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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

قسنطينة–جامعة اإلخوة منتوري   

 كمية الحقوق

 المجمس العممي
 
المجمس العممي   محضر إجتماع

  2016 أكتوبر 31بتاريخ 
 

 الواحد والثالثون من شير أكتوبر سنة ألفين وستة عشر عمى الساعة الحادية عشر وثالثون دقيقة يوم
عقد المجمس  قسنطينة،  -بقاعة اإلجتماعات لكمية الحقوق تيجاني ىدام بجامعة اإلخوة منتوريصباحا 

عمارة فوزي: عادية بناء عمى إستدعاء رئيس المجمسدورة العممي لمكمية   
 

 :األعضاء الحاضرون
عمارة فوزي                 رئيس المجمس العممي. د-   
طاشور عبد الحفيظ       عميد الكمية. د.أ-   
بوعناقة السعيد           نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي والعالقات الخارجية. د. أ-   
بودليو سميم                 رئيس المجنة العممية لمقانون الخاص . د-   
عميرش نذير                رئيس المجنة العممية لمقانون العام. د-  
ريكمي الصديق             رئيس قسم العموم اإلدارية. د-   
بن حممة سامي             مدير مخبر. د-   
بوطرفاس محمد            عضوا . د-   
زواش ربيعة                عضوة . د-   
بوجعدار الياشمي           عضوا . د-   
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قرين الطاىر                    عضوا. أ-   
خوجة سعاد                     عضوة . أ-   
بوزيتون عبد الغني              عضوا . أ-   
  محافظة المكتبة بالكمية                األنسة عباس عبمة - 

:األعضاء المتغيبون بعذر  
عياشي شعبان نائب عميد مكمف بالبيداغوجيا. د-   
حوادق عصام رئيس قسم القانون العام . د-   
أمجوج نوار                      رئيس قسم القانون الخاص. د  
رضوان محمد بمقاسم. أ  

:األعضاء المتغيبون بدون عذر  
كردون عزوز                    مدير مخبر . د. أ  
بوذراع بمقاسم                     مدير مخبر  . د. أ
 

 :جدول األعمال
.  الدكتوراهات تحديد لجان مناقشة أطروح:أوال  
.تحديد لجان مناقشة مذكرات الماجستير: ثانيا  
.التسجيل في الدكتوراه: ثالثا  
.تعديل وضبط عناوين مشاريع أطروحاتالدكتوراه:رابعا  

.تمديد التسجيل: خامسا  
.متفرقات: سادسا  

 
 الكممة اإلفتتاحية وتأكد رئيس المجمس العممي من توافر النصاب القانوني لعقد اإلجتماع، شرع في بعد

 : دراسة جدول األعمال كما يمي
 

:تحيد لجان مناقشة أطروحة الدكتوراه: أوال  
: تحديد لجان مناقشة أطروحة الدكتوراه في العموم - أ
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 :قسم القانون العام
نعمان جميمة  : طمب الطالبة -1

 مظاىر الحماية القانونية لمحق في الخصوصية الجينية: الموضوع
طاشور عبد الحفيظ  .د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
رحال أحمد        رئيسا .  د.أ
سكيكدة - 1955 أوت 20منصور رحماني    عضوا   جامعة . د.أ
باتنة - نواصر العايش     عضوا  جامعة الحاج لخضر . د.أ
 بسكرة- جامعة محمد خيضر زواوي عباس        عضوا. د
بودليو سميم          عضوا  . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
عمران وفاء  : طمب الطالبة -2

 دراسة مقارنة – تعامل القاضي الجزائي مع الدليل العممي : الموضوع
طاشور عبد الحفيظ  .د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
مالكي محمد األخضر       رئيسا .  د.أ
 جامعة تيزي وزو  عضوا                  معاشو عمار. د.أ
بسكرة –  جامعة محمد خيضر   عضوا                 حوحو رمزي. د.أ
باتنة – جامعة الحاج لخضر            عضوة         مباركي دليمة . د
    عضوة         زواش ربيعة       . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
ضيف مفيدة  : طمب الطالبة -3

 تمويل الجريمة اإلرىابية وعالقتيا باإلجرام المنظم: الموضوع
 طالبي حميمة .د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
طاشور عبد الحفيظ          رئيسا .  د.أ
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عضوا          مالكي محمد األخضر . د.أ
باتنة - عضوا  جامعة الحاج لخضر                رحاب شادية . د.أ
باتنة – عضوة جامعة الحاج لخضر                 مباركي دليمة . د
عضوا               بوطرفاس محمد . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
سايغي وداد   : طمب الطالبة -4

 حق المجوء في القانون الدولي  : الموضوع
طاشور عبد الحفيظ  .د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
رئيسا               كردون عزوز .  د.أ
تيزي وزو - جامعة مولود معمري    عضوا                 خمفان كريم . د.أ
باتنة -جامعة الحاج لخضر     عضوة                رحاب شادية. د.أ
باتنة – جامعة الحاج لخضر    لحرش عبد الرحمان        عضوا . د. أ
عميرش نذير                 عضوا . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
بوطبجة ريم : طمب الطالبة -5

 مركز الفرد في القانون الدولي الجنائي: الموضوع
طاشور عبد الحفيظ  .د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
 رئيسا           حسنة عبد الحميد.  د.أ
تيزي وزو - جامعة مولود معمري    عضوا                 خمفان كريم . د.أ
بسكرة - جامعة محمد خيضر    عضوة               مزياني فريدة . د.أ
بسكرة –جامعة محمد خيضر   مشري عبد الرحمان       عضوا . د. أ
عميرش نذير                عضوا . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
بوطبالة معمر : طمب الطالب -6
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 اإلطار القانوني لعقد التفاوض في مجال المفاوضات: الموضوع
قموح عبد المجيد .د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
زعموش محمدرئيسا .  د.أ
باتنة -جامعة الحاج لخضر     عضوة            رحاب شادية. د.أ
عنابة  –جامعة باجي مختار    سسان رشيد              عضوا . د
قسنطينة  – جامعة األمير عبد القادر    بن عبد القادر زىرة       عضوة . د
بودليو سميم               عضوا . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
بن الشيخ نبيمة  : طمب الطالبة -7

