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 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة 

 وزارة التعلٌم العالً  و البحث العلمً 

  قسنطٌنة –جامعة االخوة منتوري 

 كلٌـــــــة الحقــــوق

 المجـــلس العلمــــً

  

  2017 ماي 31محضر إجتماع المجلس العلمي بتاريخ 
 

ٌوم الواحد و الثالثون من شهر ماي سنة الفٌن وسبعة عشر على الساعة الحادٌة عشر وثالثون دقٌقة صباحا بقاعة 

 قسنطٌنة ، عقد المجلس العلمً للكلٌة دورة عادٌة –االجتماعات لكلٌة الحقوق تٌجانً هدام بجامعة االخوة منتوري 

 .عمـــــارة فـــــــوزي: بناء على استدعاء رئٌس المجلس 
 

:األعضاءالحــاضرون   

 عــــــمارة فوزي        رئٌس المجلس العلمً / د -

 طاشور عبد الحفٌظ        عمٌد الكلٌة / د.أ -

 بوعناقة السعٌد    نائب العمٌد المكلف بما بعد التدرج و البحث العلمً و العالقات الخارجٌة / د.أ -

 بودلٌو سلٌم  رئٌس اللجنة العلمٌة للقانون الخاص / د -

 عمٌرش ندٌر   رئٌس اللجنة العلمٌة للقانون العام / د -

 رٌكلً الصدٌق    رئٌس قسم العلوم االدارٌة / د -

 بن حملة سامً  مدٌر مخبر / د -

 بوطرفاس محمد عضوا / د -

 زواش ربٌعة عضوة / د -

 بوجعدار الهاشمً عضوا / د -

 عٌاشً شعبان   نائب العمٌد المكلف بالبٌداغوجٌا / د -

 حوادق عصام    رئٌس قسم القانون العام / د -

 عباس عبلة     محافظة المكتبة بالكلٌة / االنسة  -
 

   :األعضاء المتغٌبـون بعذر

 رضوان محمد بلقاسم    فً حالة انتداب / أ -

 خوجة سعاد غائبة بعذر / أ -

 أمجوج نوار    غائب بعذر / د -
 

  :األعضاء المتغٌبون بـدون عذر

 كردون عزوز     / د .أّأ  -

 بودراع بلقاسم  / د .أ -

 

  :جـــــدول األعـــــــمال

  تحدٌد لجان مناقشة أطروحة الدكتوراه :أوال 

  التسجٌل فً الدكتوراه :ثانٌا 

  متفرقات :ثالثا 
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بعد الكلمة االفتتاحٌة و تأكد رئٌس المجلس العلمً من توافر النصاب القانونً لعقد االجتماع ، شرع فً دراسة  

