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

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة 

 15/02/2023 سةاماخل
 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   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
 املخب مدير  أستاذ   عمروش احلسي  06
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أستاذ مساعد أ  فوزي حممد صال  07
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أستاذ مساعد أ  رحال مجال  08
 املكتبة  مسؤول املكتبة  مسؤول  الصادق السادات  09

   .جنة العلميةالل رئيس عليايت حممد أ.د. : غائبوناألعضاء ال
 . ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عمري عبد القادر د.                       

 جدول األعمال: 
  . طب اخلدروس ع /4 تعيي جلان مناقشة أطروحات الدكتوراه. /1
 . غوجيةلبيداالكتب ا /5 املقاالت. /2
  . قاتفر مت /6 . املطبوعات /3
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 مناقشة أطروحات الدكتوراه.   : تعيين لجان  طة األولىنقال
 المؤسسة األصلية  الصفة لجنة المناقشة النظام عنوان األطروحة  االسم واللقب  الرقم

 أرفيس سعد 02
األجهزة اإلقليمية حلقوق  
اإلنسان بي مهام الرتقية  

 وجوب احلمايةو 

يك 
الس

ك
 

 ة جامعة املدي  ئيسا ر  صفاي العيد د.أ.
 عة املدية جام مشرفا  عبد القادر  ريعمد.
 دية امل جامعة  ا و عض بوزيدي عيشةد.
 جامعة مخيس مليانة  وا عض رحال مسي د.
 جامعة مخيس مليانة  عضوا  عبادة أمحد د.
 بسكرة جامعة  ا عضو  خان فضيل د.

 المقاالت. : نيةلثاالنقطة ا

ال • ايار تقعلى    طالعبعد اال  للكلية  لميعال  جلسموافق  تقيجابية  رة اإلبلخر  بها  التي  الخبراءدم  على   األساتذة 
 . طروحة الدكتوراهأشة قا رج ضمن مقتضيات مندنتي توال مهؤ تية أسما اآل ةلبطال تمقاال

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

نشور يف جملة  ل ممقا"  ئريالدولية والتشريع الجزاحق األشخاص ذوي اإلعاقة في العمل بين المواثيق  "   رمحاين دليلة ✓
 .2019 بنوفم ف "ج" يف عددها جملة من الصن  مخيس مليانةمعة جبا  صوت القانون

لجسد في ظل قانون الصحة  امة  سالق  الطبية وحجسم االنسان بين الضرورة    لطبية على التجارب ا"    هارون مسي  ✓
ممقا"  11-18  الجزائري القانونية ل  الدراسات  جملة  يف  الصن  ديةاملجبامعة    نشور  من  عددها  جملة  "ج" يف    وان جف 
2022. 

ي توال  ماؤهتية أسماآل  ةلبط ال  تمقاال لتقييم    في التخصص   خبراء   للكلية تعيين أساتذة لمي  لعاالمجلس  ر  قر كما   •
 طروحة الدكتوراه. أشة قا ات منمقتضي نندرج ضم ت

"  -  19إسقاط على جائحة كوفيد    -  مساهمة العقود االلكترونية في تجاوز قصور العقود التقليدية"    موهاب سارة ✓
ممقا يف نشو ل  والسياسية    ر  القانونية  للعلوم  اجلزائرية  الصن  1زائراجل جبامعة  اجمللة  من  عددها    ف جملة  يف    سبتمب"ج" 

2021. 

جبامعة    جملة دراسات وأحباثنشور يف  ل ممقا"  قال الملكية العقارية بطريق الوصيةنونية النتب القا الجوان"  يدعلشاييب ا ✓
 .2021 أكتوبر ف "ج" يف عددها جملة من الصنفة  اجلل
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خالد  ✓ الدول"  برايك  الجنائية  العدالة  تحقيق  في  الدولية  الجنائية  المحكمة  ممقا"  يةدور  دراسات  الجملة  نشور يف  ل 
 .2022 جوانف "ج" يف عددها  جملة من الصن  املديةعة جبام  نونيةاقال

عمر ✓ التشريعي  "  رعاش  النص  ومقتضيات  الدستوري  التكريس  بين  الترشح  ا   -حرية  أعضاء  لمجلس  انتخابات 
ف  جملة من الصن  املديةجبامعة    يةالقانوندراسات  الجملة  نشور يف  ل ممقا"  -نموذجا    2021جوان    12ي  الشعبي الوطن

 .2022 فينجاددها يف ع "ج"

  ية القانوندراسات  الجملة  نشور يف  ل ممقا"  -الوساطة الجزائية نموذجا    -مبدأ الرضائية في المادة الجزائية  "  قانة مهاد  ✓
 .2023  فيجانف "ج" يف عددها  جملة من الصن   يةاملدجبامعة 

