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 3220/ 2220للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكلية محضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة 

 27/10/2022 يةالثان
 استثنائية عادية 
✓   

الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق    27/07/2022املؤرخ يف  960رقم   القرارالمرجع: 
 -جامعة حيي فارس باملدية   -والعلوم السياسية 

 األعضاء الحاضرون 
 الصفة الرتبة  االسم واللقب  الرقم
 ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية س المجلس العلمييئر  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  زرقط عمر  03
 لبة طلا بنائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة  ستاذ أ حيياوي حممد  04
 رئيس القسم   أستاذ مساعد أ  غياطو الطاهر  05
 تذة ذوي مصف األستاذية اسأل اممثل  أ أستاذ مساعد  عمري عبد القادر 06
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أستاذ مساعد أ  رحال مجال  07
 املكتبة  مسؤول املكتبة  مسؤول  الصادق السادات  08

 جنة العلمية الل رئيس عليايت حممد أ.د. : غائبوناألعضاء ال
 بعذر() املساعدينتذة اسألا عن  ممثلفوزي حممد صاحل د.

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

 /متفرقات 7 . املطبوعات /4 تعيي جلان مناقشة أطروحات الدكتوراه. /1
  . طرب اخلدروس ع /5 .م.دل.  راهملفات التنقيط دكتو  /2
  . 2023-2022ل يف الدكتوراه التسجيإعادة /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

ع  سو املزاد يف البيو حكم ر  بوزار فهيمة  01
م.د  اريةلعقا

ل.
 

 جامعة املدية  سا يئر  جماجي منصور أ.د.
 جامعة املدية  مشرفا  خليل حممد د.

 ية دامل ة جامع ا عضو  سية أاعمر شريف  د.
 ية دامل ة جامع عضوا  برادعي قوسم د.

 2جامعة البليدة  عضوا  حيل حياة كأ.د.
 2جامعة البليدة  عضوا  برمحاين حمفوظ أ.د.

 مسعودي عودة  02
فعالية احلماية الدولية  
يك  والوطنية حلقوق االنسان 

الس
ك

 

 جامعة املدية  ئيسا ر  بن تغري موسى أ.د.
 جامعة املدية  مشرفا  غريب أسامة أ.د.
 جامعة املدية  وا عض كرليفة سامية د.

 جامعة مخيس مليانة  وا عض طيلب أمحد أ.د.
 جامعة بسكرة  عضوا  جغام حممد د.
 البويرة جامعة  ا عضو  لوين نصرية د.

 .م.د(. )دكتوراه ل ت التنقيطفامل:  يةالنقطة الثان 

 الرقم
االسم 
 واللقب

 قيطشبكة التن
 روحةطاأل

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

 نقطة(  50)على األقل  

مج
ال

 موع 

بوزار  01
 ةفهيم 

 ة نقط 100

 نقطة  105    نقطة  12 دروس التخصص  
األعمال العلمية موجودة  

فرت  ل يف دالتفصيب
 وشبكة التنقيط  لطالب ا

2
3
5

 
قطة 

ن
 

 نقاط 06 ا  يالبيداغوجث وتعليم دروس يف منهجية البح 
 نقاط 06 م واالتصال اإلعال نولوجيايف تكدروس 

 طنقا  06 الجنليزية  كفاءات لغوية يف ا 

 المقاالت. : لثالثةالنقطة ا
ال - االطالع  للكلية  لمي عال  جلسموافق  الخيتقار على    بعد  اإلبر  تقيجابية  رة  بها  التي  الخبراءدم  على   األساتذة 

 طروحة الدكتوراه. أشة قا ندرج ضمن مقتضيات منتي توال مهؤ تية أسما اآل ةلبطال تمقاال

أكرم ✓ االقت"    فراحتية  الغاية  ذي  االقتصاديل  ليةصادية كآالتجمع  ا  -  لتركيز  ضوء  على  التشريعدراسة   يلمرسوم 
 .2021ملسيلة جملة من الصنف "ج" يف عددها جوان ستاذ الباحث جبامعة ا أليف جملة ا   مقال منشور "- 93/08
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ف ✓ القا "    مةيهبوزار  في  الصناعي  االمتياز  حق  على  الرسمي  الجزائريالرهن  الدراسات    "نون  جملة  يف  منشور  مقال 
 .2021ف "ج" يف عددها ديسمرب ن الصن ملقارنة جبامعة الشلف جملة مة ا ونيالقان

 

أساتذة لمي  لعاالمجلس  ر  قر كما   - تعيين  التخصص  خبراء  للكلية  أسماآل  ةلبطال  تمقااللتقييم    في  ي  توال  ماؤهتية 
 طروحة الدكتوراه. أشة قا ندرج ضمن مقتضيات منت

