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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
6102/6102النشاط العلمي  لمشاريع البحوث الجامعية لعام الحصيلة  الفردية عن     

CNEPRU 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 قسم العلوم القانونية
 عنوان: المشروع

ةمبدأ الخصوصية لحقوق اإلنسان بين االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطني  
بشارة موسى  أحمد  رئيس المشروع:  

رئيس الفرقة الرتبة: أستاذ محاضر صنف ) أ(  
 ميدان البحث: علوم قانونية

   G01L01UN020120150003:رمز الفرقة 
عات الوطنيةمبدأ الخصوصية لحقوق اإلنسان بين االتفاقيات الدولية والتشري: عنوان المشروع  
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 أوال: المناصب العلمية في المخابر واللجان العلمية
شلف، كلية التابع لجامعة حسيبة بن بوعلي العضو في مخبر القانون واألمن اإلنساني  -10

 الحقوق والعلوم السياسية
ن واألمن رئيس فرقة البحث الموسومة: ب القانون والحق في التنمية، بمخبر القانو  -20

ة.اإلنساني ، ميدان الفرقة التنمية المستدامة، التنمية المحلية، التنمية الريفي  
فاقيات الخصوصية لحقوق اإلنسان بين االت رئيس فرقة البحث الموسومة ب مبدأ -20

.الدولية والتشريعات الوطنية  
نسانية، عضو في لجنة التحكيم الخاصة بالمجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإل-20

، صادر عن مدير 0202/ح ح ب ش/090لقسم العلوم االجتماعية، بموجب مقرر رقم 
 جامعة حسيبة بن بو علي الشلف.

المؤتمرات والندوات العلميةثانيا:   
المشاركة في الملتقى الدولي األول حول تبييض األموال، التجريم، االنعكاسات،  -20

المنظم من قبل جامعة أكلي محند أو الحاج البويرة، كلية الحقوق ، المكافحة، دوليا ووطنيا
وكانت المداخلة تحمل عنوان:  00/00/20/0202والعلوم السياسية، المنعقد يومي 

 االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية والسياسية  لجريمة تبييض األموال وطرق مكافحتها

البعد الوقائي والردعي  : الجرائم الماسة باألطفالالوطني السابع حول المشاركة في الملتقى-20    
كلية الحقوق  جامعة حسيبة بن بو علي الشلف المنظم من قبل، في المنظومة القانونية

، وكانت المداخلة تحمل عنوان: 0202-نوفمبر 00-00المنعقد يومي  ،والعلوم السياسية
والمواثيق الدولية والحماية  اإلسالمية مفهوم الطفل وحقوقه في ضوء أحكام الشريعة

 .القانونية له

الملتقى الوطني حول: حقوق اإلنسان واقع وتحديات، في ضوء  المواثيق  المشاركة في -20        
الذي تنظمه فرقة البحث "ضمانات حماية . القانونية واألجهزة الدولية والمعطيات الواقعية
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 قكلية الحقو  0 رجامعة الجزائ المنظم من قبل"، حقوق اإلنسان في النظام القانوني الجزائري

دور المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في وكانت المداخلة تحمل عنوان: ، سعيد حمدين
 حماية حقوق اإلنسان

، حماية القانونية للطفل في الدول المغاربيةحول:الالسادس  المشاركة في الملتقى الدولي -20        
،  0202-مارس 00-00المنعقد يومي   الشهيد حمة لخضر الوادي المنظم من قبل جامعة

حماية األطفال خالل النزاعات المسلحة وفقا لقواعد القانون  وكانت المداخلة تحمل عنوان:
 الدولي اإلنساني.