 : جدول االعمال كماٌلً 

 :تحدٌد لجان مناقشة أطروحة الدكتوراه / أوال 
 

 : تحدٌد لجان مناقشة أطروحة  الدكتوراه فً العلوم  (1
 

 : قســــــم القــــانون العــــام 
 

 هوشات فوزٌة : طلب الطالبة - 1

 تحوالت النشاط العمومً فً الجزائر : الموضوع 

.موسى زهٌة / د . أ: المشرف   

:اللجنة المقترحة   

  قسنطٌنة –زغداوي محمد    رئٌسا      جامعة االخوة منتوري / د.أ

  قسنطٌنة –موسى زهٌة    مشرفة و مقررة     جامعة االخوة منتوري / د.أ

سطٌف - لباد ناصر   عضوا     جامعة لمٌن دباغٌن / د.أ  

  سطٌف –لشهب صاش جازٌة   عضوة  جامعة لمٌن دباغٌن / د.أ

  عنابة –علٌوش قربوع كمال  عضوا    جامعة باجً مختار / د

  قسنطٌنة –رٌكلً الصدٌق    عضوا     جامعة االخوة منتوري / د

  الموافقة : رأي المجلس 
 

رداد نادٌة : طلب الطالبة - 2  

حجة الحكم الجنائً االجنبً أمام القضاء الوطنً : الموضوع   

مالكً محمد االخضر / د.أ: المشرف   

:اللجنة المقترحة   

  قسنطٌنة –رحال أحمد   رئٌسا      جامعة االخوة منتوري / د.أ

  قسنطٌنة –مالكً محمد االخضر     مشرفا ومقررا      جامعة االخوة منتوري / د.أ

  قسنطٌنة –زواش ربٌعة    عضوة جامعة االخوة منتوري / د.أ

  تبسة –سعدي حٌدر    عضوا     جامعة العربً التبسً / د.أ

  خنشلة  –بوكماش محمد    عضوا  جامعة عباس لغرور / د.أ

  باتنة –شعابنة سمٌر     عضوا     جامعة الحاج لخضر / د.أ

  الموافقة : رأي المجلس 
 

بوقرٌط عمر : طلب الطالب - 3  

الظروف االستثنائٌة و أثارها على النظام المؤسساتً فً الجزائر : الموضوع   

موسى زهٌة / د.أ: المشرفة   

:اللجنة المقترحة   

  قسنطٌنة –قموح عبد المجٌد      رئٌسا      جامعة االخوة منتوري / د.أ

  قسنطٌنة –بن شعبان محمد الصالح     عضوا       جامعة االخوة منتوري / د.أ

  عنابة –علٌوش قربوعة كمال       عضوا   جامعة باجً مختار / د.أ

  عنابة –حمٌدي حمٌد    عضوا     جامعة باجً مختار / د.أ

  قسنطٌنة –( 3جامعة  )رٌاض حمدوش     عضوا     جامعة عبد الحمٌد مهري / د.أ

  الموافقة : رأي المجلس 
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قٌقاٌة مفٌدة : طلب الطالبة - 4  

الموظف بٌن العقوبة التأدٌبٌة و العقوبة الجزائٌة فً القانون الجزائري : الموضوع   

موسى زهٌة / د.أ: المشرفة   

:اللجنة المقترحة   

  قسنطٌنة –زغداوي محمد      رئٌسا       جامعة االخوة منتوري/ د.أ

  قسنطٌنة –موسى زهٌة      مشرفة ومقررة     جامعة االخوة منتوري / د.أ

  سكٌكدة –1955 أوت20رحمانً منصور   عضوا    جامعة / د.أ

  عنابة –علٌوش قربوع كمال     عضوا    جامعة باجً مختار / د.أ

  سطٌف –لشهب صاش جازٌة     عضوا  جامعة لمٌن دباغٌن / د.أ

  قسنطٌنة –رٌكلً الصدٌق    عضوا     جامعة االخوة منتوري / د.أ

  الموافقة : رأي المجلس 
 

بوقندورة سعاد : طلب الطالبة - 5  

  دراسة حالة منطقة الشرق االوسط  –الحق فً االستخدام السلمً للطاقة النووٌة : الموضوع 

