه.   
 :املعنون بـبن زايد أميرة  قرر اجمللس العلمي للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالبة الدكتوراه 

International standards for safe management of radioactive waste 
 والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه.   
 :املعنون بـ بن دالي براهم نسيمة قرر اجمللس العلمي للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالبة الدكتوراه 

Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de Sécurité International de constater les cas 
de recours au 7ème chapitre de la charte Onusienne de 1945 

 والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه.   

 .طبوعات:  الم ثالثةالنقطة ال

  قدم هبا اليت ت املطبوعة اجلامعية على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
األوىل ماسرت طلبة السنة ل" مقدمة  الوقفية العقارية محاضرات في مقياس الملكيةاملوسومة بـ " قنفود رمضان د.

 .0910-0911خالل السنة اجلامعية  ختصص قانون عقاري
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  سبتي عبد د.قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم هبا
 األوىل ماسرت ختصص قانون األعمالطلبة السنة ل" مقدمة محاضرات في مقياس قانون االستثماراملوسومة بـ " القادر 

 .0901-0909خالل السنة اجلامعية 

  قنفود رمضان د.قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم هبا
طلبة السنة ل" مقدمة النشاط اإلداري( –محاضرات في مقياس القانون اإلداري )التنظيم اإلداري وسومة بـ " امل

 .0901-0909خالل السنة اجلامعية  األوىل ليسانس جذع مشرتك

 .الكتب البيداغوجية:   رابعةالنقطة ال
  تقدم  ذيالالكتاب البيداغوجي  على ذة اخلرباءساتلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد

" كتاب موجه المقرر في منهجية البحث العلمي املوسوم بـ "  د.عياشي جمالأ.مصطفاوي محمد و د.أ. كل من  به
 لطلبة السنة األوىل ماسرت شعبة احلقوق مجيع التخصصات.

  صفاي د. تقدم به ذيال لكتاب البيداغوجياقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم
 عام. دويل ختصص قانون األوىل ماسرت" كتاب موجه لطلبة السنة  المسؤولية الدوليةاملوسوم بـ "  العيد

 .: إعادة التسجيل في الدكتوراه )ل.م.د + كالسيك ( النقطة الخامسة
 .التسجيل( )إعادة علوم دكتوراه-أ

 السنة السادسة لسنة الخامسةا السنة الرابعة السنة الثانية
0/2 0/4 0/5 10/11 

  .)إعادة التسجيل( دكتوراه ل.م.د-ب
 العدد السنة التخصص  العدد السنة التخصص 
 3/3 السنة الثانية قانون جنائي 3/3 السنة الثانية قانون عقاري

 3/3 السنة الثانية قانون األعمال
 3/3 السنة الثانية دولة ومؤسسات

 3/3 السنة الثانية دولي عامقانون 
 3/3 السنة الثالثة قانون جنائي 3/3 السنة الثالثة قانون عقاري
 3/3 السنة الثالثة دولة ومؤسسات 3/3 السنة الثالثة قانون األعمال
 (حالة وفاة )بالغ عبد القادر 2/3 السنة الثالثة قانون دولي عام 3/3 السنة الثالثة عقود ومسؤولية

 0/4 السنة الرابعة قانون جنائي 3/3 السنة الرابعة ريقانون عقا
 0/4 السنة الرابعة دولة ومؤسسات 3/3 السنة الرابعة قانون األعمال
 3/3 السنة الرابعة قانون دولي عام 0/2 السنة الرابعة عقود ومسؤولية
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