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 0202/1002للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكليةمحضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة

 41/70/0704 سةاماخل
 استثنائية عادية
   

الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق  70/47/0707املؤرخ يف  004القرار 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 74
 عميد الكلية أستاذ شنداريل توفيق 02
 نائب العميد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية أستاذ حماضر أ لعروسي حليم 03
 ة بالطلبةنائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرتبط أستاذ حماضر أ أوروان هارون 04
 رئيس القسم  أستاذ مساعد أ الطاهر غياطو 05
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية أستاذ حماضر أ عمري عبد القادر 06
 رئيس اللجنة العلمية أستاذ  عليايت حممد 07
 مدير املخرب أستاذ  عمروش احلسني 08
 ممثل عن األساتذة املساعدين أستاذ مساعد أ رحال مجال 09
 ممثل عن األساتذة املساعدين أأستاذ مساعد  حممد فوزي صاحل 10
 املكتبة مسؤول املكتبة مسؤول الصادق السادات 11

 جدول األعمال:
 متفرقات./70 الكتب البيداغوجية. /1 تعيني جلان مناقشة أطروحات الدكتوراه. /4
  ملفات التأهيل اجلامعي. /5 .املقاالت /0
  .0704-0707يع أطروحات الدكتوراه مشار  /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

 شاريب ربيحة 74

ليات الرقابة على حقوق آ
االنسان بني التنظيم الدويل 

 والتنظيم اإلقليمي
على مستوى  دراسة -

منظميت األمم املتحدة 
 -وجملس أوربا 

يك
الس

ك
 

 جامعة املدية رئيسا د.دايل سعيد
 جامعة املدية مشرفا د.سي موسى عبد القادر

 جامعة املدية عضوا فخار هشامد.أ.
 جامعة بسكرة عضوا د.خان فضيل
 جامعة غرداية عضوا أ.د.حوة سامل
 جامعة مخيس مليانة اعضو  د.عبادة أمحد

 فرقاين اعمر 02
املسؤولية الدولية النامجة عن 
انتهاكات املمتلكات الثقافية 

 أثناء النزاعات املسلحة

يك
الس

ك
 

 جامعة املدية رئيسا د.القينعي بن يوسف
 جامعة املدية مشرفا د.بن تغري موسى

 جامعة املدية عضوا د.زرقط عمر
 جامعة مخيس مليانة عضوا د.عمروش أحسن

 جامعة مخيس مليانة عضوا د.رحال مسري
 جامعة شلف عضوا د.حممدي أمنة بوزينة

 توايت سهيلة 73
احلماية القانونية للمشرتي يف 
عقد بيع العقار بناء على 

يك التصاميم
الس

ك
 

 جامعة املدية رئيسا بوضياف مصطفىد.
 جامعة املدية مشرفا جماجي منصورأ.د.
 جامعة املدية عضوا بوخرص ناديةد.
 0جامعة البليدة عضوا مصطفاوي عايدةأ.د.

 املركز اجلامعي تيبازة عضوا حرز اهلل كرميد.
 جامعة اجللفة عضوا عديل حممد عبد الكرميد.

 : المقاالت. لثانيةالنقطة ا
 الدكتوراه:طالب  على مقال اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباءابية وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجي 

 "-قراءة في نظام الكفالة  - العمالة المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي" املعنون بـ بوعمريون الهادي
 .والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه 

 الدكتوراه:طالب  على مقال اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباءربة اإلجيابية وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخل 
والذي يندرج ضمن  "أسس مسؤولية الدولة عن جبر الضرر الماس بالممتلكات الثقافية" املعنون بـ اعمر فرقاني

 الدكتوراه.مقتضيات مناقشة أطروحة 
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 الدكتوراه: ةطالب على مقال اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباءابية وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجي 
والذي يندرج ضمن  " 40-11العقوبات اإلدارية للمرقي العقاري في القانون رقم " املعنون بـتواتي سهيلة 

 الدكتوراه.مقتضيات مناقشة أطروحة 

  الدكتوراه: ةطالب على مقال تقدم هبا األساتذة اخلرباءاليت وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية 
 " نهج المحكمة األوربية لحقوق االنسان في تفسير االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان" املعنون بـشاربي ربيحة 

 الدكتوراه.والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة 

  ليات اآل" املعنون بـ ضيف اهلل فاطمة الدكتوراه: ةقال طالبللكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقرر اجمللس العلمي
والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة  " الجنائية لمكافحة الغش التجاري االلكتروني في التشريع الجزائري

 أطروحة الدكتوراه.

