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 0202/1002للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكليةمحضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة

 70/70/0702 عةالراب
 استثنائية عادية
   

الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق  70/27/0707املؤرخ يف  002القرار 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 72
 نائب العميد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية أستاذ حماضر أ لعروسي حليم 70
 رئيس القسم  أستاذ مساعد أ الطاهر غياطو 70
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية أستاذ حماضر أ عمري عبد القادر 70
 رئيس اللجنة العلمية أستاذ حماضر أ عليايت حممد 70
 ممثل عن األساتذة املساعدين أستاذ مساعد أ رحال مجال 70
 ممثل عن األساتذة املساعدين أأستاذ مساعد  حممد فوزي صاحل 70
 املكتبة مسؤول املكتبة مسؤول الصادق السادات 70

 ..............بعذر.كلية(...................................شنداريل توفيق )عميد الد.أ.: األعضاء الغائبون
 بعذر.املخرب( .................................................أ.د.عمروش احلسني )مدير                     
 بعذر..............بالطلبة( د.أوروان هارون )نائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة                     

 جدول األعمال:
 .0702-0707/مشاريع أطروحات الدكتوراه 70 .املطبوعات /0 تعيني جلان مناقشة أطروحات الدكتوراه. /2
  . الكتب البيداغوجية /0 ملفات التنقيط دكتوراه ل.م.د. /0
  ملفات التأهيل اجلامعي/0 .املقاالت /0



2 

 

 ة أطروحات الدكتوراه. النقطة األولى : تعيين لجان مناقش
 المؤسسة األصلية الصفة لجنة المناقشة النظام عنوان األطروحة االسم واللقب الرقم

72 
فرحات فاطمة 

 زهرة

النظام القانوين حلماية 
املستهلك يف إطار املعامالت 

 االلكرتونية

م.د
ل.

 

 جامعة املدية رئيسا د.طنجاوي مراد
 يةجامعة املد مشرفا د.قنفود رمضان

 جامعة املدية عضوا د.مهري حممد أمني
 جامعة املدية عضوا د.خليل حممد

 جامعة اجللفة عضوا د.داودي صحراء
 جامعة املسيلة عضوا د.زبدة نورالدين

 كمال رحيم 02
تعزيز أحكام القانون الدويل 
اإلنساين يف ظل النزاعات 

 املسلحة غري الدولية

يك
الس

ك
 

 جامعة املدية رئيسا وفيقد.قادري ت
 جامعة املدية مشرفا د.فخار هشام

 جامعة املدية عضوا د.بن تغري موسى
 جامعة مخيس مليانة عضوا د.بودربالة الياس
 جامعة مخيس مليانة عضوا د.رحال مسري
 جامعة شلف عضوا د.زاغو حممد

 سهالوي حفيظة 70
سلحة اإلجتار غري املشروع باأل

الصغرية واخلفيفة بني املواثيق 
 الدولية والتشريعات الوطنية

يك
الس

ك
 

 جامعة املدية رئيسا د.لعروسي حليم
 جامعة املدية مشرفا د.غريب أسامة
 جامعة املدية عضوا د.تومي حيي
 0البليدةجامعة ا عضوا د.رامي حليم
 جامعة األغواط عضوا د.راحبي خلضر

 جامعة بشار عضوا وساوي عبد احلليمد.م
 ملفات التنقيط )دكتوراه ل.م.د(.:  النقطة الثانية

 الرقم
االسم 
 واللقب

 شبكة التنقيط
 األطروحة

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

موع نقطة( 02)على األقل 
مج

ال
 

72 
فرحات 
فاطمة 

 زهرة
 نقطة 122

 نقطة 10 وس التخصص در 

1  نقطة62.5
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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 : المقاالت. لثالثةالنقطة ا

 الدكتوراه ةطالبخلربة اإلجيابية اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباء، على مقال وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير ا: 
والذي يندرج ضمن  " االلتزام باإلعالم قبل التعاقد كآلية قانونية لحماية المستهلك" املعنون بـفرحات فاطمة زهرة 