حسنة عبد الحمٌد : المشرف   

:اللجنة المقترحة   

  قسنطٌنة –كردون عزوز   رئٌسا          جامعة االخوة منتوري / د.أ

  قسنطٌنة –عمٌرش ندٌر     عضوا     جامعة االخوة منتوري / د.أ

قسنطٌنة - (3جامعة )بوروبً عبد اللطٌف      عضوا   جامعة عبد الحمٌد مهري / د.أ  

  عنابة –بوعبد هللا أحمد     عضوا     جامعة باجً مختار / د.أ

  باتنة –رحاب شادٌة        عضوة        جامعة الحاج لخضر / د.أ

  الموافقة بشرط إٌداع الوعد بالنشر أو المقال : رأي المجلس 
 

بن كرور لٌلى : طلب الطالبة - 6  

الحكم فً الدفع االولً و أثره على حرٌة إقتناع القاضً الجزائً : الموضوع   

طاشور عبد الحفٌظ / د.أ: المشرف   

:اللجنة المقترحة   

أم البواقً –بوبندٌر عبد الرزاق      رئٌسا      جامعة العربً بن مهٌدي/ د.أ  

  سكٌكدة –1955 أوت 20رحمانً منصور       عضوا     جامعة / د.أ

  بسكرة –مانع سلمى       عضوة  جامعة محمد خٌضر/ د.أ

  قسنطٌنة –زواش ربٌعة         عضوة جامعة االخوة منتوري/ د.أ

  قسنطٌنة –حوادق عصام     عضوا       جامعة االخوة منتوري / د.أ

  الموافقة : رأي المجلس 
 

حناش أمٌرة : طلب الطالبة - 7  

سٌادة الدولة النامٌة فً ظل هٌمنة المؤسسات المالٌة العالمٌة : الموضوع   

حسنة عبد الحمٌد / د.أ: المشرف   

: اللجنة المقترحة   

  قسنطٌنة –بودراع بلقاسم         رئٌسا        جامعة االخوة منتوري / د.أ

أم البواقً - جغلولزغدودعضوا     جامعة العربً بن مهٌدي/ د.أ  

  قسنطٌنة –معلم ٌوسف    عضوا     جامعة االخوة منتوري / د.أ
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قسنطٌنة- (3جامعة )بوروبً عبد اللطٌف    عضوا    جامعة مهري عبد الحمٌد / د.أ  

  بسكرة –مفتاح عبد الجلٌل         عضوا      جامعة محمد خٌضر / د

  الموافقة : رأي المجلس 
 

: قســــم القــــانون الخـــاص   
 

لبٌض فائزة : طلب الطالبة -  1  

عقد التجارة االلكترونٌة من حٌث االبرام و االثباث : الموضوع   

طاشور عبد الحفٌظ / د.أ: المشرف   

:اللجنة المقترحة   

  قسنطٌنة –زعموش محمد     رئٌسا    جامعة االخوة منتوري / د.أ

  قسنطٌنة–بن لطرش منى     عضوةجامعة االخوة منتوري/ د.أ

قسنطٌنة - بعتاش لٌلى   عضوا  جامعة االمٌر عبد القادر/ د  

  سطٌف –بلعٌساوي محمد الطاهر    عضوا     جامعة  لمٌن دباغٌن / د

بسكرة  - لعور بدرة   عضوة         جامعة محمد خٌضر/ د  

  الموافقة : رأي المجلس 
 

 :  التسجٌل فً الدكتوراه / ثانٌا  
 

 : دكتــــوراه العـلـــــوم  (1
 

 : قســــــم القـــــــانون العـــــام 
 

 بعاج أمٌرة : طلب الطالبة - 1

 مفهوم الخطأ المهنً الجسٌم و أثره على عالقة العمل فً تشرٌع العمل الجزائري : الموضوع 

 بوعناقة السعٌد / د.أ: المشرف 

  الموافقة : رأي المجلس 
 

 نواصرٌة حنان : طلب الطالبة - 2

 دور القاضً اإلداري االستعجالً فً حماٌة الحرٌات األساسٌة : الموضوع 

 عصام نجاح / د.أ: المشرف 

  الرفض:رأي المجلس 
 

 : قســـــم القـــــانون الخــــاص 
 

 عالل سمٌحة : طلب الطالبة - 1

 الحماٌة القانونٌة من الممارسات التجارٌة غٌر نزٌهة : الموضوع 

 بن سلٌطان علً / د.أ: المشرف 

  الموافقة : رأي المجلس 
 

 كحلوش فدوى : طلب الطالبة - 2

 إجراءات وقاٌة الشركات التجارٌة  من اإلفالس : الموضوع 

 بن سلٌطان علً / د.أ: المشرف 



 
 

 
5 

  الموافقة : رأي المجلس 

  : L.M.Dدكتــــوراه  (2
 

 : قســـــم القـــــانون العــــام 
 

 (الضبط االقتصادي:فرع) 

 كرٌد محمد لمٌن : طلب الطالب - 1

 حرٌة االستثمار فً الجزائر : الموضوع 

 بوجعدار الهاشمً / د.أ: المشرف 

  الموافقة : رأي المجلس 
 

 صوفة عمر : طلب الطالب- 2

 االستقالل المالً لسلطات الضبط المستقلة فً التشرٌع الجزائري : الموضوع 

 بن شعبان محمد الصالح / د.أ: المشرف 

  الموافقة بشرط استكمال الملف االداري: رأي المجلس 
 

  (القانون العقاري:فرع)

 حسانً غادة : طلب الطالبة - 1

 التخطٌط العمرانً للمدن فً المنظور القانونً : الموضوع 

 بلٌمان ٌمٌنة / د.أ: المشرفة 

  الموافقة : رأي المجلس 
 

 :قســــم القــــانون الخـــاص 
 

 ( قانون األعمال:فرع ) 