 بدائل الدعوى الجزائية : الموضوع
طاشور عبد الحفيظ  .د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
مالكي محمد األخضر      رئيسا .  د.أ
باتنة  –جامعة الحاج لخضر  نواصر العايش              عضوا . د.أ
عنابة -  جامعة باجي مختار  دطالبي حميمة                 عضوة .أ
عنابة  – جامعة باجي مختار  بوكحيل األخضر          عضوا . د. أ
عمارة فوزيعضوا . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
مرمون رشيدة  : طمب الطالبة -8

دراسة مقارنة باإلتفاقية الدولية – حماية الطفل في ظل الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاة الطفل : الموضوع
 لحقوق الطفل 

د فياللي كمال  . أ: المشرف
:  المجنة المقترحة

قموح عبد المجيد رئيسا .  د.أ
عنابة  –بعمي محمد الصغير عضوا جامعة باجي مختار . د.أ
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باتنة -جامعة الحاج لخضر    عضوة             رحاب شادية. د.أ
باتنة – جامعة الحاج لخضر   لحرش عبد الرحمان     عضوا . د. أ
بوطرفاس محمد            عضوا . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
لرقم رشيد : طمب الطالب -9

 الجزائر ومصر - نظم اإلنتخاب ودورىا في التحول الديمقراطي: الموضوع
د كيبش عبد الكريم  . أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
زغداوي محمدرئيسا .  د.أ
باتنة  – جامعة الحاج لخضر     عضوا          بوىنتالة عبد القادر. د.أ
بن شعبان محمد الصالح      عضوا . د
باتنة – جامعة الحاج لخضر   لحرش عبد الرحمان        عضوا . د. أ
بوطرفاس محمد              عضوا . د

. الموافقة: رأي المجمس
نبيمة   أحمد بومعزة : طمب الطالبة -10

 المواجية الدولية لمواجية مخاطر أسمحة الدمار الشامل : الموضوع
باوني محمد  .د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
 رئيسا              فياللي كمال.  د.أ
عضوا                  بوحجيمة عمي . د
عضوا                معمم يوسف . د
بجاية  – عضوا جامعة عبد الرحمان ميرة   خمفي عبد الرحمان       . د
بسكرة  – عضوا جامعة محمد خيضر          مفتاح عبد الجميل . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
ليطوش دليمة  : طمب الطالبة -11

نتياك: الموضوع  األداب العامة في تشريعات المغرب العربي  جرائم العرض وا 
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 مالكي محمد األخضر   .د.أ: المشرف
:  المجنة المقترحة

رئيسا         طاشور عبد الحفيظ .د.أ
بسكرة  –  جامعة محمد خيضر  عضوا    بن مشري عبد الحميم . د.أ
بسكرة  –  جامعة محمد خيضر  عضوا           مستاري عادل . د.أ
سكيكدة  - 1955  أوت20جامعة جامعة  لنكار محمود              عضوا . د
عضوا                عمارة فوزي. د

الموافقة  : رأي المجمس
ىمتالي أحمد  : طمب الطالب -12

 تطور الجزاءات الدولية وتأثيره عمى فعاليتيا: الموضوع
كيبش عبد الكريم  .د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
فياللي كمال رئيسا .  د.أ
باتنة  – جامعة الحاج لخضر    عضوة          عواشرية رقية . د.أ
 عضوا             معمم يوسف. د
قسنطينة  – جامعة رابح بيطاط    عضوا     بوروبي عبد المطيف. د
عضوا        بوطرفاس محمد  . د

 .الموافقة : رأي المجمس
بوزنون سعيدة   : طمب الطالبة -13

 السرية المصرفية في تبيض األموال  : الموضوع
طاشور عبد الحفيظ   .د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
   رئيسا  رحال أحمد       .  د.أ
سكيكدة  - 1955  أوت20منصور رحماني      عضوا  جامعة جامعة . د.أ
باتنة -عضوة  جامعة الحاج لخضر  زرارة الواسعة        . د.أ
بسكرة  – جامعة محمد خيضر      عضوا   حوحو رمزي  . د. أ
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 عضوا  بوجعدار الياشمي   . د
. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس

صندرة  بوشمال: طمب الطالبة -14
 الجرائم ضد اإلنسانية ضمن إجتياد المحاكم الجنائية الدولية والوطنية  : الموضوع
د فياللي كمال  . أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
طاشور عبد الحفيظ       رئيسا  . د.أ
حسنة عبد الحميد         عضوا . د.أ
- 1-عضوا  جامعة الجزائر        لبقيرات عبد الكريم . د.أ
بجاية  – عضوا  جامعة عبد الرحمان ميرة        خمفي عبد الرحمان . د.أ
بجاية  – جامعة عبد الرحمان ميرة  دحماني عبد السالم       عضوا . د.أ

. الموافقة: رأي المجمس
مالك وردة    : طمب الطالبة -15

 تنازع اإلختصاص بين القضاء الجنائي الدولي والتشريعات الوطنية : الموضوع
باوني محمد  . د: المشرف

:  المجنة المقترحة
حفيظ عاشور       رئيسا .  د.أ
باتنة -     عضوة  جامعة الحاج لخضر  مزياني فريدة   . د.أ
بسكرة          – جامعة محمد خيضر   عضوا  مفتاح عبد الجميل  . د
  عضوا   بوطرفاس محمد   . د
 عضوا   عمارة فوزي       . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
سديرة نجوى  : طمب الطالبة -16

 .  النظام اإلجرائي لممحكمة الجنائية الدولية: الموضوع
مالكي محمد األخضر  . د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
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طاشور عبد الحفيظ        رئيسا .  د.أ
سكيكدة  - 1955 أوت 20جامعة  رحماني منصور           عضوا  . د.أ
بسكرة  – جامعة محمد خيضر   عضوة  مانع سممى                . د
بسكرة  –  جامعة محمد خيضر   عضوا  زواوي عباس             . د
  عضوا   عمارة فوزي             . د

. الموافقة: رأي المجمس
فاطمة    بومعزة : طمب الطالبة -17

 .  اآلليات القانونية لحماية الحريات السياسية في الدول العربية ومظاىر الممارسة: الموضوع
حسنة عبد الحميد   . د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
كردون عزوز                رئيسا . د.أ
عنابة –مانع جمال عبد الناصر    عضوا  جامعة باجي مختار . د.أ
قسنطينة    –بوريش رياض              عضوا جامعة رابح بيطاط . د.أ
باتنة -عواشرية رقية              عضوة جامعة الحاج لخضر . د.أ
عميرش نذير                عضوا . د

