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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 
العلمي نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث  

 مصلحة متابعة أنشطة البحث العلمي وتثمين نتائجه
6102/6102عن النشاط العلمي  لمشاريع البحوث الجامعية لعام  ةالفردي الحصيلة    
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 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 قسم العلوم القانونية
 عنوان: المشروع
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 أوال: المناصب العلمية في المخابر واللجان العلمية

شلف، كلية عضو في مخبر القانون واألمن اإلنساني التابع لجامعة حسيبة بن بوعلي ال -10
، فرقة الجريمة الدولية. الحقوق والعلوم السياسية  

 
 

 ثانيا:الترقية الى رتبة أستاذ محاضر "أ"
و العلوم  شهادة التأهيل الجامعي، قسم القانون العام ، كلية الحقوقالحصول على  -

اذ محاضر "أ" الشلف، و الترقية الى رتبة أست –السياسية ، جامعة حسيبة بن بوعلي 
.7502مارس  50  ، ابتداءا من تاريخ  

داغوجيةثالثا: المناصب االدارية و البي  
مكلففف بمهففام مسففيول فريففق ميففدان التكففوين بكليففة الحقففوق و العلففوم السياسففية لجامعففة  

الففى يومنففا هففذا، مقففررة  70/50/7502الشففلف ابتففداءا مففن تففاريخ –حسففيبة بففن بففوعلي 
صفففادرة عفففن عميفففد كليفففة الحقفففوق و العلفففوم  00/50/7502بتفففاريخ  7502/ 05رقفففم 

   السياسية لجامعة حسيبة بن بوعلي.
الفففى  7502جفففوان  00مسفففيول مكتفففط الفففربؤ بفففين الميسسفففاد و الجامعفففة ابتفففداءا مفففن  

صفففادرة عفففن مفففدير جامعفففة حسفففيبة بفففن بفففوعلي  005/7502يومنفففا هفففذا ن مقفففررة رقفففم 
 .7502جوان  00الشلف ، بتاريخ 

 50الشلف، ابتداء من تفاريخ  -لمجلس التأديبي لجامعة حسيبة بن بوعليدائم لعضو  
 ، ليومنا هذا.7500/ 000ثة سنواد مقررة رقم لمدة ثال 7500نوفمبر 

الففى  7502عضفو خليفة ضفمان الجفودة لجامعفة حسففيبة بفن بفوعلي بالشفلف مفن جفوان  
 يومنا هذا.
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للجنفففة الوؤنيفففة البيدا وجيفففة  المشفففاركة ففففي أشفففةال مواءمفففة عفففرو  تكفففوين الماسفففتر   
بجامعففففة  6102 أفريففففل 62/62لميففففدان الحقففففوق و العلففففوم السياسففففية المنعقففففد يففففومي   

 .عنابة -باجي مختار 
 

: المؤتمرات والندوات العلميةثالثا  

الملتقى الدولي الثالث حول رهاناد األمن البيئي و التنمية المستدامة في  المشاركة في -50
المنظم من قبل جامعة حسيبة بن بوعلي  التشريعاد الوؤنية و المواثيق الدولية ،

،  7502/نوفمبر سنة 00/02باالشتراك مع مخبر القانون الخاص المقارن يومي 
 " التنمية المستدامة في قانون التعمير الجزائري"بمداخلة بعنوان  

الدولي الثالث حول رهاناد األمن البيئي و التنمية العضوية في اللجنة العلمية للملتقى  -57
المستدامة في التشريعاد الوؤنية و المواثيق الدولية ، المنظم من قبل جامعة حسيبة 

/نوفمبر سنة 00/02بن بوعلي باالشتراك مع مخبر القانون الخاص المقارن يومي 
7502. 

 

: العضوية في لجان التأهيل الجامعيثالثا  
 مال المنجزة،وأصالة األع ي لجنة خبراء متخصصين لتقييم الجودة العلميةالعضوية ف -50

صص حقوق ، تخعمامرة حسان  وتقدير الكفاءة العلمية للمترشح للتأهيل الجامعي، الدكتور
علي بو  علوم السياسية جامعة حسيبة بنالمجلس العلمي لكلية الحقوق وال بموجط مقرر

 27/7502و مقرر مدير الجامعة رقم  05/05/7502الميرخ في  50/7502رقم  الشلف 
.50/00/7502بتاريخ   

 
و العضوية في لجان المناقشات: الماسترمذكرات : اإلشراف على رابعا  

ادارة األمفالك الوقفيفة " بعنفوان  تخصفص ددارة وماليفة عموميفة مفذكرة ماسفترمشرفا على  – 0
 "في التشريع الجزائري
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   . 7502جوان  50 ناقشةزهرة و زورقي لزرق، تاريخ الم دعداد الؤالبين  عزايز
سففففلؤة السفففففمعي "بعنفففففوان  تخصفففففص ددارة وماليففففة عموميففففة مفففففذكرة ماسففففترمشففففرفا علففففى  – 7

 "في الجزائر البصري
 .7502جوان  00ناقشة دعداد الؤالبين  بن سنان نجيمة و عبد الباقي محمد ، تاريخ الم

شكالية ا صص ادارة ومالية عمومية بعنوان "مذكرة ماستر تخرئيس لجنة مناقشة  - 0
"العقار الفالحي التابع للقؤاع العمومي في التشريع الجزائري  

 مففففاي 70تففففاريخ المناقشففففة  ،نقففففروف الؤففففاهر و شففففاوي الحففففا  جياللففففيين  اعففففداد الؤففففالب
7502. 

ر دو  صص ادارة ومالية عمومية بعنوان "مذكرة ماستر تخلجنة مناقشة  عضو - 0
"الجباية في تشجيع االستثمار المحلي بالجزائر  

 .7502 جوان  تاريخ المناقشة  ،شرقي حليمة و بوحايك فلة ين  تاعداد الؤالب
 

: المقاييس المدرسةخامسا  
و مالية  ادارةالسنة أولى ماستر، تخصص قانون التعمير و التهيئة العمرانية مقياس  -

2750/2750السداسي األول  عمومية   
دارة و مالية ا، تخصص / لؤلبة  السنة أولى ماستر، الملكية العمومية في الجزائرمقياس  -

2750/2750 الثانيالسداسي  عمومية   
  7502/7502القانون االداري لؤلبة السنة أولى ليسانس للسنة الجامعية مقياس 

و مالية  ادارةالسنة أولى ماستر، تخصص قانون التعمير و التهيئة العمرانية مقياس  -
2750/7750السداسي األول  عمومية   

 
 سادسا: المشاركة في التكوينات المتخصصة

 الساسية أستاذ مكون في مركز المسابقاد و االمتحاناد المهنية لكلية الحقوق و العلوم -
ترقية لرتبة ، للموظفين المعنيين بالتربص قبل ال الشلف  –لجامعة حسيبة بن بوعلي 

 متصرف.
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  المهنية متحاناتاالسابعا : المشاركة في 

 ة الحقوق مركز المسابقاد و االمتحاناد المهنية لكليل لجنة االمتحان االختياري  عضو -
. 7502جانفي  50/50الشلف المنظم يومي  –لجامعة حسيبة بن بوعلي  و العلوم الساسية  

 ة الحقوق مركز المسابقاد و االمتحاناد المهنية لكليل لجنة االمتحان االختياري  عضو -
.7502أكتوبر  72/77الشلف المنظم يومي –لجامعة حسيبة بن بوعلي  اسيةيو العلوم الس  

   
 

الرئيسإمضاء الباحث                                                                                                          إمضاء   

 

 

 

 

 

 

 

 