 بولعسل محمد : طلب الطالب - 1

 قانون الدواء و الصٌدلة فً الجزائر : الموضوع 

 : ........................................المشرف 

  إحالة ملف الطالب على لجنة تكوٌن فً الدكتوراه إلقتراح مشرف : رأي المجلس 
 

  ( قانون العقوبات و العلوم الجنائٌة: فرع )

 شودار أمٌنة : طلب الطالبة - 1

 آلٌات و أسالٌب إعادة التربٌة و االدماج االجتماعً للمحبوسٌن : الموضوع 

 زواش ربٌعة / د.أ: المشرفة 

  الموافقة : رأي المجلس 
 

 صابر شمس الدٌن : طلب الطالب - 2

–  فً التشرٌع الجزائري و المقارن –التقاضً على درجتٌن أمام محكمة الجناٌات : الموضوع 

 زواش ربٌعة / د.أ: المشرفة 

  الموافقة : رأي المجلس 
 

  (القانون العقاري:فرع)

 بن حمود لطٌفة : طلب الطالبة - 1
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 تطوٌر آلٌات االستثمار فً الوقف : الموضوع 

 حوادق عصام / د.أ: المشرف 

  الموافقة : رأي المجلس 
 

 (قانون األسرة: فرع) 

 بن الشٌخ الفقون سمٌة : طلب الطالبة - 1

 أثر انعقاد و انحالل الزواج المختلط على حقوق األسرة : الموضوع 

 بن شعبان محمد الصالح / د.أ: المشرف 

  التأجٌل إلى حٌن إحضار محضر لجنة التكوٌن :رأي المجلس 
 

 :متفـــرقــــــات / ثالثا 
 

 : قســـم القـــــانون العــــام 
 

 :طلب اعتماد مطبوعة  (1
 

 بن شعان علً : طلب األستاذ - 1

 محاضرات فً القانون االداري : الموضوع 

  االحالة على الخبرة : رأي المجلس 
 

 عمٌرش ندٌر : طلب األستاذ - 2

 محاضرات فً القانون الدستوري : الموضوع 

  االحالةعلى الخبرة : رأي المجلس 
 

نقاش حمزة : طلب األستاذ - 3  

محاضرات فً الحرٌات العامة : الموضوع   

  االحالةعلى الخبرة : رأي المجلس 
 

 سالمً وردة : طلب االستاذة - 4

  موجهة لطلبة الٌنة الثالثة قانون عام–دروس فً القانون العام االقتصادي : الموضوع 

  االحالة على الخبرة : رأي المجلس 
 

:طلب الترقٌة من رتبة ملحق بحث إلى رتبة مكلف بالبحث  (2  
 

بولمكاحل أحمد : طلب األستاذ- 1  

  الموافقة : رأي المجلس 
 

نقاش حمزة : طلب األستاذ - 2  

  الموافقة : رأي المجلس 
 

لعور حسان حمزة : طلباألستاذ- 3  

 الموافقة : رأي المجلس 
 

بوشرٌخة عمار : طلب األستاذ - 4  

  الموافقة : رأي المجلس 
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زوٌتٌن عبد الرزاق : طلب األستاذ - 5  

