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صوص املرجعّيةال
ّ
 ن

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

ّ
مهام الجامعة والقواعد الخاصة يحّدد  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 

 ،ومحتواهتنظيم التعليم  .1

 تنظيم أشغال البحث، .2

 اقتراحات برامج البحث، .3

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

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

 بآراء املجلس وتوصياته.
ً
 مرفقة

ق بالج ويمكن
ّ
ر في كّل مسألٍة أخرى تتعل

َ
 انب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليه العميد.أن ُيخط

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

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

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

 مشاريع البحث للوحدة وبرامج نشاطاتها، .1

 تنظيم األعمال العلمية والتكنولوجية، .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
ّ
 اإلمضاء الّصفة االسم والل

  رئيس املجلس العلمي أ.د/ سرور محمد 1

  عميد الكلية د/ لونيس ي عليأ.  2

 د/ لكحل صالح 3
نائب العميد املكلف بما بعد التدرج 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

  رئيسة اللجنة العلمية لقسم القانون الخاص 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 د/ بن قوية املختار 11

  عضوا أ/ يحياوي فاتح 12

  عضوا أ/ حراش عفاف 13

  عضوا د/ طيبي أمقران 14

  مسؤول املكتبة بومعزة رابح 15

16    

16    

17    

18    

19    
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 الّدورة أعمالاملتغّيبون عن  للكلية املجلس العلميأعضاء  .2

قب الّرقم
ّ
 الّصفة االسم والل

1 /  

2 /  

3 /  

...   
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II-  للكلية املجلس العلميجدول أعمال دورة 
 

 .دراسة ملفات التأهيل الجامعي .1

III -   2للكلية 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

 ، بن صوطصونيةأكلي نعيمة، منصوري اآلتية أسماؤهم:  ينالخاصة بلجان املقّررين للمترشح

  .لتأهيل الجامعيل نةتعيين لجتم  سجية،حماني  ،نبيلصورية، فرندي 
 

 الّرأي و  .2
ّ
 وصيةالت

  :األتية أسماؤهم لتأهيل الجامعيل نةتعيين لج، تم أكلي نعيمة ةبالنسبة مللف املترشح. 

 

 االنتماء جامعة الصفة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة رئيسا أستاذ محاضر " أ " كمون حسين د/

 البويرةجامعة  عضوا محاضرة " أ " ةأستاذ غازي خديجة د/

 تيزي وزوجامعة  عضوا أستاذ  واضح رشيد أ. د/

 البويرة جامعة عضوا أستاذة محاضرة " أ " د/ لوني فريدة

 جامعة البويرة عضوا محاضرة " أ " ةأستاذ د/ ربيع زهية

 تيزي وزوجامعة  عضوا أستاذ  أ.د/ إرزيل الكاهنة
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .الدّورة يُحدّد عدد النّقاط وفقاً للنّقاط الُمدرجة ضمن جدول أعمال 2 
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  :ماألتية أسماؤه لتأهيل الجامعيل نةتعيين لج، تم صونيةمنصوري  ةاملترشحبالنسبة مللف . 

 االنتماء جامعة الصفة الرتبة االسم واللقب

 البويرةجامعة  رئيسا أستاذ أ. د/ س ي يوسف قاس ي

 البويرةجامعة  عضوا أستاذة محاضرة  " أ " د/ بغدادي ليندة

 املسيلةجامعة  عضوا أستاذ أ.د/ والي عبد اللطيف

 جامعة البويرة عضوا أستاذ محاضر " أ " د/ معزوز علي

 جامعة البويرة عضوا " أ " ة محاضر  ةأستاذ د/ والي نادية

 جامعة بومرداس عضوا أستاذ أ.د/ يوسفي أمال

 

  :ماألتية أسماؤه لتأهيل الجامعيل نةتعيين لج، تم بن صوط صورية ةبالنسبة مللف املترشح. 

