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صوص املرجعّيةال
ّ
 ن

نفيذي رقم  .1
ّ
ذي 2003أوت  23املؤّرخ في  279-03املرسوم الت

ّ
والقواعد الخاصة  مهام الجامعةيحّدد  ال

 (.47إلى  43 )املواد ، املعّدل واملتّممبتنظيمها وسيرها

 الذي يحّدد كيفيات سير املجلس العلمي للكلية. 2004ماي  05القرار املؤّرخ في  .2

رة األمين العام رقم  .3
ّ
  .2019ديسمبر  25املؤّرخة في  1500مذك
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 وتوصياته للكليةالعلمي  املجلس آراءمجاالت 

 23املؤّرخ في  279-03من املرسوم التنفيذي رقم  45املادة  حسب، آراءه وتوصياته للكليةيبدي املجلس العلمي 

 فيما يأتي:املذكور أعاله، و ، 2003أوت 

 ،تنظيم التعليم ومحتواه .1

 تنظيم أشغال البحث، .2

 اقتراحات برامج البحث، .3

 غلقها،اقتراحات إنشاء أقسام و/أو شعب ووحدات ومخابر بحث أو  .4

 اقتراحات فتح شعب ما بعد التدّرج وتمديدها و/أو غلقها وتحديد عدد املناصب املطلوب شغلها، .5

 مواصفات األساتذة والحاجات إليهم، .6

ف زيادة على ذلك بما يأتي
ّ
 :ويكل

 اعتماد مواضيع البحث فيما بعد التدّرج ويقترح لجان مناقشتها، .7

 اقتراح لجان التأهيل الجامعي، .8

النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى مدير الجامعة  دراسة حصائل .9

 بآراء املجلس وتوصياته.
ً
 مرفقة

ق بالجانب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليه العميد. ويمكن
ّ
ر في كّل مسألٍة أخرى تتعل

َ
 أن ُيخط

من  16لبحث املنصوص عليها في املادة يمارس املجلس العلمي للكلية صالحيات املجلس العلمي لوحدة ا

شاء وحدات البحث الذي يحّدد كيفيات إن 1999نوفمبر  16املؤّرخ في  257-99املرسوم التنفيذي رقم 

 وتنظيمها وسيرها. وبهذه الصفة يدرس ويبدي رأيه على الخصوص فيما يأتي:

 مشاريع البحث للوحدة وبرامج نشاطاتها، .1

 والتكنولوجية،تنظيم األعمال العلمية  .2

ها. .3
ّ
  إنشاء أقسام البحث وفرق البحث وحل
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I-  للكلية املجلس العلميدورة  أعمالقائمة الحاضرين 

 1للكلية املجلس العلميأعضاء  .1

قب الّرقم
ّ
 االسم والل

 

 الّصفة

 اإلمضاء

  رئيس املجلس العلمي أ.د/ سرور محمد 1

  عميد الكلية د/ لونيس ي عليأ. 2

 د/ لكحل صالح 3
 العميد املكلف بما بعد التدرجنائب 

 والبحث العلمي والعالقات الخارجية 

 

  نائب العميد املكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة بالطلبة د/ كمون حسين 4

  رئيسة قسم القانون الخاص د/ غازي خديجة 5

  رئيس قسم القانون العام أ/ صغير يوسف 6

  لقسم القانون الخاصرئيسة اللجنة العلمية  د/ والي نادية 7

  رئيسة اللجنة العلمية لقسم القانون العام د/ بوترعة سهيلة 8

 د/ شيهاني سمير 9
مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد  مدير مخبر الدولة واإلجرام املنظم:

 اقتصادية واجتماعية جريمة تبييض األموال نموذجا

 

  عضوا أ.د/ س ي يوسف قاس ي 10

  عضوا املختارد/ بن قوية  11

  عضوا أ/ يحياوي فاتح 12

  عضوا أ/ حراش عفاف 13

  مسؤول املكتبة بومعزة رابح 14

15    

16    

17    

18    

19    

  