  الموافقة: رأي المجلس 
 

زعموش فوزٌة  : طلب األستاذة - 6  

  الموافقة: رأي المجلس 
 

: طلب الترقٌة من مكلف بالبحث إلى استاذ بحث (3  
 

بن شعبان علً  : طلب األستاذ- 1  

  الموافقة : رأي المجلس 
 

معلم ٌوسف  : طلب األستاذ - 2  

  الموافقة : رأي المجلس 
 

حوادق عصام : طلب األستاذ - 3  

  الموافقة : رأي المجلس 
 

زواش ربٌعة : طلب األستاذة - 4  

 الموافقة : رأي المجلس 
 

بن شعبان محمد الصالح : طلب األستاذ - 5  

  الموافقة : رأي المجلس 
 

عمٌرش ندٌر  : طلب األستاذ - 6  

  الموافقة : رأي المجلس 
 

بوطرفاس محمد : طلب األستاذ - 7  

  الموافقة: رأي المجلس 
 

: طلب الترقٌة إلى مدٌربحث (4  
 

 طاشور عبد الحفٌظ: طلب األستاذ الدكتور- 1

  الموافقة: رأي المجلس 
 

:طلب الموافقة على اجراء ٌوم دراسً  (5  
 

موسى زهٌة : طلب األستاذة - 1  

القاضً االداري و قانون المنافسة : الموضوع  

  الموافقة العلمٌة : رأي المجلس 
 

: طلب التنازل عن االشراف  (6  
 

بن مقورة جنات : طلب الطالبة - 1  

تأثٌر العولمة على نظام الحكم فً الجزائر : الموضوع   

حسنة عبد الحمٌد : المشرف القدٌم    
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عمٌرش ندٌر : المشرف الجدٌد   

 الموافقة : رأي المجلس 
 

:طلب ضبط عنوان دكتوراه  (7  
 

بن مقورة جنات : طلب الطالبة - 1  

تأثٌر العولمة على نظام الحكم فً الجزائر : العنوان القدٌم    

  دراسة حالة –تأثٌر العولمة على أنظمة الحكم فً الجزائر : العنوان الجدٌد 

 الموافقة: رأي المجلس 
 

خلف هللا كرٌمة  : طلب الطالبة - 2  

موسى زهٌة  / د.أ: المشرفة   

دراسة مقارنة - الغرامة التهدٌدٌة كوسٌلة ممنوحة للقاضً االداري لضمان تنفٌذ االدارة ألحكامه: العنوان القدٌم   

السلطات الحدٌثة للقاضً االداري فً مجال تنفٌذ أحكامه الصادرة ضد االدارة : العنوان الجدٌد   

  الموافقة: رأي المجلس 
 

: طلب تمدٌد التسجٌل فً السنة السادسة دكتوراه علوم  (8  
 

بشارة عبد المالك : طلب الطالب - 1  

  إحالة الملف على نائب العمٌد المكلف بالدراسات العلٌا : رأي المجلس 
 

شكٌل نادٌة : طلب الطالب - 2  

  إحالة الملف على نائب العمٌد المكلف بالدراسات العلٌا : رأي المجلس 
 

:طلب االنسحاب من لجنة مناقشة رسالة دكتوراه  (9  
 

مرمون موسى : طلب األستاذ - 1  

  بن شعبان محمد الصالح : الموافقة مع تعوٌض العضو المنسحب باالستاذ: رأي المجلس 
 

  CNE PRU :طلب الموافقة على مشروع بحث  (10
 

بولمكاحل أحمد : طلب األستاذ - 1  

الدٌمقراطٌة فً الجزائر كأساس للدولة القانونٌة الحامٌة لحقوق االنسان بٌن الواقع و المتطلبات : الموضوع   

  الموافقة : رأي المجلس 
 

 طاشور عبد الحفٌظ : طلب االستاذ الدكتور - 2

 - التأثٌر و التأثر–دور قواعد التهٌئة و التعمٌر فً حماٌة البٌئة : الموضوع 

  الموافقة : رأي المجلس 
 

: رد عن خبرة مطبوعة بٌداغوجٌة  (11  
 

بن شعبان محمد الصالح : األستاذ - 1  

محاضرات فً القانون الدستوري : عنوان المطبوعة    

الموافقة : رأي الخبٌر االول  

الموافقة :رأي الخبٌر الثانً   

  الموافقة  : رأي المجلس 
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بوحوش هشام : األستاذ - 2  

محاضرات فً حقوق االنسان : عنوان المطبوعة    

الموافقة : رأي الخبٌر االول  

الرفض : رأي الخبٌر الثانً   

  تعٌٌن خبٌر ثالث : رأي المجلس 
 

:طلب إعادة تشكٌل لجنة المناقشة دكتوراه علوم  (12  
 

: غسمون رمضان تحت عنوان : فٌاللً كمال المشرف على أطروحة دكتوراه العلوم للطالب : طلب األستاذ -1

بإعادة تشكٌلة لجنة المناقشة  (المؤسسة القضائٌة فً الجزائر بٌن الوظٌفة و السلطة)  

  رأي المجلس: 

 المتعلق 1998 أوت 17 المؤرخ فً 254-98 من المرسوم التنفٌذي رقم 74بعد االطالع على أحكام المادة - 