 االنتماء جامعة الصفة الرتبة االسم واللقب

 البويرةجامعة  رئيسا أستاذ أ.د/ سرور محمد

 البويرةجامعة  عضوا أستاذة محاضرة  " أ " د/ رحماني حسيبة

 جامعة تيزي وزو عضوا أستاذ أ.د/ إقلولي صافية

 جامعة البويرة عضوا أستاذ محاضر " أ " د/ لعشاش محمد

 جامعة البويرة عضوا أستاذ محاضر " أ " د/ كمون حسين

 تيزي وزو جامعة عضوا أستاذ ناجيةشيخ أ.د/ 
 

  :األتية أسماؤهم لتأهيل الجامعيل نةتعيين لج، تم فرندي نبيل ةبالنسبة مللف املترشح. 

 االنتماء جامعة الصفة الرتبة االسم واللقب

 البويرةجامعة  رئيسا أستاذ أ. د/ س ي يوسف قاس ي

 البويرةجامعة  عضوا أستاذ أ.د/ لونيس ي علي

 جامعة تيبازة عضوا أستاذ أ.د/ عاشور فطيمة

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

 جامعة البويرة عضوا أستاذ محاضر " أ " د/ بن تونس زكريا

 1جامعة الجزائر  عضوا أستاذ بن قوية ساميةأ.د/ 
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  :األتية أسماؤهم لتأهيل الجامعيل نةتعيين لج، تم سجيةحماني  ةبالنسبة مللف املترشح. 

 االنتماء جامعة الصفة الرتبة االسم واللقب

 البويرةجامعة  رئيسا أستاذة محاضرة  " أ " د/ بوترعة سهيلة

 البويرةجامعة  عضوا أستاذة محاضرة " أ " د/ ربيع زهية 

 جامعة تيزي وزو عضوا أستاذ أ.د/ صبايحي ربيعة

 جامعة البويرة عضوا أستاذ محاضر " أ " د/ طيبي أمقران

 جامعة البويرة عضوا أستاذ محاضر " أ " د/ خالدي فتيحة

 جامعة تيزي وزو عضوا أستاذ تاجر محمدأ.د/ 

 

  :لتعيين لجان املقّررين للتأهيل الجامعي بالنسبة-ثانيا

1.  
ّ
 عرض امللف

اآلتية أسماؤهم: عيساوي فاطمة، ربيع بعد تأكد أعضاء املجلس العلمي من توافر الشروط القانونية 

 .لتأهيل الجامعيل املقّررين نةتم تعيين لجزكرياء، دريدر مالكي، 

وصية .2
ّ
 الّرأي والت

 :اآلتية أسماؤهم ، تم تعيين لجنة املقّررينعيساوي فاطمة. فيما يخص املترشحة  

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 البويرةجامعة  أستاذ محاضر " أ " د/ خليفي سمير

 البويرةجامعة  أستاذة محاضرة " أ " د/ عينوش عائشة

 جامعة املدية أستاذ أ.د/ مجاجي منصور 
 

 :اآلتية أسماؤهم ، تم تعيين لجنة املقّررينءربيع زكريا فيما يخص املترشح. 

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 البويرةجامعة  أستاذة محاضرة " أ " د/ بغدادي ليندة

 البويرةجامعة  أستاذة محاضرة " أ " د/ ربيع نصيرة

 جامعة املدية أستاذ أ.د/ فخار هشام
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 :اآلتية أسماؤهم تم تعيين لجنة املقّررين ،كيملدريدر  فيما يخص املترشح. 

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 البويرةجامعة  أستاذ محاضر " أ " لعشاش محمدد/ 

 البويرةجامعة  أستاذة محاضرة " أ " د/ لوني نصيرة

 2جامعة البليدة  أستاذ ماني محفوظأ.د/ برح

 

قطة رقم 
ّ
 لألساتذة: ملطبوعات الجامعيةا اعتماد- :2الن

1.  
ّ
 عرض امللف

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

 واملتعلقة بالدكتورة خلوفي خدوجة والدكتورة ربيع زهية،والعالقات الخارجية للمطبوعات الجامعية 

  .حيث أخضعت للخبرة من قبل أساتذة من مصف األستاذية

وصية
ّ
 الّرأي والت

معة من جا بوترعة سهيلة ةاإليجابية لكل من الدكتور  بعد تأكد أعضاء املجلس العلمي من التقارير. 