                                                           
 



   5 / 16 

 الّدورة أعمالاملتغّيبون عن  للكلية املجلس العلميأعضاء  .2

قب الّرقم
ّ
 الّصفة االسم والل

 عضوا د/ طيبي أمقران 1

2   

3   

...   
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II-  للكلية املجلس العلميجدول أعمال دورة 

 دراسة ملفات التأهيل الجامعي، .1

 دراسة املطبوعات الجامعية، .2

ملشاريع البحث التكويني  Bilans mi-parcours (النصفيةاملرحلية )املصادقة على الحصائل  .3

   ،2019املعتمدة سنة  PRFUالجامعي 

 متفرقات. .4
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I-   للكلية املجلس العلميدورة  أعمالجريات م 

قطة رقم 
ّ
 دراسة ملفات التأهيل الجامعي :1الن

1.  
ّ
 عرض امللف

بعد تأكد أعضاء املجلس العلمي للتقارير اإليجابية  :لجان التأهيل الجامعيلتعيين  بالنسبة-أوال

لتأهيل ل نةتعيين لج، تم واملترشح روابحي عمر ة لوني نصيرةالخاصة بلجان املقّررين للمترشح

  .الجامعي

 الّرأي و  .2
ّ
 وصيةالت

  :األتية أسماؤهم لتأهيل الجامعيل نةتعيين لجلوني نصيرة، تم  ةبالنسبة مللف املترشح. 

 االنتماء جامعة الصفة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة رئيسا أستاذ أ. د/ س ي يوسف قاس ي

 جامعة البويرة مناقشا أستاذ محاضر " أ " د/ خليفي سمير

 1جامعة الجزائر  مناقشا أستاذ أ.د/ بقيرات عبد القادر

 جامعة البويرة مدعوا أستاذ محاضر " أ " كمون حسيند/ 

 جامعة البويرة مدعوا أستاذ محاضر " أ " د/ لكحل صالح

 تيزي وزوجامعة  مدعوا أستاذ صبايحي ربيعةأ. د/ 

 

  :األتية أسماؤهم لتأهيل الجامعيل نةتعيين لجروابحي عمر، تم  بالنسبة مللف املترشح. 

 االنتماء جامعة الصفة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة رئيسا أستاذ أ. د/ س ي يوسف قاس ي

 جامعة البويرة مناقشا أستاذة محاضرة " أ " د/ بوترعة سهيلة

 2جامعة البليدة  مناقشا أستاذ مجاهدي ابراهيمأ.د/ 

 البويرة جامعة مدعوا أستاذ محاضر " أ " معزوز عليد/ 

 جامعة البويرة مدعوا أستاذ محاضر " أ " د/ بن قوية املختار

 جامعة بومرداس مدعوا أستاذ حساين ساميةأ. د/ 
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  :لتعيين لجان املقّررين للتأهيل الجامعي بالنسبة-ثانيا

1.  
ّ
 عرض امللف

املتعلقة بالتأهيل  املترشحين من توافر الشروط القانونية مللفاتبعد تأكد أعضاء املجلس العلمي 

عينوش عائشة، ربيع نصيرة، بوسعيدة ، رحماني حسيبة، غازي خديجة: الجامعي اآلتية أسماؤهم

  .للمترشحين املذكورين أعاله لتأهيل الجامعيل املقّررين انتم تعيين لجدليلة، 

وصية .2
ّ
 الّرأي والت

 :اآلتية أسماؤهم ، تم تعيين لجنة املقّررينغازي خديجة ة. فيما يخص املترشح 

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة أستاذة محاضرة " أ " د/ خالدي فتيحة

 جامعة البويرة أستاذة محاضرة " أ " د/ لوني فريدة

 جامعة تيزي وزو أستاذ تاجر محمدأ.د/ 
 

 :اآلتية أسماؤهم تم تعيين لجنة املقّررين رحماني حسيبة، ةفيما يخص املترشح. 

