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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 د/ طيبي أمقران 12

  عضوا أ/ يحياوي فاتح 13

  عضوا أ/ حراش عفاف 14

  مسؤول املكتبة بومعزة رابح 15

16     

17    

18    

19    
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 الّدورة أعمالاملتغّيبون عن  للكلية املجلس العلميأعضاء  .2

قب الّرقم
ّ
 الّصفة االسم والل

 قسم القانون الخاصرئيسة  د/ غازي خديجة 1

 رئيس قسم القانون العام أ/ صغير يوسف 2

 عضوا د/ طيبي أمقران 3

 عضوا أ/ يحياوي فاتح ...
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II-  للكلية املجلس العلميجدول أعمال دورة 

 دراسة املطبوعات الجامعية، .1

 لجان أطروحة الدكتوراه، تعيين .2

 متفرقات. .3
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I-   للكلية املجلس العلميدورة  أعمالجريات م 

قطة رقم 
ّ
 لألساتذة: ملطبوعات الجامعيةا اعتماد :1الن

1.  
ّ
 عرض امللف

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

 واملتعلقة بالدكتورة خالدي فتيحة والدكتورة بركات كريمة،والعالقات الخارجية للمطبوعات الجامعية 

  .حيث أخضعت للخبرة من قبل أساتذة من مصف األستاذية

 الّرأي و 
ّ
 وصيةالت

جامعة  من سرور محمداألستاذ الدكتور بعد تأكد أعضاء املجلس العلمي من التقارير اإليجابية لكل من . 

خالدي فتيحة ة واملتعلقة بمطبوعة الدكتور  2البليدة من جامعة  شريط وليداألستاذ الدكتور و  البويرة

موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس، تخصص قانون "،  محاضرات في الحريات العامة" واملوسومة بـ 

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

 لبويرةامن جامعة  معزوز دليلةالدكتورة بعد تأكد أعضاء املجلس العلمي من التقارير اإليجابية لكل من . 

 " واملوسومة بـ بركات كريمةة واملتعلقة بمطبوعة الدكتور  البليدةمن جامعة  قاش ي عاللوالدكتور 

صادق ، 2021/2022، للسنة الجامعية السنة األولى ليسانسموجهة لطلبة "،  نظرية الحقمحاضرات في 

 أعضاء املجلس على املطبوعة وتم اعتمادها.

2.  
ّ
 عرض امللف

املجلس العلمي تعيين خبراء لدراسة املطبوعات الجامعية لألساتذة املقدمة في إطار الترشح تولى أعضاء . 

 لرتبة أستاذ.

وصية
ّ
 الّرأي والت

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

  :من جامعة البويرة كما يلي ن أستاذ آخرالبويرة، اختار أعضاء املجلس العلمي واحدا منهم وعيّ 

ن أجل آليات نزع امللكية م واملوسومة بـ " لعشاش محمد . فيما يتعلق باملطبوعة املقّدمة من قبل الدكتور 

لسنة ل، موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر السداس ي الثالث، تخصص قانون إداري "،  املنفعة العامة

  :2120/2220الجامعية 
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 االنتماء مؤسسة الرتبة واللقباالسم 

 املديةجامعة  أستاذ  علياتي محمدد/ أ.

 البويرةجامعة  ة محاضرة " أ "أستاذ بوسعيدة دليلةد/ 
 

دة جرائم مامحاضرات في واملوسومة بـ "  طيبي أمقران فيما يتعلق باملطبوعة املقّدمة من قبل الدكتور . 

ية للسنة الجامعتخصص قانون جنائي وعلوم جنائية، ، ماسترالسنة الثانية موجهة لطلبة "، اإلعالم 

2021/2022:  

 االنتماءمؤسسة  الرتبة االسم واللقب

 الواديجامعة  أستاذ  أ.د/ خلف فاروق

 البويرةجامعة  " أ " ةمحاضر  ةأستاذ عيساوي فاطمةد/ 
 

انون األسرة قمحاضرات في واملوسومة بـ "  بشور فتيحة ةفيما يتعلق باملطبوعة املقّدمة من قبل الدكتور . 

ة للسنتخصص قانون خاص، السداس ي الخامس ، السنة الثالثة ليسانسموجهة لطلبة "، املواريث 

  :2021/2022الجامعية 

 االنتماء مؤسسة الرتبة االسم واللقب

 تيزي وزوجامعة  أستاذ  أ.د/ بويزري سعيد

 البويرةجامعة  أستاذ محاضر " أ " بن قوية املختارد/ 
 

قطة رقم 
ّ
 لجان أطروحة الدكتوراه تعيين: 2الن

1.  
ّ
 عرض امللف

رابعة املسجلة في السنة ال املصادقة على تعيين لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة محديد ليلى. 