 .بالتكوٌن فً الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص و التأهٌل الجامعً

سمار نصر :  جامعة باجً مختار عنابة باالستاذ الدكتور –بوعبد هللا أحمد : قرر المجلس تعوٌض االستاذ الدكتور - 

 الدٌن من جامعة الصدٌق بن ٌحً جٌجل
 

: قســــم القــــانون الخـــاص   
 

:طلب ضبط العنوان  (1  
 

بغدادي إٌمان : طلب الطالبة - 1  

بودراع بلقاسم / د.أ: المشرف   

نطاق الضمان فً عقد التأمٌن على االضرار : العنوان القدٌم   

اآللٌات الحمائٌة للمأمن له فً عقد التأمٌن : العنوان الجدٌد   

  الموافقة : رأي المجلس 
 

ساٌغً أسماء : طلب الطالبة - 2  

موسى زهٌة / د.أ: المشرفة   

  دراسة حالة الجزائر –هٌئات الضبط التقنٌة مابعد الحداثة : العنوان القدٌم 

  لجنة تنظٌم ومراقبة عملٌات البورصة –هٌئات الضبط التقنٌة مابعد الحداثة : العنوان الجدٌد 

  الموافقة : رأي المجلس 
 

زوقار مرٌم : طلب الطالبة - 3  

زواش ربٌعة  / د.أ: المشرفة   

التأطٌر القانونً إلجرام المرأة  : العنوان القدٌم   

اإلطار القانونً لجرائم المرأة  : العنوان الجدٌد   

  الموافقة : رأي المجلس 
 

:طلب الترقٌة من مكلف بالبحث إلى أستاذ بحث  (2  
 

عمارة فوزي : طلب األستاذ - 1  

  الموافقة  : رأي المجلس 
 

مرمون موسى  : طلب األستاذ - 2  

  الموافقة  : رأي المجلس 
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بودلٌو سلٌم  : طلب األستاذ - 3  

  الموافقة : رأي المجلس 
 

رٌكلً الصدٌق : طلب االستاذ - 4  

  الموافقة: رأي المجلس 
 

:طلب الترقٌة من رتبة ملحق بحث إلى رتبة مكلف بالبحث  (3  
 

بن محمد سارة : طلب األستاذة - 1  

  الموافقة : رأي المجلس 
 

سالمً وردة  : طلب األستاذة - 2  

  الموافقة: رأي المجلس 

بن ٌسعد عذراء : طلب األستاذة - 3  

  الموافقة: رأي المجلس 
 

بودلٌو سلٌم : طلب األستاذ - 4  

  الموافقة : رأي المجلس 
 

سعدي عبد الحلٌم : طلب األستاذ - 5  

  الموافقة: رأي المجلس 
 

:طلب اعتماد مطبوعة بٌداغوجٌة  (4  
 

رٌكلً الصدٌق : طلب األستاذ - 1  

محاضرات فً طرق تسوٌة نزاعات العمل الفردٌة : الموضوع   

  االحالة على الخبرة : رأي المجلس 
 

عٌاشً شعبان : طلب األستاذ - 2  

موجهة لطلبة السنة الثالثة لٌسانس قانون خاص  (عقد البٌع )محاضرات فً مادة العقود الخاصة : الموضوع   

  االحالة على الخبرة: رأي المجلس 
 

بن حبٌلس أمٌنة  : طلب األستاذ - 3  

(قانون عقاري) موجهة لطلبة السنة االولى ماستر –محاضرات تصرفات التبرع : الموضوع   

  االحالة على الخبرة: رأي المجلس 
 

بن ٌسعد عذراء  : طلب األستاذة - 4  

و طلبة سنة  (منافسة  ) موجهة لطلبة السنة االولى ماستر –محاضرات فً القانون الجنائً لألعمال : الموضوع 

(جنائً و اقتصادي  )ثانٌة ماستر   

  االحالة على الخبرة: رأي المجلس 
 

زواش ربٌعة  : طلب األستاذة - 5  

(قانون جنائً  ) موجهة لطلبة السنة االولى ماستر –محاضرات المسؤولٌة الجنائٌة : الموضوع   

  االحالة على الخبرة: رأي المجلس 
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  CNE PRU :طلب الموافقة على مشروع بحث  (5
 