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة أستاذ محاضر " أ " د/ لكحل صالح

 جامعة البويرة أستاذ محاضر " أ " د/ كمون حسين

 جامعة تيزي وزو أستاذ أ.د إقلولي صافية
 

 :اآلتية أسماؤهم ، تم تعيين لجنة املقّررينعينوش عائشة ةفيما يخص املترشح. 

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة أستاذة محاضرة " أ " د/ بركات كريمة

 جامعة البويرة أستاذة محاضرة " أ " د/ ربيع زهية

 جامعة تيزي وزو أستاذ أ.د/ شيخ ناجية
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 :اآلتية أسماؤهم ، تم تعيين لجنة املقّررينربيع نصيرة ةفيما يخص املترشح. 

 االنتماء جامعة الرتبة واللقباالسم 

 جامعة البويرة أستاذ أ.د/ لونيس ي علي

 جامعة البويرة أستاذ محاضر " أ " د/ لعشاش محمد

أ.د/ أورحمون محمد 

 الطاهر

 1جامعة الجزائر  أستاذ

 

 :اآلتية أسماؤهم ، تم تعيين لجنة املقّررينبوسعيدة دليلة ةفيما يخص املترشح. 

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة أستاذة محاضرة " أ " د/ والي نادية

 جامعة البويرة أستاذ محاضر " أ " عمراد/ خمري 

 جامعة تيزي وزو أستاذ أ.د/ فتحي وردية
 

قطة رقم 
ّ
 دراسة املطبوعات الجامعية لألساتذة: 2الن

1.  
ّ
  عرض امللف

أعضاء املجلس العلمي تعيين خبراء لدراسة املطبوعات الجامعية لألساتذة املقدمة في إطار  تولى-أوال

 أستاذ.الترشح لرتبة 

وصية .2
ّ
 الّرأي والت

بعد اقتراح األستاذ )ة( املعني )ة( ثالثة أساتذة من مصف األستاذية من جامعات مختلفة غير جامعة . 

  :من جامعة البويرة كما يلي وعّين أستاذ آخرنهم البويرة، اختار أعضاء املجلس العلمي واحدا م

مطبوعة في األوراق واملوسومة بـ "  عمراخمري  . فيما يتعلق باملطبوعة املقّدمة من قبل الدكتور 

تخصص قانون أعمال، ، السنة األولى املاسترلطلبة املجلس على أن توجه أعضاء أوص ى "، التجارية

  :2020/2021للسنة الجامعية السداس ي األول، 

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة أستاذ محاضر " أ " د/ بن قوية املختار

 جامعة بومرداس أستاذ  حساين ساميةأ. د/ 
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محاضرات في مقياس واملوسومة بـ " ة بركات كريمة فيما يتعلق باملطبوعة املقّدمة من قبل الدكتور . 

، السنة األولى ليسانس جذع مشتركلطلبة "، موجهة  )النظرية العامة للقانون( املدخل للعلوم القانونية

  :2020/2021للسنة الجامعية 

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة أستاذ محاضر " أ " د/ كمون حسين

 جامعة تيزي وزو أستاذة محاضرة " أ " تدريست كريمة/ د
 

محاضرات في مقياس واملوسومة بـ " ة لوني فريدة املقّدمة من قبل الدكتور  فيما يتعلق باملطبوعة. 

تخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، ، املاستر "، موجهة لطلبة املسؤولية الجنائية عن األخطاء املهنية

  :2020/2021للسنة الجامعية السداس ي األول، 

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة أستاذة محاضرة " أ " د/ بوترعة سهيلة

 جامعة بجاية أستاذ خلفي عبد الرحمنأ. د/ 
 

محاضرات في مادة قانون واملوسومة بـ "  والي ناديةة فيما يتعلق باملطبوعة املقّدمة من قبل الدكتور . 