. الموافقة: رأي المجمس
محمد بمقاسم رضوان : طمب الطالب -18

 .مفيوم الضرورة العسكرية بين قانون النزاعات المسمحة والقانون الدولي الجنائي: الموضوع
كردون عزوز  . د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
  رئيسا      حفيظ عاشور     .  د.أ
 عضوا        حسنة عبد الحميد. د.أ
عنابة – جامعة باجي مختار     عضوا      منتري مسعود    . د.أ
باتنة -جامعة الحاج لخضر   عواشرية رقية            عضوة . د.أ
عنابة  – جامعة باجي مختار   لحرش عبد الرحمان      عضوا. د.أ

. الموافقة: رأي المجمس
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قوقة وداد     : طمب الطالبة -19
 الحكومات اإللكترونية وآفاق تطبيقاتيا اإلستراتيجية : الموضوع
بوطرفاس محمد   . د: المشرف

:  المجنة المقترحة
رحال أحمد                   رئيسا .  د.أ
بن شعبان محمد الصالح        عضوا . د
بسكرة          – جامعة محمد خيضر    عضوا             مفتاح عبد الجميل . د
خنشمة  –جامعة عباس لغرور   عضوا             بوقرة إسماعيل     . د
أم البواقي –جامعة العربي بن مييدي   عضوا            صيمود مخموف    . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
بوالزيت ندى   : طمب الطالبة -20

شكاالتو في المواد الجزائية: الموضوع  .  التنفيذ وا 
مالكي محمد األخضر  . د.أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
عمارة فوزي         رئيسا . د
زواش ربيعة         عضوة . د
خنشمة - جامعة عباس لغرور   عثامنية كوثر       عضوة . د
باتنة  –جامعة الحاج لخضر   بشير سميم          عضوا . د
بسكرة  – جامعة محمد خيضر   محدة فتحي         عضوا . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
برابح السعيد  : طمب الطالب -21

 التطور واألىداف: اآلليات اإلقميمية لحماية حقوق اإلنسان: الموضوع
طاشور عبد الحفيظ  . د. أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
فياللي كمال       رئيسا .  د.أ
تيزي وزو –خمفان كريم         عضوا جامعة مولود معمري . د.أ
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باتنة  –رحاب شادية            عضوة  جامعة الحاج لخضر . د.أ
باتنة  –مزياني فريدة           عضوة  جامعة الحاج لخضر . د. أ
معمم يوسف               عضوا . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
غسمون رمضان   : طمب الطالب -22

 .  المؤسسة القضائية في الجزائر بين الوظيفة والسمطة: الموضوع
فياللي كمال . د. أ: المشرف

:  المجنة المقترحة
طاشور عبد الحفيظ        رئيسا .  د.أ
عنابة - جامعة باجي مختار  بوعبد اهلل أحمد             عضوا . د.أ
بسكرة     –جامعة محمد خيضر   عضوا     مفتاح عبد الجميل       . د
خنشمة   –جامعة عباس لغرور  بوقرة إسماعيل                عضوا . د
عمارة فوزي                  عضوا . د

. الموافقة: رأي المجمس
 

: قسم القانون الخاص
 شويطر إيمان رتيبة: طمب الطالبة .1

. النظام القانوني لمرقابة المصرفية في الجزائر: الموضوع
قموح عبد المجيد  . د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
  رئيسا    راشد راشد              . د.أ
باتنة – عضوة جامعة الحاج لخضر    زرارة صالحي الواسعة   . د.أ
بسكرة  –  عضوة جامعة محمد خيضر    لشيب حورية          . د.أ
  عضوا     بوجعدار الياشمي       . د
عنابة -   عضوا جامعة باجي مختار    سسان رشيد           . د

. الموافقة: رأي المجمس
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 موساسيب زىير: طمب الطالب .2
. دراسة في القانون الجزائري والفرنسي–مخاطر اإلئتمان في عمميات اإلقراض المصرفي : الموضوع
بوبندير عبد الرزاق  . د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
بوذراع بمقاسم               رئيسا .د.أ
بجاية -زوايمية رشيد               عضوا جامعة عبد الرحمان ميرة . د.أ
سطيف  -لمين دباغين بن زيوش مبروك           عضوا جامعة . د.أ
عياشي شعبان               عضوا  . د
بن لطرش منى              عضوة . د

. الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
 بن الطاىر أمينة : طمب الطالبة .3

. دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون–التفريد العقابي ودوره في تحقيق العدالة الجنائية : الموضوع
مالكي محمد األخضر  . د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
حفيظ عاشور               رئيسا . د.أ
سكيكدة  -1955 أوت 20منصور رحماني           عضوا جامعة . د.أ
بسكرة  – مانع سممى                 عضوة جامعة محمد خيضر . د
بسكرة  – زواوي عباس               عضوا جامعة محمد خيضر . د
عمارة فوزي                عضوا . د

 .الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
 ن الطاىر قري: طمب الطالب .4

. سمطة صاحبالعمل في التسريح لسبب إقتصادي: الموضوع
 طاشور عبد الحفيظ . د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
رئيسا بوعناقة السعيد                . د.أ
 باتنة- جامعة الحاج لخضر           عضوا جامعة مخموفي عبد الوىاب. د.أ
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 جيجل-  الصديق بن يحي  جامعة محمدامانع سممى                 عضو. د.أ
عضوا  بوجعدار الياشمي            . د
 عنابة-  جامعة باجي مختار عضوا                 بمغيثعمارة . د

. الموافقة: رأي المجمس
 بوصيدة أمحمد : طمب الطالب .5

. دراسة مقارنة– تعويض ضحايا الجريمة في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية :الموضوع
 طاشور عبد الحفيظ. د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
مالكي محمد األخضر      رئيسا . د.أ
سكيكدة  -1955 أوت 20منصور رحماني           عضوا جامعة . د.أ
بسكرة  – مانع سممى                 عضوة جامعة محمد خيضر . د
بسكرة  – زواوي عباس               عضوا جامعة محمد خيضر . د
عمارة فوزي                عضوا . د

 .الموافقة بشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
 محمد سارةبن : طمب الطالبة .6

 La preuve en matière fiscales: الموضوع
 بن لطرش عبد الوىاب. د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
رئيسا كردون عزوز               . د.أ
 فرنسا (Aix-En-Provence MARSEILLE )                مشرفا مساعدا   جامعةG.Orsoni. د.أ
 فرنسا (Aix-En-Provence MARSEILLE )       عضوا        جامعةThierry Lambert. د.أ
 طاشور عبد الحفيظ         عضوا. د.أ
 عنابة-باجي مختار جامعة   عضوا منتري مسعود               . د.أ