 دوجةة خلوفي خواملتعلقة بمطبوعة الدكتور  املسيلةمن جامعة  لجلط فوازالدكتور األستاذ و  البويرة

الدكتوراه للطور الثالث، تخصص قانون عام، "، موجهة لطلبة  املؤسسات الدستوريةواملوسومة بـ " 

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

من  حساين سامية ةالدكتور  ةاألستاذبعد تأكد أعضاء املجلس العلمي من التقارير اإليجابية لكل من . 

 زهية ريبعة واملتعلقة بمطبوعة الدكتور  البويرةمن جامعة  ضريفي الصادقوالدكتور  بومرداسجامعة 

موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص قانون "،  التقاض ي في شؤون األسرةإجراءات واملوسومة بـ " 

 صادق أعضاء املجلس على املطبوعة وتم اعتمادها.، 2020/2021للسنة الجامعية أسرة، 
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2.  
ّ
 عرض امللف

لترشح اتولى أعضاء املجلس العلمي تعيين خبراء لدراسة املطبوعات الجامعية لألساتذة املقدمة في إطار . 

 لرتبة أستاذ.

وصية .3
ّ
 الّرأي والت

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

  :من جامعة البويرة كما يلي البويرة، اختار أعضاء املجلس العلمي واحدا منهم وعّين أستاذ آخر

يات محاضرات في الحر واملوسومة بـ " خالدي فتيحةة قبل الدكتور . فيما يتعلق باملطبوعة املقّدمة من 

  :2020/2120للسنة الجامعية ، موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص قانون عام"،  العامة

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة أستاذ  سرور محمدد/ أ.

 2البليدة جامعة  أستاذ شريط وليدأ. د/ 

 

 ظرية الحقنمحاضرات في واملوسومة بـ "  بركات كريمةة فيما يتعلق باملطبوعة املقّدمة من قبل الدكتور . 

  :2021/2022، للسنة الجامعية السنة األولى ليسانسموجهة لطلبة "، 

 االنتماء جامعة الرتبة االسم واللقب

 جامعة البويرة أستاذة محاضرة " أ " د/ معزوز دليلة

 البليدةجامعة  أستاذ محاضر " أ " عالل قاش يد/ 

 

قطة رقم 
ّ
ملشاريع البحث التكويني الجامعي  2021املوافقة لسنة  على الحصائل السنوية ملصادقةا :3الن

PRFU  املذكورة كما يلي:  2021بعنوان سنة 

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

  G01L01UN100120190001)الحماية القانونية، الصيغ التنموية والرؤى املستقبلية( "، تحت رقم 
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واملوسوم بـ " العدالة االلكترونية: بين متطلبات  للدكتور لونيس ي علي PRFU. مشروع بحث تكويني جامعي 2

 G01L01UN100120190002العصر وحماية حقوق وحريات األفراد "، تحت رقم 

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

 G01L01UN100120190004التجريم، االنعكاسات، املكافحة وطنيا ودوليا "، تحت رقم  : األموال

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

 G01L01UN100120190006في تكريس دولة القانون في إطار سياسة إصالح قطاع العدالة "، تحت رقم 

للدكتورة معزوز دليلة واملوسوم بـ " دراسة قانونية حول حماية  PRFU. مشروع بحث تكويني جامعي 5

)دراسة مقارنة( "، تحت  2018املستهلك في إطار التجارة اإللكترونية وقانون التجارة اإللكترونية الجزائري 

 G01L01UN100120180003رقم 

لدكتورة بلحارث ليندة واملوسوم بـ " عن الدور الجديد ذة الألستا PRFU. مشروع بحث تكويني جامعي 6

للدولة في الحقل االقتصادي )من الدولة املتدخلة إلى الدولة الضابطة( "، تحت رقم 

G01L01UN100120180004 

للدكتورة خلوفي خدوجة واملوسوم بـ " اآلليات الدستورية لحماية  PRFU. مشروع بحث تكويني جامعي 7

 G01L01UN100120180005املال العام بين فعالية األداء ومتطلبات اإلصالح "، تحت رقم 

اإلدارة اإللكترونية واملرفق  للدكتورة خلوفي خدوجة واملوسوم بـ " PRFUمشروع بحث تكويني جامعي . 8