، الثانياملاستر، تخصص قانون األعمال، السداس ي "، موجهة لطلبة  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

  :2020/2021للسنة الجامعية 

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة " أ " أستاذ محاضر لكحل صالحد/ 

 تيزي وزوجامعة  أستاذة محاضرة " أ " د/ آيت تفاتي حفيظة
 

في مقياس محاضرات "  واملوسومة بـة معزوز دليلة فيما يتعلق باملطبوعة املقّدمة من قبل الدكتور . 

 ،السنة الثالثة ليسانس"، موجهة لطلبة  الكفالة(-التأمينات العينية والشخصية )الرهن الرسمي

  :2020/2021للسنة الجامعية  تخصص قانون خاص،

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة أستاذة محاضرة " أ " ربيع زهيةد/ 

 تيزي وزوجامعة  أستاذ  أمازوز لطيفةأ.د/ 
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3.  
ّ
 عرض امللف

نيابة العمادة ملا بعد التدرج والبحث العلمي  لدىاملودعة  التقاريرعلى اطلع أعضاء املجلس العلمي . 

والعالقات الخارجية للمطبوعات الجامعية التي أخضعت للخبرة من قبل أساتذة من مصف األستاذية 

 ضريفي الصادق، قتال حمزة.بلحارث ليندة، معزوز دليلة، مخلوف كمال،  :واملتعلقة بالدكاترة

وصية .4
ّ
 الّرأي والت

من  سرور محمدالدكتور األستاذ بعد تأكد أعضاء املجلس العلمي من التقارير اإليجابية لكل من . 

 مخلوف كمال واملتعلقة بمطبوعة الدكتور  املديةمن جامعة  لعروس ي حليموالدكتور  البويرةجامعة 

ليسانس جذع  الثانية"، موجهة لطلبة السنة  دروس في مقياس قانون العمل الجزائري واملوسومة بـ " 

 صادق أعضاء املجلس على املطبوعة وتم اعتمادها.، 2020/2021، للسنة الجامعية مشترك

 من جامعة مخلوف كمالبعد تأكد أعضاء املجلس العلمي من التقارير اإليجابية لكل من الدكتور . 

 بلحارث ليندة ةواملتعلقة بمطبوعة الدكتور  املسيلةمن جامعة  والي عبد اللطيفوالدكتور  البويرة

تخصص قانون خاص، ، الثالثة ليسانس"، موجهة لطلبة السنة طرق اإلثبات والتنفيذ  واملوسومة بـ "

 صادق أعضاء املجلس على املطبوعة وتم اعتمادها.، 2020/2021للسنة الجامعية 

من جامعة  بركات كريمة ةتأكد أعضاء املجلس العلمي من التقارير اإليجابية لكل من الدكتور  بعد. 

 معزوز دليلة ةواملتعلقة بمطبوعة الدكتور  برج بوعريريجمن جامعة  دوار جميلة ةوالدكتور  البويرة

 لثانيةا"، موجهة لطلبة السنة  محاضرات في مقياس العقود الخاصىة عقد اإليجار واملوسومة بـ "

صادق أعضاء املجلس ، 2020/2021للسنة الجامعية تخصص قانون خاص، ، جذع مشترك ليسانس

  على املطبوعة وتم اعتمادها.

من جامعة  بن قوية املختاربعد تأكد أعضاء املجلس العلمي من التقارير اإليجابية لكل من الدكتور . 

 ضريفي الصادق واملتعلقة بمطبوعة الدكتور  املسيلةمن جامعة  بوقرة العمرية ةوالدكتور  البويرة

تخصص قانون ، ماستر الثانية"، موجهة لطلبة السنة  محاضرات في الوالية والوصاية واملوسومة بـ "

  صادق أعضاء املجلس على املطبوعة وتم اعتمادها.، 2020/2021للسنة الجامعية األسرة، 

من جامعة  شيهاني سميربعد تأكد أعضاء املجلس العلمي من التقارير اإليجابية لكل من الدكتور . 

