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 1222/2222للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكليةمحضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة

 10/02/2022 عةرابال
 استثنائية عادية
   

الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق  00/70/2020املؤرخ يف  127رقم  القرارالمرجع: 
 -جامعة حيي فارس باملدية  -والعلوم السياسية 

 األعضاء الحاضرون
 الصفة الرتبة االسم واللقب الرقم
 ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذيةئيس المجلس العلمير  ستاذأ غريب أسامة 07
 عميد الكلية أستاذ حماضر أ د.أوروان هارون 02
 نائب العميد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية أستاذ حماضر أ لعروسي حليم 03
 رئيس القسم  أستاذ مساعد أ الطاهر غياطو 00
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية تاذ حماضر أأس عمري عبد القادر 00
 رئيس اللجنة العلمية أستاذ  عليايت حممد 00
 مدير املخرب أستاذ  عمروش احلسني 01
 ممثل عن األساتذة املساعدين أستاذ مساعد أ رحال مجال 00
 ممثل عن األساتذة املساعدين أأستاذ مساعد  حممد فوزي صاحل 00
 املكتبة مسؤول املكتبة مسؤول الصادق السادات 70

 

 جدول األعمال:
  .املطبوعات /0 تعيني جلان مناقشة أطروحات الدكتوراه. /7
   .الكتب البيداغوجية /0 .ملفات التنقيط دكتوراه ل.م.د /2
  .متفرقات/0 املقاالت. /3
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 النقطة األولى : تعيين لجان مناقشة أطروحات الدكتوراه. 
 المؤسسة األصلية الصفة لجنة المناقشة النظام عنوان األطروحة االسم واللقب الرقم

07 
إبراهيم عايد 
 إبراهيم البسايطة

دور القاضي اإلداري يف 
املوازنة بني أطراف الدعاوى 

 القضائية اإلدارية 
دراسة مقارنة بني القضاء  -

اإلداري الفلسطيين 
 -واجلزائري

م.د
ل.

 

 جامعة املدية رئيسا دبيح زهريةأ.د.
 جامعة املدية مشرفا بن عائشة نبيلةد.
 جامعة املدية عضوا لعروسي حليمد.

 جامعة املدية عضوا سي موسى عبد القادرد.
 جامعة مخيس مليانة عضوا طييب سعادأ.د.
 جامعة مخيس مليانة عضوا بلغامل باللد.

02 
يوسف الزين 

 شريفة
استغالل العقارات الوقفية 

م.د جهة لالستثماراملو 
ل.

 

 جامعة املدية رئيسا د.بوضياف مصطفى
 جامعة املدية مشرفا د.عليايت حممد
 جامعة املدية عضوا د.لعريط ملني
 جامعة املدية عضوا د.خليل حممد

 2البليدةجامعة  عضوا أ.د.برمحاين حمفوظ
 املركز اجلامعي تيبازة عضوا د.حرز اهلل كرمي

 بن جدة حمسن 03

تنفيذ العقوبة السالبة للحرية 
بالوضع حتت املراقبة 

 االلكرتونية
 -دراسة مقارنة  -

م.د
ل.

 

 جامعة املدية رئيسا د.تومي حيي
 جامعة املدية مشرفا د.بوصوار ميسوم

 جامعة املدية عضوا د.القينعي بن يوسف
 جامعة املدية عضوا د.موزاوي عقيلة

 جامعة مخيس مليانة عضوا ل مسريد.رحا
 جامعة اجللفة عضوا د.بزيز حممد

 ملفات التنقيط )دكتوراه ل.م.د(.:  النقطة الثانية

 الرقم
االسم 
 واللقب

 شبكة التنقيط
 األطروحة

 نقطة( 122)
 األعمال العلمية كالتالي:موزعة   نقطة كحد أقصى( 02) التكوين

موع نقطة( 02)على األقل 
مج

ال
 

07 

إبراهيم 
عايد 

إبراهيم 
 البسايطة

 نقطة 122

 نقطة 12 دروس التخصص 

1 نقطة 62.5 
9

2
.5

 
قطة

ن
 

 نقاط 20 دروس يف منهجية البحث وتعليم البيداغوجيا 
 نقاط 20 دروس يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 نقاط 20 كفاءات لغوية يف االجنليزية 
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02 
يوسف 
الزين 
 شريفة

 نقطة 122

 نقطة 12 دروس التخصص 

2 نقطة 102 
0
2

 
قطة

ن
 

 نقاط 20 دروس يف منهجية البحث وتعليم البيداغوجيا 
 نقاط 20 دروس يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 نقاط 20 كفاءات لغوية يف االجنليزية 

بن جدة  03
 حمسن

 نقطة 122

 نقطة 12 دروس التخصص 

1 نقطة 00 
9
0

 
قطة

ن
 

 نقاط 20 دروس يف منهجية البحث وتعليم البيداغوجيا 
 نقاط 20 دروس يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال

 نقاط 20 كفاءات لغوية يف االجنليزية 

 : المقاالت. لثالثةالنقطة ا

  الدكتوراه: ةمقال طالبعلى  خلرباءاليت تقدم هبا األساتذة اوافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية 
والذي يندرج ضمن  " طرق استثمار األراضي الفالحية الوقفية في التشريع الجزائري" املعنون بـالزين شريفة  يوسف

 مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه.

  طالب الدكتوراه: مقالعلى  اءاليت تقدم هبا األساتذة اخلرب وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية 
والذي يندرج  "النظم المستحدثة لمراجعة العقوبة السالبة للحرية في التشريع الجزائري" املعنون بـبن جدة محسن 

 ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه.