 .طبوعات:  الم  ثالثةالنقطة ال

الصا  • اتقار   ىعل  االطالعبعد    يةللكل  مي العل  مجلسدق  اإليجابية  خبلير  الخبراءلألرة   ات المطبوع  على  ساتذة 
 ؤهم: تية أسما األساتذة اآلكل من   ا تقدم بهالتي 

نس يف  على طلبة السنة الثانية ليساحماضرات ألقيت  "    ملات العقيالوأخد  لفسا قياس افي ممحاضرات    "  ل حممد خلي.د ✓
 وعلوم التسيي.  ية دية والتجار لوم االقتصا علة ، ميدان ا لية وحماسببة علوم ماعلوم جتارية وشععبة ش

مصطفى.د ✓ الجزائرياضمح   "  بوضياف  البحري  القانون  مقياس  في  ألقيت  اضراحم"  رات  طلبة  ت  الثاالسنعلى    لثة ة 
 .2022-2021خالل السنة اجلامعية  ون خاصختصص قانس سانلي
ختصص قانون  ليسانس    لثة ثابة السنة اللطعلى  ألقيت    حماضرات"  ةالوظيفة العامات في مقياس  محاضر   "  محدلكحل أ.د ✓

 .2022-2021ل السنة اجلامعية خال عام
ختصص    سرتما  نيةالثانة  ى طلبة السعلرات ألقيت  حماض"  لون الدولي للعمالقانمحاضرات في مقياس    "  زرقط عمر.د ✓

 .1202/2202-0202/1202اجلامعية   خالل السنوات عام  دويل قانون

على طلبة السنة  ألقيت    حماضرات "  ومة  ية على أعمال الحكة البرلمانقابالر مقياس    يف  محاضرات  "   شة نبيلةبن عائ.د ✓
 .2022-2021ة امعيخالل السنة اجل اتدولة ومؤسسختصص   ماسرت نيةالثا
ختصص    سرتما  وىلاألعلى طلبة السنة  رات ألقيت  حماض"  قانون االستثمار  محاضرات في مقياس    "  لقادرسبيت عبد ا.د ✓

 . 0202/1202-2019/0202امعية جلا ل السنوات ال خ  أعمال قانون

جذع    نسليسا  ثانيةالة  على طلبة السنرات ألقيت  حماض"    التجاريقانون  المحاضرات في مقياس    "  سبيت عبد القادر .د ✓
 .0202/1202-2019/0202اجلامعية  ل السنواتخال  مشرتك

  سرت ما  وىلاألعلى طلبة السنة  رات ألقيت  ضاحم"    ات التركيز االقتصادي عمليمحاضرات في مقياس    "   أوروان هارون.د ✓
 . 0202/1202-2019/0202اجلامعية  خالل السنوات أعمال  صص قانونخت
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هارون.د ✓ فيمحاضرا  "   أوروان  ألقيت  ض حما"    الشركاتع  مجممقياس    ت  السنة  رات  طلبة  ختصص    سرتما  وىل األعلى 
 . 0202/1202-0192/0202اجلامعية  الل السنوات خ  أعمال قانون

الدستوريم  "  مضانر   دفو قن.د ✓ القانون  مقياس  في  األعلى  ألقيت    حماضرات"  حاضرات  السنة  جذع  ليسانس    وىلطلبة 
 . 2021-2020ل السنة اجلامعية خال  مشرتك

كل من  بها    قدمت  التي  اتلدراسة وتقييم المطبوع  خصصالتلمي تعيين أساتذة خبراء في  لمجلس العا  قرركما   •
 تية أسماؤهم: األساتذة اآل

  صص قانونخت   سرتما  ثانيةالعلى طلبة السنة  رات ألقيت  ضحما"    العقار الفالحيي مقياس  ات فضر محا   "  نوال  ليجدي.د ✓
 . 2023-2022اجلامعية  ة خالل السن عقاري

أمي مهر .د ✓ المستهلك  "  ي حممد  المنافسة وحماية  قانون  ألقيت  ض حما"    محاضرات في مقياس  السنة  رات  على طلبة 
 .2023إىل غاية  2018من  اجلامعية واتلسنخالل ا  عمالأ  ختصص قانون  سرتما األوىل

ختصص    ليسانس  الثة الثعلى طلبة السنة  رات ألقيت  ضحما"   اإلثبات والتنفيذمحاضرات في مقياس طرق    "  توايت سهيلة .د ✓
 .2023-2022اجلامعية   ةخالل السن خاص  قانون

  صص قانون خت   سرت ما  ثانية الة  ة السنعلى طلبقيت  ألرات  ضحما"  محاضرات في مقياس مكافحة الفساد  "  مزعاد إبراهيم.د ✓
 . 2023-2022اجلامعية  ة خالل السن عقاري