 واملوسومة بـ " قتال حمزة واملتعلقة بمطبوعة الدكتور  تبسةمن جامعة  كنازه محمدوالدكتور  البويرة

، للسنة الجامعية جذع مشترك ليسانس الثانية"، موجهة لطلبة السنة  محاضرات في أحكام االلتزام

  صادق أعضاء املجلس على املطبوعة وتم اعتمادها.، 2020/2021

 



   12 / 16 

5.  
ّ
 عرض امللف

القانون الخاص وقسم القانون املصادقة على املطبوعات املقدمة للتأهيل الجامعي على مستوى قسم . 

  م.العا

وصية .6
ّ
 الّرأي والت

في إطار التأهيل الجامعي، وبعد التحقق من استيفاء الشروط الشكلية املقّدمة  اتملطبوعفيما يتعلق با. 

بهذا  الخاصاملطلوبة في املطبوعات، وبناء على محضر أعضاء اللجنة العلمية لقسم القانون 

 أسماؤهم:األستاذة اآلتية الخصوص، صادق أعضاء املجلس العلمي واعتمد مطبوعة 

"، موجهة  محاضرات في مقياس طرق اإلثبات والتنفيذاملوسومة بـ " فرندي نبيل،  الدكتور . مطبوعة 

 .2020/2021لطلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص قانون خاص، للسنة الجامعية 

، موجهة لطلبة " محاضرات في مقياس القانون التجاري املوسومة بـ " الدكتورة شتوان حياة، مطبوعة . 

 .2020/2021السداس ي الثالث، للسنة الجامعية السنة الثانية ليسانس، جذع مشترك، 
 

في إطار التأهيل الجامعي، وبعد التحقق من استيفاء الشروط الشكلية املقّدمة  اتملطبوعفيما يتعلق با. 

بهذا الخصوص،  العاماملطلوبة في املطبوعات، وبناء على محضر أعضاء اللجنة العلمية لقسم القانون 

 األستاذة اآلتية أسماؤهم:صادق أعضاء املجلس العلمي واعتمد مطبوعة 

، "دروس في مقياس املدخل لعلم االقتصاد السياس ياملوسومة بـ " الدكتور بلهوط ابراهيم، مطبوعة . 

 .2020/2021جهة لطلبة السنة األولى ليسانس جذع مشترك، السداس ي األول للسنة الجامعية مو 

 "املوسومة بـ:  ،الدكتورة أكلي نعيمة مطبوعة. 

موجهة لطلبة السنة األولى ليسانس جذع مشترك، السداس ي األول للسنة الجامعية  ،" القانون اإلداري  

2020/2021. 

، جذع مشترك الثانية، موجهة لطلبة السنة " القانون الدولي العام" منصوري صونية بـ:  مطبوعة. 

 .2020/2021السداس ي األول للسنة الجامعية تخصص قانون إداري، 

وجهة لطلبة م ،" مكافحة الفساد وحماية املال العام" املوسومة بـ:  ،طبوعة الدكتور دريدر مالكيم. 

 .2020/2021السنة الثانية ماستر، تخصص قانون إداري، السداس ي الثالث للسنة الجامعية 

، " محاضرات في مقياس منهجية البحث العلمي" املوسومة بـ:  ،وعة الدكتورة بن صوط صوريةمطب. 

 .2020/2021وجهة لطلبة السنة األولى ماستر، تخصص قانون إداري، للسنة الجامعية م
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، "اريةشي مقياس الهيئات اإلدارية واالستمحاضرات ف" املوسومة بـ:  ،. مطبوعة الدكتورة حماني سجية

تخصص قانون إداري، السداس ي األول للسنة الجامعية  وجهة لطلبة السنة األولى ماستر،م

2020/2021. 

قطة رقم 
ّ
 Bilans mi-parcoursاستقبال واملصادقة على الحصائل املرحلية )النصفية( : 3الن

  املذكورة كما يلي: 2019املعتمدة سنة  PRFUملشاريع البحث التكويني الجامعي 

1.  
ّ
 عرض امللف

 Bilans mi-parcoursلحصائل املرحلية )النصفية( لاملكونة من الوثائق  تأكد أعضاء املجلس العلمي. 