  طالب الدكتوراه: مقالعلى  اءاليت تقدم هبا األساتذة اخلرب وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية 
والذي يندرج  "االمتياز القضائي بين النظرية والتطبيق في القانون الجزائري" املعنون بـ خالد عطية عارف فراج

 ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه.

  طالب الدكتوراه: مقالعلى  اءاليت تقدم هبا األساتذة اخلرب وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية 
 :املعنون بـ إبراهيم عايد إبراهيم البسايطة

 The administration’s refusal to implement administrative judicial rulings between 
the legal authority and the administrative judge’s confrontation with it  

 ناقشة أطروحة الدكتوراه.والذي يندرج ضمن مقتضيات م    
  الدكتوراه: ةطالب مقالعلى  اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباءوافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية 

والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة  " تفوق السلطة التنفيذية في عملية المبادرة التشريعية" املعنون بـحماني عبلة 
 كتوراه.أطروحة الد 
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  طالب الدكتوراه: مقالعلى  اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباءوافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية 
 " نحو مسائلة قانونية –االلتزام بالقوانين البيئية في نشاط الشركات عبر الوطنية " املعنون بـ الصيد عبد الرحمن

 اقشة أطروحة الدكتوراه.والذي يندرج ضمن مقتضيات من

  طالبة الدكتوراه: مقالعلى  اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباءوافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية 
 املعنون بـبن زايد أميرة 

International standards for safe management of radioactive waste 
 والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه.   
  طالبة الدكتوراه: مقالعلى  اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباءوافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير اخلربة اإلجيابية 

 :املعنون بـ بن دالي براهم نسيمة

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.   
  تعزيز منظومة " املعنون بـمسعودي عودة  الدكتوراه: ةللكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالبقرر اجمللس العلمي

والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة  " 0202سان في الجزائر بموجب التعديل الدستوري لسنة حقوق االن
 أطروحة الدكتوراه.

  كاميرات " املعنون بـ فرحة عبد الرؤوف للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالب الدكتوراه:قرر اجمللس العلمي
والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة  " في الخصوصيةالمراقبة بين اعتبارات إثبات الجريمة وانتهاك الحق 

 أطروحة الدكتوراه.

  الحماية " املعنون بـ بن وقليل فيصل للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالب الدكتوراه:قرر اجمللس العلمي
 " -ع الفرنسيتشريع الجزائري والتشريمقارنة بين ال دراسة-الجنائية للحق في الدخول في طي النسيان الرقمي 

 والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه.

  خصوصية التأمين " املعنون بـحمني سفيان  للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالب الدكتوراه:قرر اجمللس العلمي
 ه.والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتورا " عن اإلصابة الجسدية في العقد الرياضي

 املعنون بـبن زايد أميرة  لتقييم مقال طالبة الدكتوراه: جمللس العلمي للكلية تعيني أستاذ خبري ثالثقرر ا 

The future of nuclear development in Algeria 
 والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه.   
  الوقاية من أخطار " املعنون بـعلجي توبة  الدكتوراه: ةطالب للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقالقرر اجمللس العلمي

 والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه. " الكوارث الطبيعية على ضوء مبادئ قانون حماية البيئة
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  الحماية القانونية " املعنون بـبلقاضي كريمة  الدكتوراه: ةللكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالبقرر اجمللس العلمي
 والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه. " للحق في الصورة في التشريع الجزائري

 .طبوعات:  الم رابعةالنقطة ال

 أوراك حورية د.هبا  تقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم
طلبة السنة ل" مقدمة النشاط اإلداري( –محاضرات في مقياس القانون اإلداري )التنظيم اإلداري  املوسومة بـ "

 .2027-2020خالل السنة اجلامعية  األوىل ليسانس جذع مشرتك

  القينعي بن  د.قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم هبا
الثانية ليسانس جذع طلبة السنة ل" مقدمة محاضرات في مقياس قانون اإلجراءات الجزائية املوسومة بـ "  يوسف
 .2022إىل غاية  2070من  اجلامعية واتخالل السن مشرتك

  تومي يحي د.قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم هبا 
األوىل ماسرت ختصص قانون جنائي طلبة السنة ل" مقدمة محاضرات في مقياس المسؤولية الجزائية وسومة بـ " امل

 .2022إىل غاية  2070من  اجلامعية واتخالل السن وعلوم جنائية

  صاري  بن د.قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم هبا
الثانية ماسرت ختصص طلبة السنة ل" مقدمة  محاضرات في مقياس القانون الجنائي لألعمالاملوسومة بـ "  رضوان

 .2022إىل غاية  2071من  اجلامعية واتخالل السن قانون أعمال

 .الكتب البيداغوجية:   خامسةالنقطة ال

  تقدم به ذيال الكتاب البيداغوجي على ساتذة اخلرباءلألية على تقارير اخلربة اإلجياب االطالعصادق اجمللس العلمي بعد 
 عام. دويل ختصص قانون األوىل ماسرت" كتاب موجه لطلبة السنة  المسؤولية الدوليةاملوسوم بـ "  صفاي العيدد.

 .متفرقات:  نقطة السادسةال
 :طلبات األساتذة 

 الموضوع االسم واللقب الرقم
قرار المجلس 

 العلمي

 فضيلة أ.بركان 07
 طلب تنظيم ندوة علمية بعنوان: 

 " الحماية القانونية للطفل في ظل القانون الوطني والقانون الدولي "
 مقبول

 د.وماحنوس فاطمة 02
  طلب تنظيم يوم دراسي بعنوان:

 " دور منظمة الصحة العالمية في تفعيل التعاون الدولي لمواجهة جائحة كورونا "
 مقبول
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