إبراهيم.د ✓ الخاص  "   مزعاد  الجنائي  القانون  مقياس  في  ألقيت  ضحما  "محاضرات  السنة  رات  طلبة    سرت ما  األوىلعلى 
 .2023-2022اجلامعية  ةخالل السن  جنائي صص قانونخت

 ) medea.dz-e.univodltp://moht  الرقمية  ةصن امل عب  (   الخط رعبروس د:   عةرابالنقطة ال 

دروس  مجموعة    على  ءة الخبراساتذلألية  ابإليجابرة  خلى تقارير اعل  االطالعبعد    للكلية  العلميس  صادق المجل •
 أسماؤهم:  تيةاآل ة ذاألسات كل منبها   م تقد التي لخطا عبر

نون دويل  قااسرت ختصص  م  ثانيةاللسنة  ة اطلبلمقدمة  روس  د"    يئةلبون الدولي لالقانمقياس    في   دروس  "  لكحل أمحد.د ✓
   .2022-2021امعية ل السنة اجلخال معا
الناس  قيم  في  دروس   "  أمحد لكحل  .د ✓ الظرية  ا ل مقدمة  روس  د"    عاممرفق  ختصصماس  وىل األلسنة  طلبة  دولة    رت 

 .2022-2021خالل السنة اجلامعية   ومؤسسات
دولة  صص  رت خت ماس   وىلاألة  لسنطلبة ال ة  مقدم روس  د"    1  ريةستو د سات الؤسالم  مقياس   يف  دروس   "   بن عائشة نبيلة.د ✓

 .2022-2021امعية لسنة اجلخالل ا  ومؤسسات
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ختصص قانون    الدكتوراهطلبة  لقدمة  مروس  د"    ثة في تشريعات الشركات التجاريةت الحديالتوجها   "  ان هارون رو أو .د ✓
 .2022-2021 دفعة  عمالأ
  الخط  عبر  دروس  مجموعة  ييمة وتقلدراس  صصخالتفي    تذة خبراء أسا   تعيين  للكلية  لميعاللس  مجقرر ال  كما  •

 هم: ذة اآلتية أسماؤ ألساتكل من اا  به تقدمالتي 

رقية .د ✓ لألعمالدر   "  جبار  الجنائي  القانون  مقياس  في  ا لة  مقدم روس  د"  وس  قانون  ماسرت ختصص    ثانية اللسنة  طلبة 
 .2023-2022امعية  ل السنة اجلخال أعمال

رت ختصص  ماس   ثانية اللسنة  طلبة المقدمة  روس  د"  العقار الموجه لالستثماردروس في مقياس    "  سية آريف  اعمر ش.د  ✓
 .2022-2021امعية ل السنة اجلخال عقاريقانون 

ألقيت  ضحما"    دروس في مقياس قانون الممارسات التجارية  "  مهري حممد أمي .د ✓   سرت ما  األوىلعلى طلبة السنة  رات 
 . 2023إىل غاية  1820من  اجلامعية  واتلسنل اخال أعمال  ونقانختصص  

القادر .د ✓ البورصة   "  سبيت عبد  البنكي وعمليات  القانون  ألقيت  ضحما"    دروس في مقياس  السنة  عرات    الثانية لى طلبة 
 .2023إىل غاية  1820من   اجلامعية  وات خالل السن  أعمال  ختصص قانون  سرتما

 . ةغوجيدايب البالكت :   خامسةالنقطة ال

ا  به  تقدم  الكتب البيداغوجية التي  ييم ة وتقلدراس  خصصالتي  ف  تذة خبراءتعيين أسا   للكلية  علميس الل مجالقرر   •
 هم: ذة اآلتية أسماؤ اتكل من األس

ل  خال  قانون أعمالماسرت ختصص    وىلاأل  لسنةطلبة ا لة  مقدم روس  د"  الصناعيةالوجيز في قانون الملكية    "  جبار رقية.د ✓
 .2022-2021ية معاالسنة اجل

  ل خال   عامقانون  ختصص    ليسانس  الثالثةلسنة  طلبة الة  مقدم روس  د"    العقود والقرارات اإلدارية  "  اعمر شريف أسية .د  ✓
  .2023-2022امعية السنة اجل

 فرقات.مت : دسةساقطة النال

 اتذة:لبات األسط •

 مي لالمجلس العقرار  الموضوع  ب قاالسم والل  الرقم

 ل مقبو  (  2022) منحة    تونس  ركيا إىل ة الرتبص من تهجب تغيي و طل د.بوضياف مصطفى  01

 ل مقبو  (  2022) منحة    مصر   إىل   طرقطلب تغيي وجهة الرتبص من  د.لعريط ملي  02
 ل مقبو  (  2022) منحة    نستو   ركيا إىل جهة الرتبص من تطلب تغيي و  رمضان  د.قنفود 03
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