 .2019املعتمدة سنة  PRFUملشاريع البحث التكويني الجامعي 

وصية .2
ّ
 الّرأي والت

ملشاريع  Bilans mi-parcoursلحصائل املرحلية )النصفية( ا على أعضاء املجلس العلميمصادقة . 

 يلي:كما  2019املعتمدة سنة  PRFUالبحث التكويني الجامعي 

للدكتور ضريفي الصادق واملوسوم بـ " األمالك الوقفية في  PRFU. مشروع بحث تكويني جامعي 1

الجزائر )الحماية القانونية، الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية( "، تحت رقم 

G01L01UN100120190001  

للدكتور لونيس ي علي واملوسوم بـ " العدالة االلكترونية: بين  PRFU. مشروع بحث تكويني جامعي 2

 G01L01UN100120190002متطلبات العصر وحماية حقوق وحريات األفراد "، تحت رقم 

لألستاذ الدكتور قاس ي س ي يوسف املوسوم بـ " جرائم تبييض  PRFU. مشروع بحث تكويني جامعي 3

 G01L01UN100120190004وطنيا ودوليا "، تحت رقم األموال: التجريم، االنعكاسات، املكافحة 

ختار واملوسوم بـ " دور القاي ي اإلداري املللدكتور بن قوية  PRFUمشروع بحث تكويني جامعي . 4

الجزائري في تكريس دولة القانون في إطار سياسة إصالح قطاع العدالة "، تحت رقم 

G01L01UN100120190006 

 متفرقات:

مشروع  عن معزوز دليلة ةالطلب املقدم من قبل الدكتور  العلمي علىاملجلس وافق أعضاء  .1

دراسة قانونية املوسوم بـ " بواسطة التحاضر املرئي عن بعد عبر تقنية " زووم " و  ملتقى وطني
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لقسم القانون الخاص،  ،" املتعلق بالتجارة اإللكترونية الجزائرية 05-18تحليلية في القانون رقم 

 وان،ضبط العنضرورة مع 

مشروع حول  ضريفي الصادقالطلب املقدم من قبل الدكتور  املجلس العلمي علىوافق أعضاء  .2

استثمار العقار الوقفي بين املستجدات التشريعية والصول الشرعية في املوسوم بـ "  ملتقى وطني

  ، لقسم القانون الخاص، " ظل األبعاد االقتصادية

مشروع حول لوني فريدة  ةالطلب املقدم من قبل الدكتور  املجلس العلمي علىوافق أعضاء  .3

الفساد بين ضرورة املوسوم بـ " بواسطة التحاضر املرئي عن بعد عبر تقنية " زووم " و  ملتقى دولي

واستبعاد الشراكة مع  ، لقسم القانون العام،" الوقاية واملكافحة ... ومقتضيات استرداد عائداته

 ة واملؤسسات األخرى األجنبية،املؤسسات الجامعية األجنبي

مشروع حول بن قوية املختار الطلب املقدم من قبل الدكتور  املجلس العلمي علىوافق أعضاء  .4

دور القاي ي املوسوم بـ " بواسطة التحاضر املرئي عن بعد عبر تقنية " زووم " و  ملتقى وطني

، لقسم القانون " قطاع العدالةاإلداري الجزائري في تكريس دولة القانون في إطار سياسة إصالح 

 العام،

استثناء  املاستر بدون تكوين في العلى إحالة جميع مشاريع عروض  املجلس العلمي أعضاءأوص ى  .5

 .2021/2022للسنة الجامعية ولتحضيرها لدراستها من قبل فريق التكوين للكلية 

 شداني نسيمة ةالدكتوراه للطالب أطروحةعنوان  تعديلاملجلس العلمي على إعادة  أعضاءوافق  .6

املوسوم بـ " متابعة  العنواناملوسومة بـ " دور إدارة الجمارك في مكافحة الجريمة الجمركية" إلى 

 الجريمة الجمركية في ظّل التشريع الجزائري "،

 يوسف التومي كتوراه للطالبالد أطروحةاملجلس العلمي على إعادة ضبط عنوان  أعضاءوافق  .7