 .مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه 

 الب الدكتوراهطاخلربة اإلجيابية اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباء، على مقال  وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تقارير: 
والذي يندرج  " دور المحكمة الجنائية الدولية في حماية األطفال أثناء النزاعات الداخلية" املعنون بـ رحيم كمال

 .ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه 

 الدكتوراه ةطالبارير اخلربة اإلجيابية اليت تقدم هبا األساتذة اخلرباء، على مقال وافق اجمللس العلمي بعد االطالع على تق: 
والذي  " االتجار غير المشروع باألسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة وصالته باإلرهاب" املعنون بـ سهالوي حفيظة

 .يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه 

  العمالة " املعنون بـ بوعمريون الهادي  أساتذة خرباء لتقييم مقال طالب الدكتوراه :للكلية تعينيقرر اجمللس العلمي
والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة  "-قراءة في نظام الكفالة  - المهاجرة في دول مجلس التعاون الخليجي

 .أطروحة الدكتوراه 

  أسس مسؤولية " املعنون بـ اعمر فرقاني لدكتوراه :للكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالب اقرر اجمللس العلمي
 .والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه  "الدولة عن جبر الضرر الماس بالممتلكات الثقافية

  رية العقوبات اإلدا" املعنون بـتواتي سهيلة  الدكتوراه : ةللكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالبقرر اجمللس العلمي
 .والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة أطروحة الدكتوراه  " 40-11للمرقي العقاري في القانون رقم 

  نهج المحكمة " املعنون بـشاربي ربيحة  الدكتوراه : ةللكلية تعيني أساتذة خرباء لتقييم مقال طالبقرر اجمللس العلمي
والذي يندرج ضمن مقتضيات مناقشة  " وق اإلنساناألوربية لحقوق االنسان في تفسير االتفاقية األوربية لحق

 .أطروحة الدكتوراه 

 .طبوعات:  الم رابعةالنقطة ال

  هبا  تاليت تقدماملطبوعة اجلامعية  على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
خالل  الثالثة ليسانسطلبة السنة ل" مقدمة  م القانونيةمحاضرات في منهجية العلو املوسومة بـ " بوزيدي عيشة د.

 .0722-0720السنة اجلامعية 

  اليت تقدم هبا املطبوعة اجلامعية  على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
خالل  الثانية ليسانسطلبة السنة لمقدمة  "محاضرات في مقياس القانون التجاري املوسومة بـ " سبتي عبد القادر د.

 .0702إىل غاية  0720السنوات اجلامعية من 
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  هبا  تاليت تقدماملطبوعة اجلامعية  على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
ماسرت ختصص الثانية طلبة السنة ل" مقدمة  ومةالرقابة البرلمانية على أعمال الحكاملوسومة بـ "  بن عائشة نبيلةد.

 .0702-0707ة اجلامعية خالل السن دولة ومؤسسات

  اليت تقدم هبا املطبوعة اجلامعية  على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
 الثالثة ليسانس ختصص قانون خاصطلبة السنة لمة مقد" محاضرات في قانون التأميناملوسومة بـ " علياتي محمد د.

 .0702-0707خالل السنة اجلامعية 

  هبا  تاليت تقدماملطبوعة اجلامعية  على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد
الثانية ماسرت طلبة السنة لمقدمة " محاضرات في مقياس التقييمات والجباية العقارية املوسومة بـ "  تشان أسياهد.