 G01L01UN100120210002تحت رقم املستقبل "،  قتحديات.... وآفا : العام

للدكتور طيبي أمقران واملوسوم بـ " الجريمة البيئية "، تحت رقم  PRFU. مشروع بحث تكويني جامعي 9

G01L01UN100120180006 

واملوسوم بـ " تطوير االستثمار  شيهاني سميرلدكتور لألستاذ ا PRFU. مشروع بحث تكويني جامعي 10

 G01L01UN100120180007وضبط املنافسة في الجزائر "، تحت رقم 

واملوسوم بـ " الجوانب القانونية حمودي ناصر  للدكتور  PRFU. مشروع بحث تكويني جامعي 11

 لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال )االنجازات والتحديات الواقع واآلفاق( "، تحت رقم

G01L01UN100120200003 

للدكتورة خالدي فتيحة واملوسوم بـ " سبل انتصاف ضحايا  PRFUمشروع بحث تكويني جامعي . 12

 G01L01UN100120180001الجرائم الدولية "، تحت رقم 
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االستثمار في النفايات  للدكتورة خالدي فتيحة واملوسوم بـ " PRFUمشروع بحث تكويني جامعي . 13

 G01L01UN100120210004 تحت رقم"،  -تكاملية تشريعيةمقاربة -وحماية البيئة

الحماية القانونية  واملوسوم بـ " مخلوف كمال لدكتور ألستاذ ال PRFUمشروع بحث تكويني جامعي . 14

 تحت رقمللطفل، املرأة واملعاق في مجال عالقات العمل، املعوقات واآلفاق "، 

G01L01UN100120210001 

حماية املعطيات  واملوسوم بـ " شيهاني سمير لدكتور ألستاذ ال PRFUمشروع بحث تكويني جامعي . 15

 G01L01UN100120200002 تحت رقمالشخصية بين الرقمنة واملساس بالحق في الحياة الخاصة "، 

قطة رقم 
ّ
 2021/2022للسنة الجامعية  إعادة التسجيل في الدكتوراه الطور الثالث ودكتوراه علوم: 2الن

1.  
ّ
 عرض امللف

فعة د تخصص القانون الجنائي لألعمال ؛الطور الثالثإلعادة التسجيل في الدكتوراه  بالنسبة-أوال

  : 2021/2022للسنة الجامعية  (2017-2018)

وصية .2
ّ
 الّرأي والت

 تخصص القانون الجنائي لألعمال ؛الطور الثالث . بعد التذكير باجتماع لجنة التكوين في الدكتوراه

وكذلك تمديد  من التكوين، الرابعةلسنة لواملتضمن التقييم السنوي  10/10/2021املنعقد بتاريخ 

تخصص في ال الطور الثالثوافق املجلس العلمي على تسجيل طلبة دكتوراه التكوين لسنة إضافية، 

  :واآلتية أسماؤهم 2021/2022للسنة الجامعية ، الخامسةالسنة سالف الذكر في 

 زوقاغ نادية -

 فادلي حسيبة -

 شداني نسيمة -

 بوسبعين توفيق -

 لعجال ذهبية -
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 خاص قانون  يتخصص  ؛لشعبة الحقوق  الطور الثالثإلعادة التسجيل في الدكتوراه  بالنسبة-ثانيا

  : 2021/2022للسنة الجامعية ( 2019/2020)دفعة  وقانون عام

وصية. 
ّ
 الّرأي والت

 خاصقانون  يتخصص  ؛لشعبة الحقوق  ؛الطور الثالث التذكير باجتماع لجنة التكوين في الدكتوراه. بعد 

 من الثانيةلسنة ل حصيلة السنة النظرية واملتضمن تقييم 04/10/2021املنعقد بتاريخ  وقانون عام

ر في في التخصص سالف الذك الطور الثالثالتكوين، وافق املجلس العلمي على تسجيل طلبة دكتوراه 

  :وفقا للتخصصات التالية واآلتية أسماؤهم 2021/2022للسنة الجامعية ، الثالثةالسنة 

  :. بالنسبة لتخصص القانون الخاص

 حمادي خديجة -

 مسعودان حكيمة -

 قندوز عمارة -

  :. بالنسبة لتخصص القانون العام

 يوسف التومي يوسف -

 مصطفاوي كمال -

 خرش ي يوسف -

 خاص قانون  يتخصص  ؛لشعبة الحقوق  الطور الثالثإلعادة التسجيل في الدكتوراه  بالنسبة-ثانيا