ف  جملة من الصن  املديةجبامعة    نشور يف جملة الدراسات القانونيةل ممقا" النظام العربي لحقوق االنسان "    ارفيس سعد ✓
 .2022 جانفيا "ج" يف عدده

نشور يف جملة  ل ممقا"  الدولية والتشريع الجزائريحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل بين المواثيق  "   رمحاين دليلة ✓
 .2019 ربنوفم ف "ج" يف عددها جملة من الصن  مخيس مليانةجبامعة   صوت القانون

لجسد في ظل قانون الصحة  ق سالمة االتجارب الطبية على جسم االنسان بين الضرورة الطبية وح"    هارون مسري  ✓
ممقا"  11-18  الجزائري القانونية ل  الدراسات  جملة  يف  الصن  املديةجبامعة    نشور  من  عددها  جملة  "ج" يف    وان جف 
2022. 

 .طبوعات:  الم بعةراالنقطة ال 
المجلسصا   - اعل   االطالعبعد    يةللكل  ميالعل  دق  تقارير  الخبراءلألرة اإليجابية  خبلى  التي    اتالمطبوع  على  ساتذة 

 ؤهم:تية أسما األساتذة اآلكل من   ا تقدم به

  ماسرت   يةثانالطلبة السنة  على    حماضرات ألقيت "    مكافحة الفساد  قانون   مقياس   فيمحاضرات    "  شطييب عبد السالم .د ✓
 . 2021/2022-2020/2021 اجلامعية ات لسنو خالل ا أعمال نون قاختصص  

  ختصص   رتس ام  وىلاألطلبة السنة  حماضرات ألقيت على  "    ادياالقتص  التركيزفي مقياس    محاضرات  "  حليس خلضر .د ✓
 . 2020/2021-2019/2020اجلامعية  خالل السنوات   أعمالنون قا
ن  قانو   ليسانس  لثة ثاالطلبة السنة    ىاضرات ألقيت علحم"    اماالقتصادي العانون  قال  مقياس  يمحاضرات ف   "  جبار رقية .د ✓

 .2022-2021خالل السنة اجلامعية  عام

الع  قرركما    - في  المجلس  خبراء  أساتذة  تعيين  المطبوع  التخصصلمي  وتقييم  من  بها    قدمت  التي  اتلدراسة  كل 
 تية أسماؤهم: األساتذة اآل

نس يف  على طلبة السنة الثانية ليساحماضرات ألقيت  "    ملالقيات العقياس الفساد وأخمحاضرات في م  "  ل حممد خلي.د ✓
 وعلوم التسيري.  ة ، ميدان العلوم االقتصادية والتجارية لية وحماسببة علوم ماعلوم جتارية وشععبة ش

مصطفى.د ✓ الجزائرياضمح   "  بوضياف  البحري  القانون  مقياس  في  ألقيت  اضراحم"  رات  السنت  طلبة  الثاعلى    لثة ة 
 .2022-2021خالل السنة اجلامعية  ون خاصختصص قانس ليسان
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ختصص قانون  ليسانس    لثة على طلبة السنة الثاألقيت    حماضرات"  ةالوظيفة العاممحاضرات في مقياس    "  محدلكحل أ.د ✓
 .2022-2021خالل السنة اجلامعية  عام

السنة  رات ألقيت  حماض"  لون الدولي للعمالقانمحاضرات في مقياس    "  زرقط عمر.د ✓ ختصص    سرتما  نيةالثاعلى طلبة 
 .1202/2202-2020/1202اجلامعية   خالل السنوات عام  دويل قانون

على طلبة السنة  ألقيت    حماضرات "  ومة  ية على أعمال الحكالرقابة البرلمانمحاضرات في مقياس    "   شة نبيلةبن عائ.د ✓
 .2022-2021خالل السنة اجلامعية  اتدولة ومؤسسختصص   ماسرت نيةالثا

ختصص    سرتما  وىلاألعلى طلبة السنة  رات ألقيت  حماض"  قانون االستثمار  محاضرات في مقياس    "  لقادرسبيت عبد ا.د ✓
 . 0202/1202-2019/0202اجلامعية  خالل السنوات   أعمال قانون

جذع    ليسانس  ثانيةالعلى طلبة السنة  رات ألقيت  حماض"    التجاريقانون  المحاضرات في مقياس    "  سبيت عبد القادر .د ✓
 .0202/1202-2019/0202اجلامعية  ل السنواتخال  مشرتك

  سرت ما  وىلاألعلى طلبة السنة  رات ألقيت  حماض"    ات التركيز االقتصادي عمليمحاضرات في مقياس    "   أوروان هارون.د ✓
 . 0202/1202-2019/0202اجلامعية  خالل السنوات أعمال  ختصص قانون

