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 2220/ 1220للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكلية محضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة 

 18/05/2022 ة عبساال
 استثنائية عادية 

 ✓  
الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق    06/10/2020املؤرخ يف  721رقم   القرارالمرجع: 

 -جامعة حيي فارس باملدية   -والعلوم السياسية 
 األعضاء الحاضرون 

 الصفة الرتبة  االسم واللقب  الرقم
 ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية ئيس المجلس العلمير  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  لعروسي حليم 03
 بالطلبة نائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة  ستاذ أ حيياوي حممد  04
 رئيس القسم   أستاذ مساعد أ  الطاهر غياطو  05
 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية  تاذ حماضر أ أس عمري عبد القادر 06
 رئيس اللجنة العلمية  أستاذ   عليايت حممد  07
 مدير املخب  أستاذ   عمروش احلسي  08
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أستاذ مساعد أ  رحال مجال  09
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أ أستاذ مساعد  مد فوزي صال حم 10
 املكتبة  مسؤول املكتبة  مسؤول  الصادق السادات  11

 
 جدول األعمال: 

   . ملةالرتكيبة اهليكلية ملخب السيادة والعو  /1
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 .  المصادقة على التركيبة البشرية لمخبر السيادة والعولمةالنقطة األولى : 

املخب  لةمراسبناء على    - املكلف    السيد:إىل    2022/ 15/05بتاريخ    03/2022رقم  الحتت    مدير  اجلامعة  مدير  نائب 
يت جاء يف مضموهنا بعد التدرج وال  وكذا التكوين العايل فيما  ث العلميوالبح   يف الطور الثالث والتأهيل اجلامعي  ايلالع  بالتكوين

ا بتوسيع  اخلاصة  اإلجراءات  مدى صحة  حول  استيضاح  اليت  طلب  والعوملة  السيادة  ملخب  البشرية  والرتكيبة  التنظيمي  هليكل 
 . 10/05/2022لس العلمي يف اجتماعه املنعقد بتاريخ ليها اجملصادق ع

وكذا    ث العلمي والبح  يف الطور الثالث والتأهيل اجلامعي   ايل الع  نائب مدير اجلامعة املكلف بالتكوين  السيد:على رد  وبناء    -
واليت جاء فيها أن انتخاب مدير    05/2022/ 16بتاريخ    05/2022يف مراسلته حتت الرقم    بعد التدرج  ما التكوين العايل في

صول  وأن أي تغيري يف تشكيلة املخب ال يتم إىل بعد تقدمي احلصيلة واحل  فقط  مدةفرق البحث املعتاملخب يتم من طرف رؤساء  
 . افقة اإلجيابيةعلى املو 

 . 05/2022/ 16والعوملة املنعقد بتاريخ   بناء على حمضر االجتماع التاسع جمللس خمب السيادة و  -
 اجمللس العلمي للكلية على تشكيلة الرتكيبة البشرية ملخب السيادة والعوملة على النحو التايل:  صادق 

 أستاذ  الرتبة العلمية  عمروش احلسي  مدير المخبر 

 فرق المخبر:  
 ومكافحة الفساد.  ماية المال العامالفرقة األولى: ح

 االسم واللقب  الصفة الرتبة  المؤسسة األصلية 

 قنفود رمضان  رئيسا  أستاذ حماضر أ  جامعة املدية 
 بوخرص نادية  عضو أستاذ حماضر أ  جامعة املدية 
 حيياوي حممد  عضو أستاذ  جامعة املدية 
 شيخ عبد الصديق  عضو أستاذ  جامعة املدية 

 : حماية الحقوق المالزمة للشخصية في ظل تطور وسائل االتصال الحديثة.الفرقة الثانية 
 االسم واللقب  الصفة الرتبة  المؤسسة األصلية 

 مشيشم رشيد رئيسا  أستاذ  جامعة املدية 
 غياطو الطاهر  عضو أستاذ مساعد أ  جامعة املدية 
 بوشنافة مجال  عضو أستاذ  جامعة املدية 
 لعروسي حليم ضوع أستاذ حماضر أ  جامعة املدية 
 فخار هشام عضو أستاذ  جامعة املدية 
 بلعريب بلقاسم  عضو أستاذ حماضر ب  جامعة املدية 
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