 .إيداع المقال قبل المناقشة بشرط الموافقة: رأي المجمس
 فنظازي خير الدين: طمب الطالب .7

. وظيفة الوقف ومستقبمو في الوطن العربي: الموضوع
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 طاشور عبد الحفيظ . د.أ: المشرف
: المجنة المقترحة

رئيسا زعموش محمد           . د.أ
 تيزي وزو–مولود معمري جامعة              عضوا معاشو عمار . د.أ
 باتنة-الحاج لخضر  جامعة ا  عضوعاقمي فضيمة             . د
عضوا  عياشي شعبان            . د
 عنابة-    جامعة باجي مختار عضوابمغيث             عمارة . د

. بشرط إيداع المقال قبل المناقشة الموافقة: رأي المجمس
 زىوين ميسون: ةطمب الطالب .8

. وظيفة العقار في تحفيز اإلستثمار األجنبي: الموضوع
 رحال أحمد . د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
 أم البواقي–ا   جامعة العربي بن مييدي رئيس            بوبندير عبد الرزاق. د.أ
عضوا  بوذراع بمقاسم                 . د.أ
 باتنة-الحاج لخضر  جامعة ا عضوعاقمي فضيمة                   . د
عضوا بن شعبان محمد الصالح        . د
 سطيف-  جامعة لمين دباغين          عضوابوجالل صالح الدين . د

. بشرط إيداع المقال قبل المناقشة الموافقة: رأي المجمس
 بن حافظ بيبية: ةطمب الطالب .9

. دراسة مقارنة–نقل وزرع األعضاء البشرية بين الشريعة والقانون : الموضوع
 طاشور عبد الحفيظ . د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
 أم البواقي–ا   جامعة العربي بن مييدي    رئيس        بوبندير عبد الرزاق. د.أ
 باتنة- جامعة الحاج لخضر جامعة   عضوا مخموفي عبد الوىاب          . د.أ
 عنابة-باجي مختار جامعة    ا   عضو              فريوي الصادق. د
عضوا  مرمون موسى                  . د
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عضوا بمعابد سامي                  . د
. الموافقة: رأي المجمس

 بوصبيعات سوسن: ةطمب الطالب .10
األراضي الفالحية التابعة لألمالك _ النظام القانوني إلستغالل العقار الفالحي في الجزائر: الموضوع

 -الخاصة لمدولة
 طاشور عبد الحفيظ . د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
 ا  رئيسعياشي شعبان                . د
 قالمة -1945 ماي 08جامعة  عضوا نجاح عصام                  . د
 عنابة-باجي مختار جامعة   ا    عضو            فريوي الصادق. د
 عنابة-باجي مختار جامعة    عضواعمارة بمعيث                  . د
عضوا بوطرفاس محمد               . د

. الموافقة: رأي المجمس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :.L.M.Dتحديد لجان مناقشة أطروحة الدكتوراه . ب
 :قسم القانون الخاص

 بمواعر ليمى: ةطمب الطالب .1
. مبدأ السر المصرفي ما بين القاعدة و اإلستثناء في التشريع الجزائري والمقارن: الموضوع
 طاشور عبد الحفيظ . د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
 بوذراع بمقاسم         رئيسا. د.أ
 بن لطرش منى        عضوا . د
 قالمة -1945 ماي 08جامعة  عضوا نجاح عصام          . د
 البويرة –سي قاسي محمد      عضوا  جامعة محند والحاج . د
 بودليو سميم           عضوا . د

. الموافقة: رأي المجمس
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 بمدي كريمة : ةطمب الطالب .2
 النظام القانوني لمتأمين عن المسؤولية المدنية: الموضوع
 بوعناقة السعيد. د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
 راشد راشد                  رئيسا. د.أ
 باتنة-زرارة صالحي الواسعة      عضوة  جامعة الحاج لخضر . د.أ
 عنابة–باجي مختار جامعة   ةعضوسحري فضيمة              .د.أ
 بودليو سميم                 عضوا . د

. الموافقةبشرط إيداع المقال قبل المناقشة: رأي المجمس
 بن دخان رتيبة : ةطمب الطالب .3

 التأمين كوسيمة من وسائل مواجية الخطر: الموضوع
 رحال أحمد. د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
 أم البواقي–ا جامعة العربي بن مييدي   رئيس       بوبندير عبد الرزاق. د.أ
 قالمة -1945 ماي 08جامعة بوصنوبرة خميل              عضوا . د
 ا عضوبوحجيمة عمي                 .د
 بمعابد سامي                 عضوا . د
 بن حممة سامي              عضوا. د

. بشرط إيداع المقال قبل المناقشة الموافقة: رأي المجمس
  بوشارب آمنة  :ةطمب الطالب .4

 النظام القانوني لموديعة المصرفية النقدية في القانون الجزائري: الموضوع
 بوبندير عبد الرزاق. د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
 ا  رئيسقموح عبد المجيد            . د.أ
 ة عضوبن لطرش منى                 . د
 بمعساوي محمد الطاىر         عضوا  جامعة لمين دباغين سطيف. د
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 شرفي عبد القادر             عضوا. د
 بن شعبان عمي               عضوا. د

. بشرط إيداع المقال قبل المناقشة الموافقة: رأي المجمس
  فوحال رياض:طمب الطالب .5

. القوة الثبوتية لممحاضر في المادة الجزائية: الموضوع
 طاشور عبد الحفيظ  . د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
 ارئيسحفيظ عاشور                . د.أ
سكيكدة  -1955 أوت 20جامعة ا عضورحماني منصور             . د.أ
سكيكدة  -1955 أوت 20جامعة ا عضوحوحو رمزي                  . د
 زواش ربيعة                  عضوة. د
 عمارة فوزي                   عضوا. د

. بشرط إيداع المقال قبل المناقشة الموافقة: رأي المجمس
 فسيو إسميان:ةطمب الطالب .6

. الشفعة في القانون المدني الجزائري والمقارن: الموضوع
 بوبندير عبد الرزاق. د.أ:المشرف