هارون.د ✓ مقياس    "   أوروان  في  الشركاتمحاضرات  ألقيت  ض حما"    مجمع  السنة  رات  طلبة  ختصص    سرتما  وىل األعلى 
 . 0202/1202-0192/0202اجلامعية  خالل السنوات   أعمال قانون

 ) medea.dz-e.univtp://moodlht  الرقمية نصة املعرب   (  الخط رعبروس د:   سةماخ النقطة ال

دروس  مجموعة    على  ة الخبراءساتذلألابية  إليجخبرة الى تقارير اعل  االطالعبعد    للكلية  العلمي س  صادق المجل  -
 أسماؤهم:  تيةاآل ةذاألساتكل من بها   م تقد لخطا عبر

  ليسانس   ثانيةال  سنةلبة الط لدمة  قمس  درو "    يمة والعقوبةمة للجر لعا لنظرية اامقياس    في  دروس  "  ييب عبد السالمشط.د ✓
 .2022-2021خالل السنة اجلامعية   كجذع مشرت 

ختصص    وىل ماسرتاألالسنة    طلبةلقدمة  مس  درو "    حث العلميالب  جيةمنهس  مقيا   في  دروس  "  ملسال عبد اشطييب.د ✓
 . 2022-2021خالل السنة اجلامعية   جنائية  لومقانون جنائي وع

السنة  ل مقدمة  روس  د"    التصالنولوجيا اإلعالم واتكمقياس    في  دروس  "  خلضر ليس  ح.د ✓ األوىل ماسرت ختصص  طلبة 
  .2022-2021نة اجلامعية خالل الس  دولة ومؤسسات

 

  الخط   عبر  دروس  مجموعة  ييمة وتقلدراس  خصص التفي    تعيين أساتذة خبراء  للكلية  علميلس المجقرر ال  كما   -
 ذة اآلتية أسماؤهم:كل من األساتا  به تقدم

نون دويل  قاماسرت ختصص    ثانيةاللسنة  طلبة المقدمة  روس  د"    ون الدولي للبيئةالقانمقياس    في   دروس  "  لكحل أمحد.د ✓
   .2022-2021امعية ل السنة اجلخال معا
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النمقياس    في  دروس   "  أمحد لكحل  .د ✓ العامظرية  ا ل مقدمة  روس  د"    مرفق  ختصص  ماس  وىل األلسنة  طلبة  دولة  رت 
 .2022-2021خالل السنة اجلامعية   ومؤسسات

دولة  صص  رت خت ماس   وىلاألة  لسنطلبة ال مقدمة  روس  د"    1  ستوريةؤسسات الد الم  مقياس   في  دروس   "   بن عائشة نبيلة.د ✓
 .2022-2021لسنة اجلامعية خالل ا  ومؤسسات

ختصص قانون    الدكتوراهطلبة  لمقدمة  روس  د"    ثة في تشريعات الشركات التجاريةالتوجهات الحدي  "  أوروان هارون .د ✓
 .2022-2021 دفعة  عمالأ

 

 . (2023-2022ل للسنة الجامعية تسجيالت الدكتوراه ) إعادة التسجي : سادسةقطة النال

   :  دكتوراه علوم •

 ادسة سالسنة ال امسة السنة اخل لثة ثاالسنة ال
2/2 3/4 4/5 

 : د  .دكتوراه ل.م •
 المجموع العدد السنة التخصص  العدد السنة ص التخص

 3/3 السنة الثانية  قانون جنائي 3/3 السنة الثانية  قانون عقاري 
 3/3 نة الثانية الس مالقانون األع 15

 3/3 السنة الثانية  دولة ومؤسسات 
 3/3 ة السنة الثاني قانون دولي عام 

 3/3 السنة الثالثة ائيقانون جن 3/3 لثةالسنة الثا قانون عقاري 
 3/3 ثةالسنة الثال قانون األعمال 15

 3/3 السنة الثالثة دولة ومؤسسات 
 3/3 السنة الثالثة قانون دولي عام 

 3/3 لرابعةالسنة ا قانون جنائي 3/3 السنة الرابعة ون عقاري قان
 3/3 السنة الرابعة دولة ومؤسسات  3/3 نة الرابعةالس قانون األعمال 17

 2/2 سنة الرابعةال قانون دولي عام  3/3 السنة الرابعة عقود ومسؤولية 
 2/2 امسة السنة اخل قانون جنائي 2/2 امسة السنة اخل ون عقاري قان

 3/3 امسة السنة اخل دولة ومؤسسات  3/3 امسة السنة اخل قانون األعمال 14
 3/3 سة امالسنة اخل قانون دولي عام  1/1 امسة السنة اخل ة عقود ومسؤولي
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