 .طبوعات:  الم ثالثةالنقطة ال
  اليت تقدم هبا املطبوعة اجلامعية  على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد

ختصص  الثانية ماسرتطلبة السنة ل" مقدمة إعداد مذكرة محاضرات في منهجية املوسومة بـ " عزوز عبد الحميد د.
 .0704-0707خالل السنة اجلامعية  قانون جنائي وعلوم جنائية

  هبا  تاليت تقدماملطبوعة اجلامعية  على ساتذة اخلرباءلألة اإلجيابية على تقارير اخلرب  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
الثالثة ليسانس ختصص قانون طلبة السنة ل" مقدمة  محاضرات في الملكية الفكريةاملوسومة بـ " جيدل كريمة د.

 .0707-0742خالل السنة اجلامعية  خاص

  هبا  تاليت تقدم املطبوعة اجلامعية على ساتذة اخلرباءلألابية على تقارير اخلربة اإلجي االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
 األوىل ماسرت ختصص قانون عقاريطلبة السنة ل" مقدمة محاضرات في النشاط العقارياملوسومة بـ " جيدل كريمة د.

 .0707-0742خالل السنة اجلامعية 

  هبا  تاليت تقدم املطبوعة اجلامعية على تذة اخلرباءسالألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
األوىل ماسرت ختصص طلبة السنة ل" مقدمة قانون الملكية الصناعية محاضرات في املوسومة بـ " بلحاج نصيرة د.

 .0704-0707خالل السنة اجلامعية  قانون أعمال

  هبا  تاليت تقدم املطبوعة اجلامعية على تذة اخلرباءسالألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
الثالثة ليسانس ختصص قانون طلبة السنة ل" مقدمة  محاضرات في الملكية الفكريةاملوسومة بـ " برادعي قوسم د.

 .0704إىل غاية  0745اجلامعية من  خالل السنوات عام وخاص

  هبا  تاليت تقدم املطبوعة اجلامعية على ساتذة اخلرباءلألجيابية على تقارير اخلربة اإل االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
طلبة ل" مقدمة محاضرات في مقياس القانون الدولي اإلنساني ومسؤولية الحماية املوسومة بـ " موزاوي عقيلة د.

 .0704إىل غاية  0742خالل السنوات اجلامعية من الثانية ماسرت ختصص قانون دويل عام السنة 
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 هبا  تاليت تقدم املطبوعة اجلامعية على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعلس العلمي بعد صادق اجمل
األوىل ماسرت طلبة السنة ل" مقدمة محاضرات في القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلياملوسومة بـ " بابا فاطمة د.

 .0704-0707خالل السنة اجلامعية ختصص قانون دويل عام 

  هبا  تاليت تقدم املطبوعة اجلامعية على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
طلبة ل" مقدمة محاضرات في قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاماملوسومة بـ " موساوي مليكة د.

 .0704إىل غاية  0740من  اجلامعية واتل السنخالالثانية ماسرت ختصص دولة ومؤسسات السنة 

  قنفود رمضان د.قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم هبا
خالل  األوىل ماسرت ختصص قانون عقاريطلبة السنة ل" مقدمة  محاضرات في مقياس الملكية الوقفيةاملوسومة بـ " 

 .0742-0740نة اجلامعية الس

 .الكتب البيداغوجية:   رابعةالنقطة ال
  ،إلعادة تقييم  تعيين خبير ثالثقرر اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباء

المقرر في منهجية املوسوم بـ "  مصطفاوي محمد ود.عياشي جمالد. كل من  تقدم به ذيالالكتاب البيداغوجي 
 " كتاب موجه لطلبة السنة األوىل ماسرت شعبة احلقوق مجيع التخصصات.البحث العلمي 

 : التأهيل الجامعي. النقطة الخامسة
 

  كما يلي هتشان أسيةد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 
 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ وضياف مصطفىب

 جامعة املدية أستاذ حماضر أ حليس خلضر
 جامعة مخيس مليانة أستاذ حماضر أ النوي عبد النور

 : أعضاء لجنة المناقشة 
 الصفة المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 رئيسا جامعة املدية أستاذ  عليايت حممد
 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ جديلي نوال
 عضوا 0جامعة البليدة  أستاذ حماضر أ قاشي عالل
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  كما يلي موزاوي عقيلةد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 
 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ سي موسى عبد القادر

 جامعة املدية حماضر أ أستاذ زرقط عمر
 جامعة بسكرة أستاذ حماضر أ شربي عزيزة

 : أعضاء لجنة المناقشة 
 الصفة المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 رئيسا جامعة املدية أستاذ حماضر أ قادري توفيق