: المجنة المقترحة
 ارئيسطاشور عبد الحفيظ          . د.أ
 يونسي حداد نادية           عضوة . د.أ
 سطيف-محمد لمين دباغين جامعة ا  عضوبممامي عمر                . د.أ
 عياشي شعبان                عضوا. د
 بودليو سميم                  عضوا. د

. الموافقة: رأي المجمس
 عباس كريمة  :ةطمب الطالب .7

 واقع تأمين التجارة الخارجية في الجزائر: الموضوع
 رحال أحمد  . د.أ: المشرف
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: المجنة المقترحة
 ا رئيسبوذراع بمقاسم              . د.أ
 أم البواقي–بوبندير عبد الرزاق          عضوا  جامعة العربي بن مييدي . د.أ
 عنابة–باجي مختار جامعة ة  عضوسحري فضيمة                .د.أ
 بوحجيمة عمي                 عضوا . د
 بميمان يمينة                  عضوة. د

. الموافقة: رأي المجمس
 بوعون زكارياء:طمب الطالب .8

 آليات حماية المستيمك في القانون الجزائري: الموضوع
 زعموش محمد  . د.أ: المشرف

: المجنة المقترحة
 ا   رئيس      بن سميطان عمي   . د.أ
 سطيف-محمد لمين دباغين جامعة ا  عضوبممامي عمر               . د.أ
 عياشي شعبان               عضوا. د
 اعضومرمون موسى               . د
 قسنطينة –بن عبد القادر زىرة          عضوة  جامعة األمير عبد القادر . د

. الموافقة: رأي المجمس
 بن صالحية صابر   :طمب الطالب .9

 .آليات الرقابة عمى عمميات البناء في التشريع الجزائري: الموضوع
 عياشي شعبان . د: المشرف

: المجنة المقترحة
 ا رئيسزعموش محمد              . د.أ
سكيكدة  -1955 أوت 20جامعة ا  عضوحمة مرامرية               . د.أ
 بميمان يمينة                 عضوة . د
  البويرة –سي يوسف قاسي           عضوا  جامعة محند والحاج . د
 ةعضوزواش ربيعة                . د
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. الموافقة: رأي المجمس
 بوحجر خديجة    :ةطمب الطالب .10

 .النظام القانوني لمقرارات اإلدارية الضارة بممكية العقار الخاص: الموضوع
 بوبندير عبد الرزاق . د.أ:المشرف

: المجنة المقترحة
 ة رئيسموسى زىية                 . د.أ
 عنابة–باجي مختار جامعة ا عضوعميوشقربوع كمال            . د.أ
 عياشي شعبان                 عضوا. د
 بن شعبان عمي                عضوا. د
 اعضوعميرش نذير                  . د

. بشرط إيداع المقال قبل المناقشة الموافقة: رأي المجمس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تحديد لجان مناقشة مذكرات الماجستير: ثانيا
 :قسم القانون العام.أ

 بوبريدعة نور الدين : طمب الطالب .1
 .الممكية العقارية الخاصة وقانون التعمير في الجزائر: الموضوع
 عزري الزين . د.أ: المشرف

 :   المجنة المقترحة
 طاشور عبد الحفيظ       رئيسا. د.أ
 بسكرة –نسيغة فيصل              عضوا جامعة محمد خيضر . د
 بوحجيمة عمي            عضوا  . د

 .الموافقة:رأي المجمس
 بيشاري إيمان : طمب الطالبة .2

 .إستقاللية الجماعات المحمية في إطار اإلصالحات الجديدة: الموضوع
 عميرش نذير : المشرف

 :   المجنة المقترحة
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 بوحجيمة عمي          رئيسا. د
 ريكمي الصديق        عضوا  . د

 .الموافقة:رأي المجمس
 
 :قسم القانون الخاص. ب
 بن مييدي مبروكة : طمب الطالبة .1

 .الرضا في العقد اإللكتروني: الموضوع
 بوعناقة السعيد . د.أ: المشرف

 :   المجنة المقترحة
 يونسي حداد نادية          رئيسة. د.أ
 بمعابد سامي                عضوا  . د

 .الموافقة:رأي المجمس
 حيمر زوليخة: طمب الطالبة .2

 مسؤولية وكالت السياحة واألسفار عن إخالليا بالتزاماتيا التعاقدية تجاه المتعاممين معيا: الموضوع
 : المشرف

 :   المجنة المقترحة
 عميرش نذير             رئيسا. د
 بن حممة سامي           عضوا  . د

 .الموافقة:رأي المجمس
 بشارة شيرزاد   : طمب الطالبة .3

 عقد الصمح في التشريع الجزائري: الموضوع
 عياشي شعبان  . د: المشرف

 :   المجنة المقترحة
 بوعناقة السعيد         رئيسا. د.أ
 بودليو سميم            عضوا  . د

 .الموافقة:رأي المجمس
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 العايب صفي الدين : طمب الطالب .4
 تقدير التعويض في المسؤولية المدنية: الموضوع
 يونسي حداد نادية   . د.أ: المشرف

 :   المجنة المقترحة
 بوعناقة السعيد         رئيسا. د.أ
 زواش ربيعة            عضوة  . د

 .الموافقة: رأي المجمس
 فموسي توفيق  : طمب الطالب .5

 الحماية المدنية عن الضرر البيئي في التشريع الجزائري: الموضوع
 يونسي حداد نادية   . د.أ: المشرف

 :   المجنة المقترحة
 بوعناقة السعيد         رئيسا. د.أ
 معمم يوسف             عضوا.د

 .الموافقة: رأي المجمس
 بورصاص أمينة   : طمب الطالبة .6

 .دراسة مقارنة–المسؤولية المدنية لمصيدلي : الموضوع
 شرفي عبد القادر   . د: المشرف

 :   المجنة المقترحة
 بوطرفاس محمد         رئيسا. د
 بوحجيمة عمي           عضوا  .د

 .الموافقة: رأي المجمس
 بوعروج خولة    : طمب الطالبة .7

 المسؤولية المدنية لمصحفي: الموضوع
 شرفي عبد القادر   . د: المشرف

 :   المجنة المقترحة
 بن شعبان محمد الصالح          رئيسا. د
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 بوطرفاس محمد                  عضوا  .د
 .الموافقة: رأي المجمس

 منار صبرينة: طمب الطالبة .8
 اإللتزام بالتبصير بالجراحة التجميمية: الموضوع
 طاشور عبد الحفيظ    . د.أ: المشرف