ين ب الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر" واملوسومة بـ  2021/2022دكتوراه علوم للسنة الجامعية 

 ". 2020وتعديل  2016تعديل الدستور لسنة 

وصية
ّ
 الّرأي والت

د . 
ّ
كيل ، وبعد االطالع على مقترح تشللطالبة محديد ليلى من امللف الكامل أعضاء املجلس العلميبعد تأك

رف حول املشتقارير وبعد االطالع على لجنة الدكتوراه املقدم من قبل الدكتورة املشرفة خلوفي خدوجة 

شهادة نشر مقال في ، حول املقال العلمي وعالقته مع موضوع األطروحةو  قابلية األطروحة للمناقشة،

مجلة السياسة العاملية )مجلة محكمة ومصنفة صنف "ج"( واملوسوم " دور املحكمة الدستورية في حالة 
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(، ديسمبر 3د )(، العد5"، املجلد ) 2020سنة الجمهورية ضمن التعديل الدستوري لشغور منصب رئيس 

 :اعتمد أعضاء املجلس لجنة املناقشة املكونة كما يلي، 2021

 االنتماء مؤسسة الصفة الرتبة االسم واللقب

 البويرةجامعة  رئيسا أستاذ أ.د/ لونيس ي علي

 جامعة البويرة مشرفا ومقررا أستاذة محاضرة " أ " د/ خلوفي خدوجة

 بومرداسجامعة  ممتحنا أستاذ  زالن سليمةد/ ق

 جامعة املسيلة ممتحنا أستاذ  د/ والي عبد اللطيفأ. 

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

 جامعة البويرة ممتحنا ة محاضرة " أ "أستاذ صوريةد/ بن صوط 
 

2.  
ّ
 عرض امللف

لخامسة ااملسجلة في السنة  لعجال ذهبيةاملصادقة على تعيين لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة 

السرية املصرفية بين واملوسومة بـ " ، 2021/2022)ل. م. د( للسنة الجامعية  دكتوراه الطور الثالث

 ". متطلبات مكافحة جريمة تبييض األموال وبين عقوبة االفشاء بها

وصية
ّ
 الّرأي والت

د 
ّ
يل لعجال ذهبية، وبعد االطالع على مقترح تشكللطالبة  من امللف الكامل أعضاء املجلس العلمي. بعد تأك

الجنائي  د( تخصص القانون  م. املقدم من قبل لجنة التكوين في الدكتوراه الطور الثالث )ل. املناقشةلجنة 

ل املتضمن حصو  محضر لجنة التكوين في الدكتوراهبعد االطالع على  و، 07/02/2022لألعمال املؤرخ في 

( نقطة موزعة حسب شبكة التنقيط املحددة في القرار رقم 180على مائة وثمانين ) لعجال ذهبيةالطالبة 

املحدد لكيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة  ،2016جوان  02املؤرخ في  547

حة طرو حول قابلية األ  األستاذ املشرف س ي يوسف قاس يتقارير وبعد االطالع على  الدكتوراه ومناقشتها،

شهادة نشر مقال في مجلة السياسة ، مع موضوع األطروحةحول املقال العلمي وعالقته و  للمناقشة،

العاملية )مجلة محكمة ومصنفة صنف "ج"( واملوسوم " األساليب الحديثة لتبييض األموال في ظل التطور 

 :املكونة كما يلياعتمد أعضاء املجلس لجنة املناقشة ، 2021(، جانفي 25التكنولوجي "، العدد )

 االنتماء مؤسسة الصفة الرتبة االسم واللقب

 البويرةجامعة  رئيسا أستاذ أ.د/ لونيس ي علي

 جامعة البويرة مشرفا ومقررا أستاذ  أ.د/ س ي يوسف قاس ي

 البليدةجامعة  ممتحنا أستاذ  أ.د/ مجاهدي إبراهيم
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 ةتيباز املركز الجامعي  ممتحنا  أستاذ أ.د/ عاشور فاطيمة

 البويرةجامعة  ممتحنا محاضر " أ "أستاذ  د/ لكحل صالح

 البويرة جامعة ممتحنا محاضر " أ " أستاذ د/ بغدادي ليندة
 

 متفّرقات

وم بواسطة التحاضر املرئي عن بعد واملوساألول  الدوليلتق  املمشروع  املجلس العلمي علىوافق أعضاء . 1