 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ وماحنوس فاطمة
 عضوا يس مليانةجامعة مخ أستاذ حماضر أ بودربالة إلياس

  كما يلي موساوي مليكةد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 
 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ لعريط ملني

 جامعة املدية أستاذ حماضر أ بن عائشة نبيلة
 عة اجلزائرجام أستاذ حماضر أ أكرور مرييام

 : أعضاء لجنة المناقشة 
 الصفة المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب

 رئيسا جامعة املدية أستاذ  شيخ عبد الصديق
 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ طنجاوي مراد
 عضوا 0جامعة البليدة أستاذ  برمحاين حمفوظ

  كما يلي بلحاج نصيرةد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 
 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ مهري حممد أمني
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ قنفود رمضان
 جامعة بسكرة أستاذ حماضر أ خان فضيل
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 : أعضاء لجنة المناقشة 
 صفةال المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 رئيسا جامعة املدية أستاذ حماضر أ أوروان هارون
 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ جبار رقية
 عضوا املركز اجلامعي تيبازة أستاذ حماضر أ بوط سفيان

  كما يلي بابا فاطمةد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 
 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ بوخرص نادية
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ بوصوار ميسوم
 جامعة مخيس مليانة أستاذ حماضر أ عمروش أحسن

 : أعضاء لجنة المناقشة 
 الصفة المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب

 رئيسا جامعة املدية أستاذ حماضر أ عمري عبد القادر
 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ أوراك حورية

 عضوا  0جامعة البليدة أستاذ حماضر أ عقاب عبد الصمد

  كما يلي برادعي قوسمد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 
 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 ديةجامعة امل أستاذ حماضر أ خليل حممد

 جامعة املدية أستاذ  بوشنافة مجال
 0جامعة البليدة أستاذ حماضر أ اسطنبويل حمي الدين

 : أعضاء لجنة المناقشة 
 الصفة المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 رئيسا جامعة املدية أستاذ  شنداريل توفيق
 عضوا جامعة املدية أستاذ  جيدل كرمية
 عضوا جامعة اجلزائر أ أستاذ حماضر أكرور مرييام
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  كما يلي عزوز عبد الحميدد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 
 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ  جماجي منصور
 جامعة املدية أستاذ  مشيشم رشيد
 جلامعي تيبازةاملركز ا أستاذ حماضر أ حرز اهلل كرمي

 : أعضاء لجنة المناقشة 
 الصفة المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 رئيسا جامعة املدية أستاذ  عياشي مجال
 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ مزعد إبراهيم

 عضوا 4جامعة اجلزائر أستاذ حماضر أ حممدزيدان 

 :ملف د.بلقاضي إسحاق 

 ،لجنــة الفحــص بســبب عــدم وجــود تــأطري يف طــور املاســرت بعــد مناقشــة أطروحــة الــدكتوراهتقــارير ســلبية ل 73بعــد صــدور 
املـــؤرخ يف  407مـــن القـــرار رقـــم  44اجمللـــس العلمـــي تطبيـــق أحكـــام املـــادة  قـــرر وبعـــد رفـــع التحفظـــات مـــن طـــرف املعـــي

املـــؤرخ يف  73رقــم  مــع اإلبقــاء علــى نفــس جلنـــة الفحــص واملناقشــة املعينــني يف حمضـــر اجمللــس العلمــي 07/70/0742
40/71/0704 . 

 .(0201-0202مشاريع أطروحات الدكتوراه ل.م.د )دفعة :  النقطة السادسة
 .بالنسبة للطلبة الذين رفضت مواضيعهم يف االجتماع السابق

 القرار  المشرف عنوان األطروحة االسم واللقب التخصص

 قانون عقاري
البيئة املشيدة يف التشريع  تأثري البيئة الطبيعية على عزازي طارق عزيز

 اجلزائري
 مقبول د.جديلي نوال

 مقبول د.لعريط ملني النظام القانوين للمشاريع السكنية الرتقوية يف اجلزائر دومي سعيدة

 قانون أعمال
 لبيض هند

 املركز القانوين للشركات التجارية يف حالة صعوبات 
 -دراسة مقارنة  -

 مقبول د.طنجاوي مراد

 مقبول د.مهري حممد أمني األمن االلكرتوين للبيانات الرقمية يف العقود التجارية ز الدينمربك ع

 قانون دولي عام
 مقبول د.وماحنوس فاطمة احلرب السيبريانية يف القانون الدويل بوزاوية فاطمة الزهرة

 رسول دليلة
 املسؤولية القانونية عن إثارة احلرب األهلية

 -قانون الدويل والقانون الوطي دراسة مقارنة بني ال -
 مقبول د.صفاي العيد
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