  : 2021/2022للسنة الجامعية ( 2020/2021دفعة )وقانون عام 

وصية. 
ّ
 الّرأي والت

 خاصقانون  يتخصص  ؛لشعبة الحقوق  ؛الطور الثالث . بعد التذكير باجتماع لجنة التكوين في الدكتوراه

من  األولىلسنة ل حصيلة السنة النظرية واملتضمن تقييم 04/10/2021املنعقد بتاريخ  عاموقانون 

ر في في التخصص سالف الذك الطور الثالثالتكوين، وافق املجلس العلمي على تسجيل طلبة دكتوراه 

  :وفقا للتخصصات التالية واآلتية أسماؤهم 2021/2022للسنة الجامعية ، الثانيةالسنة 

  :بة لتخصص القانون الخاص. بالنس

 شعبان نهى -

 كس ي كريمة -

 يوسفي محمد زكريا -
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  :. بالنسبة لتخصص القانون العام

 زايدي عمر -

 خير الدين محند -

 بايق ليلى -

على  ،عداد أطروحة الدكتوراهالبحث إل ضبط مشاريع تولى أعضاء املجلس العلمي املصادقة على كما . 

 :النحو التالي

 :الخاص . بالنسبة لتخصص القانون 

 عنوان البحث األستاذ املشرف اسم ولقب الطالب الرقم

 -دراسة مقارنة-النظام القانوني للصيرفة اإلسالمية أ.د/ شيهاني سمير يوسفي محمد زكريا 01

 الجامعية للمصنفاتحماية حقوق امللكية الفكرية  د. بن قوية املختار شعبان نهى 02

 االستثناءات الواردة على حق املؤلف في ظل الثورة الرقمية د. دعاس كمال كس ي كريمة 03
 

 :بالنسبة لتخصص القانون العام. 
 

اسم ولقب  الرقم

 الطالب

 عنوان البحث األستاذ املشرف

 حقوق االنسان من املقاربة الحكومية إلى املقاربة الحوكمية أ.د/ لونيس ي علي بايق ليلى 01

 الدور الرقابي للمحكمة الدستورية في الجزائر خدوجةد. خلوفي  خير الدين محند 02

هيئات الضبط االقتصادي في الجزائر: شكل جديد لتدخل الدولة في الحقل  د. لكحل صالح زايدي عمر 03

 االقتصادي
 

 

  : 2021/2022إلعادة تسجيل طلبة دكتوراه علوم للسنة الجامعية  بالنسبة-ثالثا

، 2021/2022ة لسنة الجامعي، لالرابعة في السنة دكتوراه علوموافق املجلس العلمي على تسجيل طلبة . 

 :واآلتية أسماؤهم

 حمالوي شارف عقيلة -

 مرزوق فاطمة -

 عطال قويدر -

 مذكور عائشة -

 دحماني فريدة -

 مريشة أحمد -
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 بويزري سامية -

 نجار كمال -

 عواس فوزي -

 م جودياأرك -

 بليلة عبد الرحمن -

 كرميش حسان -

 محديد ليلى -

 سريج مصطفى -

 عباس ريمة -

 معنصري شمس الدين -

 بريش نعيمة -

 دوايدي ناصر -

 بن علي نريمان -

 الشيخ فريد -

ة ، للسنة الجامعيالخامسة في السنة دكتوراه علوموافق املجلس العلمي على تسجيل طلبة  .

 :، واآلتية أسماؤهم2021/2022

 قفيفة جمال -

 رحمي كريمة -

 .2021/2022للسنة الجامعية  صالح لم يقدم ملف إعادة التسجيلال للطالب برو  بالنسبة :مالحظة

، 2020/2021، للسنة الجامعية السابعة في السنة دكتوراه علوموافق املجلس العلمي على تسجيل طلبة . 