بن حملة سامً : طلب األستاذ - 1  

  دراسة فً مجالً الغذاء و الدواء –حماٌة المستهلك من مخاطر التطور التكنولوجً : الموضوع 

  الموافقة : رأي المجلس 
 

خوادجٌة سمٌحة حنان : طلب األستاذة - 2  

حماٌة الممتلكات الثقافٌة المادٌة : الموضوع   

  الموافقة: رأي المجلس 
 

(:د .م.ل) طلب تغٌٌر رئٌس لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه  (6  
 

شعابنة إٌمان : بلٌمان ٌمٌنة فٌما ٌخص تعدٌل تشكٌلة لجنة مناقشة الطالبة : طلب األستاذة - 1  

االستثمار فً العقار الفالحً التابع لألمالك الخاصة للدولة : الموضوع   

  رأي المجلس: 

شعابنة إٌمان إتضح أن تشكٌلة لجنة المناقشة غٌر قانونٌة بالنظر ألن المشرف المتنازل : عند دراسة ملف الطالبة   - 

 ، قد أقترح كرئٌس 2015 جوان 17شرفً عبد القادر بموجب محضر المجلس العلمً بتارٌخ : عن اإلشراف الدكتور

، وهو الوضع الذي ٌستوجب 2015 نوفمبر 25لجنة مناقشة الطالبة بموجب محضر المجلس العلمً بتارٌخ 

.تصحٌحه  

بعد تبلٌغ األستاذة المشرفة المساعدة المتنازل لها بالخطأ فً التشكٌلة، تقدمت بطلب مفاده إقتراح تعوٌض رئٌس   - 

.عٌاشً شعبان كرئٌس جدٌد: شرفً عبد القادر بالدكتور: اللجنة الدكتور  

: بعد المداولة قرر المجلس التالً   -   

 .عٌاشً شعبان كرئٌس جدٌد: شرفً عبد القادر بالدكتور: الموافقة على تعوٌض الرئٌس السابق الدكتور- 

 بلٌمان ٌمٌنة كمشرفة مساعدة: ٌبقى الدكتور شرفً عبد القادر كمشرف أصلً متنازال للدكتورة- 

.الحفاظ على بقٌة أعضاء اللجنة دون تغٌٌر-   

  قسنطٌنة  –عٌاشً شعبان    رئٌسا     جامعة االخوة منتوري / د.أ

  قسنطٌنة –شرفً عبد القادر    مشرفا     جامعة االخوة منتوري / د.أ

  قسنطٌنة –بلٌمان ٌمٌنة     مشرفة مساعدة ومقررةجامعة االخوة منتوري/ د.أ

  قسنطٌنة–لعبانً وفاء     عضوا     جامعة االخوة منتوري/ د.أ

  تٌزي وزو –مازوز لطٌفة      عضوا     جامعة مولود معمري / د.أ

  سكٌكدة – 1955 أوت 20مرامرٌة حمة       عضوا  جامعة / د.أ

  تٌزي وزو –حمدوش آنسة عضوا  جامعة مولود معمري / د.أ
 

:طلب المشاركة فً تظاهرة علمٌة دولٌة  (7  
 

فسٌو أسمهان : طلب األستاذة - 1  

إطلع المجلس العلمً على الطلب وقرر إحالته على المصلحة المختصة : رأي المجلس   
 

: طلب التنازل على االشراف  (8  
 

بوكالب سهام : طلب الطالبة - 1  

التأمٌن البحري على السفٌنة و البضائع : الموضوع   

رحال أحمد / د.أ: المشرف   

الموافقة على تعٌٌن االستاذ بوحجٌلة علً كمشرف : رأي المجلس   
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: طلب التأشٌرة على المطبوعة  (9  
 

محروق كرٌمة : طلب األستاذة - 1  

التأشٌر على المطبوعة من طرف المجلس و عرضها على الخبرة لتقٌٌم مدى صالحٌتها للطباعة : رأي المجلس 

 كمؤلف لدى الدٌوان الوطنً للمطبوعات الجامعٌة
 

:طلب إعادة النظر فً لجنة المناقشة  (10  
 

بوعروج خولة : طلب الطالبة - 1  

 والمرسلة لعمٌد الكلٌة 20116/ 13/11شرفً عبد القادر المؤرخة فً : بعد اإلطالع على مراسلة الدكتور -