وم بـ " أثر املوس العنوانيوسف املوسومة بـ " موقع املجلس الدستوري في العملية التشريعية " إلى 

 القوانين في الوظيفة التشريعية ". الرقابة على دستورية

الدكتور بن تونس زكرياء الطلب املقدم من قبل حول املجلس العلمي  إخطار أعضاءتم  .8

للدكتور ضريفي الصادق  PRFUويني جامعي مشروع بحث تكمن فرقة بخصوص انسحابه 

صيغ التنموية والرؤى واملوسوم بـ " األمالك الوقفية في الجزائر )الحماية القانونية، ال

على  أعضاء املجلس العلميكما اطلع . G01L01UN100120190001"، تحت رقم املستقبلية(

 باألمر.حول انسحاب املعني  ضريفي الصادقمن قبل رئيس املشروع  التقرير املقدم

الطلب املقدم من قبل األستاذة يوسفي أمال مديرة مخبر " وافق أعضاء املجلس العلمي على   .9

 األليات القانونية للتنمية املستدامة " واألستاذ حدوم كمال مسؤول لجنة التكوين في الدكتوراه

، السياسية بجامعة بومرداسكلية الحقوق والعلوم  التابعين شعبة الحقوق  الطور الثالث

شعبة الحقوق،  2017/2018واملتمثل في تسوية تطوين طلبة دفعة الدكتوراه الطور الثالث 
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مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد  : رفع عضوية االنتماء إلى مخبر " الدولة واإلجرام املنظمحيث تم 

ية الحقوق والعلوم السياسية اقتصادية واجتماعية جريمة تبييض األموال نموذجا "، التابع لكل

، بالنسية لطلبة الدكتوراه املسجلين في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجامعة البويرة

  :( واألتية أسماؤهم2017/2018دفعة بومرداس )

 بالة رشيدة، -

 وارث دينا كوثر، -

 قرور شهيناز، -

 مليز أمينة، -

 ضيف فهيمة، -

 بوعجاجة منال، -

 عطوي عبد املالك، -

 المين عبد الحميد، -

 يليماني الياقوت، -

 صوالح محمد لعمارة، -

 عصافرة حامد محمود حسين. -

تبقى دورة املجلس العلمي مفتوحة فقط للمصادقة على تسجيل الطلبة الناجحين في مسابقة  مالحظة:

الدكتوراه للطور الثالث في شعبة الحقوق تخصص ي قانون خاص وقانون عام للسنة الجامعية 

 وكذا املصادقة على مشاريع بحوثهم املتعلقة بتحضير أطروحة الدكتوراه. 2020/2021
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II- للكلية املجلس العلميدورة  أشغال خالصة 

قة بجدول أعمال الّدورة .1
ّ
 اآلراء والتوصيات املتعل

 تعيين لجان املمتحنين للتأهيل الجامعي، (1

 تعيين لجان املقّررين للتأهيل الجامعي، (2

  ،واعتمادها املطبوعات الجامعية لألساتذةاملصادقة على  (3

 أستاذ،لدراسة املطبوعات الجامعية لألساتذة املقدمة في إطار الترشح لرتبة  أستاذة خبراءتعيين  (4

ملشاريع البحث التكويني  Bilans mi-parcours (النصفيةاملرحلية )املصادقة على الحصائل  (5

 .2019املعتمدة سنة  PRFUالجامعي 

 آراء وتوصيات أخرى  .2

 املوافقة على مشاريع ملتقيات وطنية وملتقى دولي، (1

لدراستها من قبل فريق التكوين بدون استثناء تكوين في املاستر الع مشاريع عروض جمي إحالة (2

  .2021/2022للسنة الجامعية ولتخضيرها للكلية 

 

 

 

 

 

           

 

يةرئيس املجلس العلمي للكل  

وقيع(
ّ
 )االسم واللقب والت

 كاتب الجلسة

 )االسم واللقب والتوقيع(