 .0707-0722خالل السنة اجلامعية  ختصص قانون عقاري

  عزوز عبد د.قرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم هبا
ختصص قانون جنائي  الثانية ماسرتطلبة السنة ل" مقدمة إعداد مذكرة اضرات في منهجية محاملوسومة بـ " الحميد 

 .0702-0707خالل السنة اجلامعية  وعلوم جنائية

 جيدل كريمة د.هبا  تقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم
خالل السنة  الثالثة ليسانس ختصص قانون خاصطلبة السنة ل" مقدمة  الملكية الفكرية محاضرات فياملوسومة بـ " 

 .0707-0722اجلامعية 

 جيدل كريمة د.هبا  تقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم
خالل السنة  األوىل ماسرت ختصص قانون عقاريلبة السنة طل" مقدمة محاضرات في النشاط العقارياملوسومة بـ " 

 .0707-0722اجلامعية 

 بلحاج د.هبا  تقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم
 ماسرت ختصص قانون أعمالاألوىل طلبة السنة ل" مقدمة قانون الملكية الصناعية محاضرات في املوسومة بـ " نصيرة 

 .0702-0707خالل السنة اجلامعية 

 برادعي د.هبا  تقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم
 خاصالثالثة ليسانس ختصص قانون عام و طلبة السنة ل" مقدمة  محاضرات في الملكية الفكريةاملوسومة بـ " قوسم 

 .0702إىل غاية  0720اجلامعية من  خالل السنوات

 موزاوي د.هبا  تقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم
نية الثاطلبة السنة ل" مقدمة محاضرات في مقياس القانون الدولي اإلنساني ومسؤولية الحماية املوسومة بـ " عقيلة 

 .0702إىل غاية  0722خالل السنوات اجلامعية من ماسرت ختصص قانون دويل عام 
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 بابا فاطمة د.هبا  تقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم
األوىل ماسرت ختصص قانون السنة  طلبةل" مقدمة محاضرات في القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلياملوسومة بـ " 

 .0702-0707خالل السنة اجلامعية دويل عام 

 موساوي د.هبا  تقرر اجمللس العلمي تعيني أساتذة خرباء يف االختصاص لدراسة وتقييم املطبوعة اجلامعية اليت تقدم
الثانية طلبة السنة لمة " مقدمحاضرات في قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العاماملوسومة بـ " مليكة 

 .0702إىل غاية  0720من  اجلامعية واتخالل السنماسرت ختصص دولة ومؤسسات 

 .كتب البيداغوجية:  ال خامسةالنقطة ال
  تقدم به ذيال الكتاب البيداغوجي على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد 

" كتاب موجه لطلبة السنة الثالثة ليسانس ختصص معالم القانون الدولي الجنائي ملوسوم بـ " ا بن تغري موسىد.
 قانون عام.

  تتقدم ذيال الكتاب البيداغوجي على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد 
كتاب موجه لطلبة السنة األوىل ليسانس جذع " اإلداري الوجيز في القانون املوسوم بـ "  بن عائشة نبيلةد. به

 .مشرتك

  تتقدم ذيال الكتاب البيداغوجي على ساتذة اخلرباءلألعلى تقارير اخلربة اإلجيابية  االطالعصادق اجمللس العلمي بعد 
لبة كتاب موجه لط" (0+ ج 1)ج معجم المصطلحات القانونية المتخصصةاملوسوم بـ "  بن عائشة نبيلةد. به

 .ليسانس جذع مشرتك والثانية السنة األوىل

 التأهيل الجامعي. النقطة السادسة : 

  كما يلي مصباح رشيدةد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 
 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ لعروسي حليم

 جامعة املدية أستاذ حماضر أ يوسفالقينعي بن 
 جامعة األغواط أستاذ حماضر أ بن الزوبري عمر

 : أعضاء لجنة المناقشة 
 الصفة المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب

 رئيسا جامعة املدية أستاذ  دبيح زهرية
 عضوا جامعة املدية أستاذ حماضر أ وماحنوس فاطمة

 عضوا ة مخيس مليانةجامع أستاذ حماضر أ عبادة أمحد
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  كما يلي مالكي توفيقد.قرر اجمللس العلمي تعيني جلان التأهيل اجلامعي لـ: 
 : أعضاء لجنة الفحص 

 المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ فخار هشام
 جامعة املدية أستاذ حماضر أ أوروان هارون
 ركز اجلامعي تيسمسيلتامل أستاذ حماضر أ شعشوع قويدر

 : أعضاء لجنة المناقشة 

 الصفة المؤسسة األصلية الرتبة االسم واللقب
 رئيسا جامعة املدية أستاذ  غريب أسامة

 عضوا جامعة املدية أستاذ عمروش احلسني
 عضوا املركز اجلامعي تيسمسيلت أستاذ حماضر أ زرقني عبد القادر

 

 (0201-0202الدكتوراه ل.م.د )دفعة  مشاريع أطروحات:  النقطة السابعة. 

 المشرف عنوان األطروحة االسم واللقب التخصص
قرار المجلس 

 العلمي

قانون 
 عقاري

ليات القانونية الستغالل العقار الفالحي اآل عزازي طارق عزيز
 وأثرها على تنمية االقتصاد الوطين

 مرفوض د.جديلي نوال

فاع املرتتب على عقد احلجز على حق االنت نورين حسام الدين
 مقبول سيةآد.أعمر شريف  االمتياز يف األمالك الوطنية اخلاصة

النظام القانوين لألراضي الفالحية الوقفية يف  دومي سعيدة
 التشريع اجلزائري

مرفوض  د.لعريط ملني
 )مستهلك(

قانون 
 أعمال

 مرفوض د.طنجاوي مراد التدخل القضائي يف الشركات التجارية لبيض هند
 )مستهلك(

اإلطار القانوين للدفع االلكرتوين يف التجارة  سعدي كوثر
 اخلارجية

 مقبول د.بن صاري رضوان

احلماية القانونية للمستهلك االلكرتوين من  مربك عز الدين
 خماطر البيئة الرقمية التجارية

 د.مهري حممد أمني
مرفوض 
 )مستهلك(



.fÿt"

(Jtrtr**")
l, bV ,t:--;3.>

't ;-1t _.*!r i L*-*,,..' I -Él
YJYY9

I t. . ., -1.1ol)t J_uL:-r

.fÿ/
(t-tia-".-1

rJ1 , (u--.)
Y iL;\i 4*- jt $-Ü, .;1.;) .;':

..Ph"

(éU{:.--)
,^c L;t.> é;)1.**ll .*,l i-o)t *-r L'yo

oy6lf 4r,ÿ.*)1 o-,lt ;ry

âj\t :'y

,\"; ,4 +t.:
.t Lrü*jo;c Ul^b)t a*;L-4r 

"Jr-r^JrY

-rr lr :-1tJJ''+'P-.*a'L-

-:Ç;iu
ogÉ

t-
, I ô--ê-r ,.:LcJl .r-c é-yc.:

tuJr ,J iÿrlll.4! ./A\ (4
- _ t,
+. rr

;uJl ;l crt-j d

t-u , I Â--ê-!

a*Çc o:\,*!

',rlr.rj-^'J,

;r.rJl Le *).).ieè L_-

ajul.J.l .:rt:L-:ç)\_i {..;LJl .U"jl ,Jaj- -)- \'J VJ

+Jüt ;t; 3

,--tuliJl -t-i JF

JL*<

a!;r

9L*,j"oJ1-t \ a--A-n J=-- 
Oil:.->

r, - , I - .r -l' lr
a=[g1)l clr-J o:i.LnJ, juLo-^.â-'r

- ïSW o-\))-:."Lri!l
-r.+î ,r->;

. ec9/

(eü-Éj-*')
àr)- !\)î.) fL<-Î) c5.;1>)l JtAl + j";-Jt .:,!t(:,1

(-ttl;:

.r"]r.lt u*.I+*Jt ,ç,

fÆ*s§

##--..urrltlt -*'rJt I

ierrr;r 'JÉXlt I

fnrÉà
ÿ"2--\

u#
1,,slrJl1.;J*Il U,l+b

-ap..l,iti-'$