  :واآلتية أسماؤهم

 تسعديتي شرمال -

 متفّرقات
 

 ترقيةواملتعلقة بالطلب املقدم من قبل الدكتورة بوترعة سهيلة  املجلس العلمي علىأعضاء  وافق-أوال

رية في واملوسوم بـ " تسيير املوارد البشإلى ملتقى دولي وطني بواسطة التحاضر املرئي عن بعد اللتقى امل

 .بواسطة التحاضر املرئي عن بعد، الواقع، الرهانات، اآلفاق " :اإلدارات واملؤسسات العمومية

 ن تأليفماملوسوم بـ " استغالل العقارات الوقفية في التشريع الجزائري "،  يتعلق بالكتاب فيما-ثانيا

الدكتور لعميري ياسين أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة وبمشاركة الدكتور 

، الخلدونيةبوشناقة جمال، أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة املدية، الصادر عن دار 
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ف  أعضاء املجلس العلمي ، صادقصفحة 376، والذي يحتوي 2019الجزائر، يوليو 
َ
ل
َ
ؤ
ُ
باألغلبية على أن امل

يحتوي على عنصر االستثمار في األوقاف في مادة تنظيم الوقف وإدارته، السداس ي الثالث تخصص قانون 

 األسرة املسطر في عرض التكوين.  

مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية  :لدولة واإلجرام املنظممخبر " ا من االستقالة-ثالثا

األستاذ الدكتور فراح رشيد، األستاذة الدكتورة  :كل منقبل  املقدم منو  : جريمة تبييض األموال نموذجا "

بناء و ادي جمال، الطالب زميت الخير، لي، الدكتور قنور عادل، الدكتور نفرحي كريمة، الدكتور غزيباون ع

تم  ،أعضاء املجلس العلميوبعد مداولة  سالف الذكر،  ستقالةال اعلى طلب على موافقة مدير املخبر 

 .ستقالةال اعلى طلب املصادقة 

ذة تأعضاء املجلس العلمي على تعيين أسا وافقالدكتورة بلحارث ليندة،  ةلوفاة األستاذ نظرا-رابعا

بالنسبة للطالبة زوقاغ نادية )دكتوراه الطور الثالث تخصص القانون  :خلفا لها كما يليمشرفين جدد 

غدادي ليندة، وأما بالنسبة للطالب عواس فوزي )دكتوراه علوم(، ئي لألعمال(، تم تعيين الدكتورة بالجنا

س أستاذة محاضرة قسم " أ " كرئيكما تم تعيين الدكتورة والي نادية  تم تعيين الدكتورة عينوش عائشة.

املوسوم بـ " عن الدور  PRFUشروع البحث التكويني الجامعي ملخلفا لألستاذة الدكتورة بلحارث ليندة، 

الجديد للدولة في الحقل االقتصادي )من الدولة املتدخلة إلى الدولة الضابطة( "، املعتمد في 

الف الذكر وفقا للمدة القانونية املحّددة لبلوغ وذلك من أجل استمرار مشروع البحث س، 01/01/2018

 األهداف والنتائج املنتظرة منه.
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 للكلية املجلس العلميدورة  أشغال خالصة

قة بجدول أعمال الّدورة .1
ّ
 اآلراء والتوصيات املتعل

 تعيين لجان املمتحنين للتأهيل الجامعي، (1

 تعيين لجنة املقّررين للتأهيل الجامعي، (2

 املطبوعات الجامعية لألساتذة،اعتماد  (3

 2021بعنوان سنة  PRFUملشاريع البحث التكويني الجامعي  املصادقة على الحصائل السنوية (4

 آراء وتوصيات أخرى  .2

 القانون الجنائي لألعمال وتمديد التكوين لسنةإعادة التسجيل في الدكتوراه الطور الثالث تخصص  (1

 إضافية،

ام وقانون ع خاصقانون  يتخصص  ؛لشعبة الحقوق  ؛الطور الثالثإعادة التسجيل في الدكتوراه  (2

 ،(2021-2020دفعة )( و2020-2019)دفعة 

 دكتوراه علوم. الإعادة التسجيل في  (3

نظرا للدفعة األخيرة ملناقشة التأهيل الجامعي على مستوى الكلية، تبقى دورة املجلس العلمي  (4

( 3عندما يكون ملف املترشح )ة( موضوع ثالثة )مفتوحة بالنسبة لتعيين لجان التأهيل الجامعي 

 تقارير إيجابية.
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