" المسؤولٌة المدنٌة للصحفً: "والمتضمنة تظلم ضد قرار المجلس العلمً بتعٌن لجنة مناقشة مذكرة ماجستٌر بعنوان 

 .ألنها وردت مخالفة لإلقتراح الذي تقدم به كمشرف

 بخصوص رفض األستاذ المشرف 18/05/2017بوعروج خولة المؤرخ فً : بعد اإلطالع على تظلم الطالبة- 

 .شرفً عبد القادر مناقشة المذكرة بحجة عدم اختصاص اللجنة المقترحة من المجلس العلمً: الدكتور

 :وبعد المداولة فً المسألة- 

 رأي المجلس: 

 إلى ٌومنا 2016 أكتوبر 31نظرا لرفض األستاذ المشرف الترخٌص للطالبة بتسلٌم المذكرة ألعضاء اللجنة منذ - 

 .هذا

 .نظرا لرفض األستاذ المشرف المناقشة بالتشكلٌة التً أقترحها المجلس العلمً- 

 نظرا لطول مدة إجراءات المناقشة لسبب غٌر مبرر- 

 بوحجٌلة علً: شرفً عبد القادر بالمشرف المساعد الدكتور: قرر المجلس العلمً تعوٌض المشرف الدكتور  - 
 

بورصاص أمٌنة  : طلب الطالبة - 2  

 والمرسلة لعمٌد الكلٌة 20116/ 13/11شرفً عبد القادر المؤرخة فً : بعد اإلطالع على مراسلة الدكتور-

" المسؤولٌة المدنٌة للصٌدلً: "والمتضمنة تظلم ضد قرار المجلس العلمً بتعٌن لجنة مناقشة مذكرة ماجستٌر بعنوان 

 .ألنها وردت مخالفة لإلقتراح الذي تقدم به كمشرف

 بخصوص رفض األستاذ المشرف 18/05/2017بورصاص أمٌنة المؤرخ فً : بعد اإلطالع على تظلم الطالبة- 

 .شرفً عبد القادر مناقشة المذكرة بحجة عدم إختصاص الجنة المقترحة من المجلس العلمً: الدكتور

 :وبعد المداولة فً المسألة- 

 رأي المجلس: 

 إلى ٌومنا 2016 أكتوبر 31نظرا لرفض األستاذ المشرف الترخٌص للطالبة بتسلٌم المذكرة ألعضاء اللجنة منذ - 

 .هذا

 .نظرا لرفض األستاذ المشرف المناقشة بالتشكلٌة التً أقترحها المجلس العلمً- 

 نظرا لطول مدة إجراءات المناقشة لسبب غٌر مبرر- 

رحال : شرفً عبد القادر بالمشرف المساعد األستاذ الدكتور: قرر المجلس العلمً تعوٌض المشرف الدكتور   - 

 .أحمد
 

: رد عن خبرة مطبوعة بٌداغوجٌة  (11  
 

بولمكاحل أحمد : األستاذ - 1  

محاضرات فً القانون الدولً الخاص : عنوان المطبوعة    

الموافقة: رأي الخبٌر االول  

الموافقة:رأي الخبٌر الثانً   
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  الموافقة  : رأي المجلس 
 

سعدي عبد الحلٌم  : األستاذ - 2  

محاضرات فً القانون المدنً موجهة لطلبة السنة الثانٌة لٌسانس : عنوان المطبوعة    

الموافقة: رأي الخبٌر االول  

الموافقة:رأي الخبٌر الثانً   

  الموافقة  : رأي المجلس 
 

عمارة فوزي  : األستاذ - 3  

محاضرات فً مادة قانون االجراءات الجزائٌة : عنوان المطبوعة    

الموافقة: رأي الخبٌر االول  

الموافقة:رأي الخبٌر الثانً   

  الموافقة : رأي المجلس 
 

كحول ولٌد : األستاذ - 4  

محاضرات الشركات التجارٌة  : عنوان المطبوعة    

الموافقة: رأي الخبٌر االول  

الموافقة :رأي الخبٌر الثانً   

  الموافقة : رأي المجلس 

 

 

 