 :   المجنة المقترحة
 عياشي شعبان         رئيسا. د
 بمعابد سامي           عضوا  .د

 .الموافقة: رأي المجمس
 لرقط فريدة   : طمب الطالبة .9

 االلتزام باإلعالم في عقد االستيالك: الموضوع
 بوعناقة السعيد    . د.أ: المشرف

 :   المجنة المقترحة
 زعموش محمد           رئيسا. د.أ
 لعباني وفاء               عضوا  .د

 .الموافقة: رأي المجمس
 سميشي فاتن   : طمب الطالبة .10

 المسؤولية عن نقل الدم في التشريع الجزائري والمقارن: الموضوع
 بوبندير عبد الرزاق.د.أ: المشرف

 :   المجنة المقترحة
 طاشور عبد الحفيظ         رئيسا. د.أ
 بودليو سميم                  عضوا  . د

 .الموافقة: رأي المجمس
 خشعي راضية     : طمب الطالبة .11

 مسؤولية المرقي العقاري في القانون الجزائري: الموضوع
 عياشي شعبان    . د: المشرف
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 :   المجنة المقترحة
 زعموش محمد          رئيسا. د.أ
 شرفي عبد القادر         عضوا  .د

 .الموافقة: رأي المجمس
 ناجي يسمينة    : طمب الطالبة .12

 ايجار السكنات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري: الموضوع
 بوبندير عبد الرزاق. د.أ: المشرف

 :   المجنة المقترحة
 بن شعبان عمي          رئيسا. د
 مرمون موسى           عضوا  .د

 .الموافقة: رأي المجمس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :التسجيل في الدكتوراه:ثالثا
I .دكتوراه العموم: 

 :قسم القانون العام . أ
 عزيزي ليمى: طمب الطالبة .1

 التنمية المحمية بين إختصاص الدولة والجماعات المحمية : الموضوع
 موسى زىية. د.أ: (ة)المشرف 

 . الموافقة: رأي المجمس
 بوضرسة عمار : طمب الطالب .2

 حماية حقوق األقميات في إطار قواعد القانون الدولي العام  : الموضوع
 عميرش نذير . د: (ة)المشرف 

 .الموافقة: رأي المجمس
 بن فاضل ىواري : طمب الطالب .3

 إنفصال الدول في أحكام القانون الدولي العام   : الموضوع
 عميرش نذير . د: (ة)المشرف 
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 .الموافقة: رأي المجمس
 حمدي أمينة : طمب الطالب .4

 تحديث المرفق وتحديات الواقع القانوني الجديد في التشريع الجزائري: الموضوع
 حوادق عصام . د: (ة)المشرف 

 .   الموافقة: رأي المجمس
 شبيل مريم  : طمب الطالبة .5

 دراسة مقارنة–إنعكاسات الجباية عمى إستقاللية الجماعات المحمية : الموضوع
 موسى زىية . د.أ: (ة)المشرف 

 .    الموافقة: رأي المجمس
 عرايسية بمقاسم : طمب الطالب .6

 المنازعات اإلدارية وتقريب العدالة من المواطن: الموضوع
 زغداوي محمد  . د.أ: (ة)المشرف 

 . الموافقة: رأي المجمس
 بوعكاشة عصام : طمب الطالب .7

 مساىمة األمم المتحدة في تسوية النزاعات المسمحة الدولية: الموضوع
 حوادق عصام . د: (ة)المشرف 

قانون )الرفض بسبب إختيار الطالب موضوع مشروع الدكتوراه خارج تخصصو األصمي : رأي المجمس
 .(جنائي

 بوالطين حسين  : طمب الطالب .8
 .  فعالية وسائل الرقابة البرلمانية عمى عمل السمطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري: الموضوع
 عميرش نذير . د: (ة)المشرف 

 . الموافقة: رأي المجمس
 عمران وليد  : طمب الطالب .9

 آليات تنفيذ أحكام التحكيم الدولي في ظل التغيرات الدولية المعاصرة: الموضوع
 بن شعبان عمي  . د: (ة)المشرف 

 .   الموافقة: رأي المجمس
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 خنفري مريم : طمب الطالبة .10
دراسة عمى ضوء التغيرات الدولية–التصنيف القانوني لمنزاعات المسمحة : الموضوع  
 معمم يوسف . د: (ة)المشرف 

 .الرفض: رأي المجمس
 :قسم القانون الخاص . ب

 قطاف حفيظ   : طمب الطالب .1
 .  المركز القانوني لممحكم في ظل التحكيم الداخمي: الموضوع
 بودليو سميم. د: (ة)المشرف 

 .الموافقة: رأي المجمس
 
II . دكتوراهL. M. D.: 

 :قسم القانون العام . أ
 زواش شعيب: طمب الطالب .1

 .  مبدأ حرية المنافسة ضمن الحريات اإلقتصادية: الموضوع
 بن شعبان عمي.د: (ة)المشرف 

 . الموافقة: رأي المجمس
 رحاحمة آسيا: طمب الطالب .2

 .  عقود اإلستثمار األجنبي: الموضوع
 حواذق عصام: (ة)المشرف 

 .الموافقة: رأي المجمس
 زفيزف ىندة: طمب الطالبة .3

دراسة لحالة اإلستثمار –دور الدولة في تشجيع اإلستثمار األجنبي في القانون الجزائري : الموضوع
 .  الصناعي
 بن حممة سامي. د: (ة)المشرف 

 .   الموافقة: رأي المجمس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :تعديل وضبط عنوان مشروع أطروحة دكتوراه:رابعا
I. دكتوراه العموم: 

 :قسم القانون العام . أ
 بوترعة شمامة: (ة)الطالب .1

 طاشور عبد الحفيظ. د.أ: (ة)المشرف
 الحماية الدولية لحقوق الممكية الفكرية: العنوانقبل التعديل

 .حماية حقوق الممكية الفكرية عمى مستوى المنظمات الدولية المتخصصة:العنوان بعد التعديل
 .الموافقة: رأي المجمس

 بوجالل سمية: (ة)الطالب .2
 طاشور عبد الحفيظ. د.أ: (ة)المشرف

العالقة بين محكمة العدل الدولية ومجمس األمن الدولي في التسوية السممية لمنزاعات : العنوان قبل التعديل
 .الدولية

 .العالقة بين محكمة العدل الدولية ومجمس األمن الدولي في تسوية النزاعات الدولية:العنوان بعد التعديل
 .الموافقة: رأي المجمس