التدخل اإلنساني بين مقتضيات حماية حقوق اإلنسان وتداعيات التدخل األجنبي في الشؤون الداخلية بـ " 

القانون  لقسموذلك بعد قبوله من قبل اللجنة العلمية  املقدم من قبل الدكتورة بشور فتيحة "،للدول 

 العام، 

الجرائم الجمركية أحكام موضوعية " املوسوم بـ كتاب جماعيمشروع  علىاملجلس العلمي وافق أعضاء . 2

وذلك بعد قبوله من قبل اللجنة  رحماني حسيبةاملقدم من قبل الدكتورة "،  -دراسة تحليلية-وإجرائية

  لقسم القانون العام، العلمية 

ئية بأحكام جزاالجرائم الجمركية املوسوم بـ "  ملتق  وطنيمشروع  علىاملجلس العلمي وافق أعضاء . 3

املقدم من "،  املتعلق بمكافحة التهريب 06-05واألمر  04-17في نصوص قانون الجمارك رقم استثنائية 

ع ضرورة ملقسم القانون العام، وذلك بعد قبوله من قبل اللجنة العلمية  ،رحماني حسيبةقبل الدكتورة 

 ضبط عنوان املشروع سالف الذكر،

حق "ر املرئي عن بعد " واملوسوم بـبواسطة التحاضيوم دراس ي مشروع  املجلس العلمي علىوافق أعضاء . 4

 مالمخلوف كالدكتور األستاذ املقدم من قبل "، اقة في العمل بين النصوص والواقعاألشخاص ذوي اإلع

  الخاص،لقسم القانون وذلك بعد قبوله من قبل اللجنة العلمية 

، الدولية سواء الوطنية أو التابعة لدور النشر. فيما يخّص الطلبات املتعلقة بدراسة املؤلفات املنشورة 5

 ،)كتاب واحد( ، الدكتورة معزوز دليلة)خمسة كتب( واملقدمة من قبل كل من الدكتور لعشاش محمد

فق أغلبية ، )كتاب واحد( ، الدكتور بن قوية املختار)كتاب واحد( الدكتور ضريفي الصادق
ّ
اء أعضات

 في املصادقة على مؤلفات تم نشرها،  للكلية العلمي املجلس العلمي على عدم اختصاص املجلس

مقاربة قانونية وحقوقية  :الدولة واالجرام املنظم" خبر م مجلسعلى طلب وافق أعضاء املجلس العلمي . 6

، واملتضمن تحيين أعضاء املخبر وذلك " بأبعاد اقتصادية واجتماعية جريمة تبييض األموال نموذجا

وموزعين حسب  ط.د/ محديد ليلىأ. يحياوي فاتح، أ. صغير يوسف،  :أسماؤهمبإضافة األعضاء التالية 

 فرق البحث،
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مقاربة قانونية وحقوقية  :الدولة واالجرام املنظم"خبر م مجلسعلى طلب وافق أعضاء املجلس العلمي . 7

 ةآلتيااألساتذة رفع عضوية  ، واملتضمن" بأبعاد اقتصادية واجتماعية جريمة تبييض األموال نموذجا

 عدم قيامهم بأي نشاط في قاسيمي آسيا، فضالة خالد، دباغي مريم، معزوز زكية، وذلك بسبب :أسماؤهم

 املخبر.

املقدم من قبل األستاذ قرومي حميد املتضمن انسحابه من  طلبالعلى وافق أعضاء املجلس العلمي  .8

مقاربة قانونية وحقوقية بأبعاد اقتصادية واجتماعية جريمة تبييض  :الدولة واالجرام املنظم" مخبر 

 ،" األموال نموذجا

9 . 
ّ
ا املودع لدى نيابة العمادة ملو  بن غانم محمدد أعضاء املجلس العلمي من امللف الكامل للطالب بعد تأك

ى ة األولفي السنالطالب سالف الذكر تسجيل بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية، تم قبول 

حقوق الدفاع أمام املوسوم بـ " واملوافقة على مشروع بحثه  2021/2022دكتوراه علوم للسنة الجامعية 

  "، تحت إشراف الدكتورة لوني نصيرة.القضاء الجزائري 
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 دورة املجلس العلمي للكلية أشغال خالصة

 

قة بجدول أعمال  .1
ّ
 الّدورةاآلراء والتوصيات املتعل

 اعتماد املطبوعات الجامعية لألساتذة، (1

 ستاذ،ألدراسة املطبوعات الجامعية لألساتذة املقدمة في إطار الترشح لرتبة  أستاذة خبراءتعيين  (2

 تعيين لجان مناقشة أطروحة الدكتوراه. (3
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