 عميور حنان: (ة)الطالب .3
 معمم يوسف. د: (ة)المشرف

 .حماية بيئة أعالي البحار من التموث الناتج عن تسريب النفايات النفطية:العنوان قبل التعديل
 .حماية البيئة البحرية من التموث الناتج عن التسريب النفطي:العنوان بعد التعديل

 .الموافقة: رأي المجمس
 سديرة نجوى : (ة)الطالب .4

 مالكي محمد األخضر. د.أ: (ة)المشرف
 .النظام اإلجرائي لممحكمة الجنائية الدولية:العنوان قبل التعديل
 .النظام اإلجرائي لمحكمة الجنايات الدولية:العنوان بعد التعديل

 .رفض الطمب: رأي المجمس
 :قسم القانون الخاص . ب

 بن محمد سارة : (ة)الطالب .1
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 بن لطرش عبد الوىاب. د.أ: (ة)المشرف
   La preuve en droit fiscal  :العنوان قبل التعديل
 La preuve en matière fiscales:العنوان بعد التعديل

 .الموافقة: رأي المجمس
 
II.  دكتوراهL. M. D.: 

 :قسم القانون الخاص
 بمواعر ليمى: (ة)الطالب .1

 طاشور عبد الحفيظ .د.أ: (ة)المشرف
دراسة تحميمية عمى ضوء القانون –مبدأ السر المصرفي ما بين القاعدة واإلستثناء:العنوان قبل التعديل
 الجزائري والمقارن

 مبدأ السر المصرفي ما بين القاعدة واإلستثناء في التشريع الجزائري والمقارن: العنوان بعد التعديل
 .الموافقة: رأي المجمس

 كعباش عائشة: (ة)الطالب .2
 بوبندير عبد الرزاق. د.أ: (ة)المشرف

 .تطيير الممكية العقارية الخاصة في الجزائر: العنوان قبل التعديل
 .تطيير الممكية العقارية الخاصة في الجزائر بين النظامين العيني والشخصي:العنوان بعد التعديل

 .الموافقة: رأي المجمس
 قائم سارة: (ة)الطالب .3

 زعموش محمد. د.أ: (ة)المشرف
 .دراسة مقارنة –آثار حكم شير إفالس البنك: العنوان قبل التعديل
 .اآلثار القانونية لحكم شير إفالس البنك في التشريع الجزائري:العنوان بعد التعديل

 .الموافقة: رأي المجمس
 بن جميمة محمد: (ة)الطالب .4

 يونسي حداد نادية. د.أ: (ة)المشرف
 .عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص: العنوان قبل التعديل
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 .عقد الشركة المختمطة المحمية: العنوان بعد التعديل
إحالة الطمب عمى لجنة التكوين في الدكتوراه إلفادة المجمس بقرارىا ألن الطمب يتعمق : رأي المجمس

 .بتغيير موضوع وليس تعديل عنوان
 موسى زينب: (ة)الطالب .5

 بوذراع بمقاسم. د.أ: (ة)المشرف
 .عقد التأمين عمى المسؤولية لمميندس المعماري والمقاول في الجزائر:العنوان قبل التعديل
 .عقد التأمين عمى المسؤولية لممقاول في الجزائر:العنوان بعد التعديل

 .الموافقة: رأي المجمس
 غويني السيد أحمد: (ة)الطالب .6

 طاشور عبد الحفيظ. د.أ:(ة)المشرف
 .الرقابة القضائية عمى تنفيذ األحكام الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن:العنوان قبل التعديل
 .الرقابة القضائية عمى تنفيذ وتطبيق األحكام الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن:العنوان بعد التعديل

 .الموافقة: رأي المجمس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تمديد التسجيل: خامسا
I .دكتوراه العموم: 
 :قسم القانون العام.أ

 تمديد التسجيل إلى السنة السادسة: 
 جودي زينب: (ة)طمب الطالب .1
 بشارة عبد المالك: (ة)طمب الطالب .2
 بوترعة شمامة: (ة)طمب الطالب .3
 بن كرور ليمى: (ة)طمب الطالب .4
 بوبرطخ نعيمة:(ة)طمب الطالب .5
 زروال عبد السالم: (ة)طمب الطالب .6
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يقر بنظامية الطمبات مع إحالتيا إلى نائب العميد المكمف بما بعد التدرج والبحث العممي : رأي المجمس
 17 المؤرخ في 254-98 من المرسوم التنفيذي رقم 68والعالقات الخارجية لتسويتيا وفق أحكام المادة 

 . والمتعمق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأىيل الجامعي1998أوت 
 :قسم القانون الخاص.ب

 تمديد التسجيل إلى السنة الخامسة: 
 بالرة قيس: (ة)طمب الطالب .1

 بوعناقة السعيد. د.أ: (ة)المشرف
 .الموافقة:رأي المجمس

 
II. دكتوراهL. M. D : 

 :قسم القانون الخاص
 تمديد التسجيل إلى السنة الرابعة: 

 قائم سارة: (ة)طمب الطالب .1
 بويظان نورة: (ة)طمب الطالب .2
 حمدوني عمي : (ة)طمب الطالب .3
 زينب موسى: (ة)طمب الطالب .4
 مقاللي سميرة: (ة)طمب الطالب .5
 ريطاب عزالدين: (ة)طمب الطالب .6
 سريكت لبنى: (ة)طمب الطالب .7
 فوحال رياض: (ة)طمب الطالب .8
 حدرباش المية: (ة)طمب الطالب .9

 غوطي خميدة: (ة)طمب الطالب .10
 حداد بديعة: (ة)طمب الطالب .11
 مخناش كنزة: (ة)طمب الطالب .12
 سائغي أسماء: (ة)طمب الطالب .13
 حنيش منى: (ة)طمب الطالب .14
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 بريك نورالدين: (ة)طمب الطالب .15
 لموي رافع: (ة)طمب الطالب .16
 ثمرانت ريمة:(ة)طمب الطالب .17
 قردوح ليندة : (ة)طمب الطالب .18
 جواد عفاف: (ة)طمب الطالب .19
 صغير أميرة:(ة)طمب الطالب .20

بعد اإلطالع عمى رأي المشرف المعمل لكل طالب، يقترح المجمس العممي تمديد التسجيل : رأي المجمس
 .إضافية (01)إلى سنة واحدة 

 تمديد التسجيل إلى السنة الخامسة: 
 بوسالمة حنان: (ة)طمب الطالب .1
 حداد زينب: (ة)طمب الطالب .2
 بومزبر حنان: (ة)طمب الطالب .3
 مكريش سمية: (ة)طمب الطالب .4
 كعباش عائشة: (ة)طمب الطالب .5
 مانع سمية: (ة)طمب الطالب .6
 بمجودي بسمة: (ة)طمب الطالب .7
 ىدوري عائدة: (ة)طمب الطالب .8
 جاب الخير إبتسام: (ة)طمب الطالب .9

 بن عياش ىاجر: (ة)طمب الطالب .10
بعد اإلطالع عمى رأي المشرف المعمل لكل طالبة، يقترح المجمس العممي تمديد التسجيل : رأي المجمس

 .إلى سنة ثانية إضافية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :متفرقات: سادسا
I .طمب تنازل عن إشراف: 
 (قسنطينة-جامعة رابح بيطاط )كيبش عبد الكريم . د.أ: طمب المشرف-

 (مشروع أطروحة دكتوراه العموم)الحكومات اإللكترونية وآفاق تطبيقاتيا اإلستراتيجية : الموضوع



31 
 

 قوقة وداد  : الطالبة
 .الموافقة: رأي المجمس

II .طمب تعين مشرف : 
 قوقة وداد: (ة)طمب الطالب -

 (مشروع أطروحة دكتوراه العموم)الحكومات اإللكترونية وآفاق تطبيقاتيا اإلستراتيجية : الموضوع
 بوطرفاس محمد. د: المشرف المقترح

 . الموافقة:رأي المجمس
III. طمب الترقية من رتبة ممحق بحث إلى رتبة مكمف بالبحث: 

 زويتن عبد الرزاق: (ة)طمب األستاذ -
 . الموافقة:رأي المجمس

IIII .التأهيل الجامعي: 
 خوادجية سميحة حنان: (ة)طمب المترشح .1

مقررين في  (3)بعد مراقبة المطابقة التنظيمية لمممف، فوض المجمس الرئيس إقتراح ثالث :رأي المجمس
 .المرحمة األولى، ولجنة التأىيل في المرحمة الثانية

 زويتن عبد الرزاق: (ة)طمب المترشح .2
مقررين في  (3)بعد مراقبة المطابقة التنظيمية لمممف، فوض المجمس الرئيس إقتراح ثالث :رأي المجمس

 .المرحمة األولى، ولجنة التأىيل في المرحمة الثانية
V .اعتماد مطبوعة بيداغوجية: 
 بودليو سميم : طمب األستاذ .1

 .محاضرات في القانون البحري: عنوان المطبوعة
 بولمكاحل أحمد: طمب األستاذ. 2

 .محاضرات في القانون الدولي الخاص: عنوان المطبوعة
 بوحوش ىشام: طمب األستاذ .3

 .محاضرات في حقوق اإلنسان: عنوان المطبوعة
 عمارة فوزي : طمب األستاذ .4

 .محاضرات في النظرية العامة لمجريمة والعقوبة:عنوان المطبوعة األولى -
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 .محاضرات في قانون اإلجراءات الجزائية:عنوان المطبوعة الثانية -
 .اإلحالة إلى الخبرة:رأي المجمس

IV. خبرة: 
 محروق كريمة: (ة)المطبوعة البيداغوجية لألستاذ .1

 (مقررة لطمبة الماستر قانون األسرة)فقو النوازل في مسائل األحوال الشخصية : عنوان المطبوعة
 القبول: رأي الخبير األول
 الرفض: رأي الخبير الثاني

 .بعد اإلطالع عمى تقرير الخبرين قرر المجمس تعيين خبير ثالث:رأي المجمس
 عمارة فوزي: (ة)المطبوعة البيداغوجية لألستاذ .2

موجية لطمبة السنة األولى ماستر تخصص قانون )التحقيق الجنائي –دروس في مادة : عنوان المطبوعة
 (العقوبات والعموم الجنائية

 القبول: رأي الخبير األول
 القبول: رأي الخبير الثاني

بعد اإلطالع عمى تقرير الخبرين قرر المجمس تثبيت الخبرة والموافقة عمى اعتماد :رأي المجمس
 . المطبوعة

IIV . اعتماد مشروع بحث جديد في نطاقCNEPRU: 
 ريكمي الصديق . د: مدير المشروع -

طرق الوقاية من النزاعات في العمل وتسويتيا في الجزائر بين مقتضيات النصوص : عنوان المشروع
 .والممارسة

 : أعضاء المشروع
 أستاذ مساعد قسم أ:   شامخي بوستة .1
 أستاذة مساعدة قسم ب:     مرابط حنان .2
 أستاذة مساعدة قسم ب :   شماشمة ىاجر .3
 طالب دكتوراه:    بومزبر لقمان .4
 طالب دكتوراه:    العامري خالد .5

 . الموافقة:رأي المجمس
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IIIV .تفويض: 
 :رئيس المجمس العممي في مجال/  تفويض السيد

 .استبدال رئيس أو عضو من لجنة المناقشة في حاالت االنسحاب أو الغيابات المتكررة بدون مبرر .1
 .استبدال المشرف في حالة التنازل .2

 .عمى أن تعرض ىذه الحاالت عمى المجمس العمميعمى سبيل اإلعالم في الدورة الموالية
IIIIV .توصية: 

نيابة عن أعضائيا تقدم رئيس المجنة العممية لقسم القانون العام باقتراح رفع توصية باسم المجمس  .1
العممي لمكمية إلى المجمس العممي لمجامعة لطرح انشغال طمبة الدكتوراه لتمديد آجال إيداع ومناقشة 

 .أطروحتيم عمى الييئة الوصية
 . الموافقة:رأي المجمس

تقدم رئيس المجنة العممية لقسم القانون العام باقتراح رفع توصية لعمادة الكمية إلشراف رؤساء الييئات  .2
 .العممية عمى دراسة ومتابعة ممفات التكوين في طور الماستر

 .رفع التوصية لعميد الكمية:رأي المجمس
 

إنتياء جدول األعمال أغمق رئيس المجمس العممي المحضر عمى الساعة السابعة عشر وثالثون بعد 
 .دقيقة في اليوم والشير المذكور أعالىورفع الجمسة

 
 رئـيـس الـمـجـمـس الـعـمـمـي 
 

 عـمـارة فــوزي. د
 

 