امعة حسيبة ج المنظم من قبل، اليوم الدراسي حول: التعويض عن األضرار البيئية المشاركة في -52
وكانت ، 0202/ 01/25، المنعقد يوم كلية الحقوق والعلوم السياسية الشلفبن بو علي 

لقانون البيئي في ضوء أحكام ا الضرربعالقة المسؤولية الدولية المداخلة تحمل عنوان: 
 الدولي

المنظم الجزائري،  عالعدالة التصالحية في التشري الملتقى الوطني حول: المشاركة في -22        
لونيسي علي و مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في  20بليدة رقمال جامعة من قبل

الصلح وكانت المداخلة تحمل عنوان:  0202-22 20-20المنعقد يومي تحقيق التنمية، 
 .وفض المنازعات من منظور الشريعة اإلسالمية

ن الدولي والقانو الدورة  المشتركة  في القانون الدولي لحقوق اإلنسان  المشاركة في -22
نسان، المنظمة من قبل مركز جيل لحقوق اإل حول: اإلنساني، لتدريب القضاة والمحامين

نون الدولي ووزارة العدل الجزائرية، واللجنة الدولية للصليب األحمر، واللجنة الوطنية للقا
. 00/22/0202اإلنساني التابعة لوزارة العدل الجزائرية، المكان إقامة القضاة بن عكنون 

سلحة الفئات المحمية أثناء النزاعات الم  وكانت المداخلة تحمل عنوان: الجزائر العاصمة
.وغير الدولية بموجب القانون الدولي اإلنساني الدولية  
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 رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة حول:السادس  المشاركة في الملتقى الدولي -21

جـامعـة حسيبـة بن بوعلي الشلف  المنظم من قبل ،الدوليةفي التشريعات الوطنية والمواثيق 
المنعقد يومي ، بالتعاون مع مخبر القانون الخاص المقارن، والعلوم السياسيةكلية الحقوق 

عالقة األمن اإلنساني واألمن  وكانت المداخلة تحمل عنوان:،  0202-نوفمبر 05-02
 منظور القانون الدوليالبيئي باألمن الدولي، دراسة في المفاهيم من 

: العضوية في تعيين لجان الخبرة  وقراءة المطبوعات الجامعيةثالثا  
 األستاذة: بوقرط ربيعة، محاضرات في اإلدارة العامة، مطبوعة السداسي الخامس -10

علوم ليسانس، تخصص إدارة عامة، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، كلية الحقوق وال
 السياسية

ة أمحمدي بو زينة آمنة، محاضرات في القانون الدولي الخاص، مطبوعاألستاذة:  -20
والعلوم السياسية لطلبة السنة الثالثة ليسانس،  جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، كلية الحقوق  

وجب متعلق بالمطبوعات الجامعية، بمتقرير خبرة  إعدادفي  لجنة الخبراءعضو -20
يبة بن لحقوق والعلوم السياسية لجامعة حسمستخرج من محضر المجلس العلمي لكلية ا

ييم ، بموجب موافقة المجلس على تشكيل لجنة قراءة لتق0202م ع  02بوعلي الشلف، رقم
 مطبوعة الدكتور: بواط محمد بعنوان: محاضرات في القانون الدولي للبيئة.

: العضوية في لجان التأهيل الجامعيرابعا  
مال المنجزة، وأصالة األع لتقييم الجودة العلمية العضوية في لجنة خبراء متخصصين -20

، تخصص حقوق وتقدير الكفاءة العلمية للمترشحة للتأهيل الجامعي، الدكتورة: ربيعة بوقرط
بو علي  المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بموجب مقرر

0202ج ج ش  022رقم  الشلف   
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مال المنجزة، العضوية في لجنة خبراء متخصصين لتقييم الجودة العلمية وأصالة األع -20
خصص حقوق ، تعايلي رضوانللتأهيل الجامعي، الدكتور:  رشحتللوتقدير الكفاءة العلمية 

بو علي  جامعة حسيبة بن المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بموجب مقرر
0202 /20رقم الشلف  

مال المنجزة، العضوية في لجنة خبراء متخصصين لتقييم الجودة العلمية وأصالة األع -20
تخصص حقوق  ،داللي الجيالليللتأهيل الجامعي، الدكتور:  رشحتللوتقدير الكفاءة العلمية 

بو علي  المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بموجب مقرر
2020 /21رقم الشلف  

ب عضو لجنة مناقشة ملف التأهيل الجامعي للمترشح الدكتور: زغو محمد، بموج-20
لكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة  20/0202محضر مناقشة للتأهيل الجامعي رقم 

 حسيبة بن بو علي الشلف.
، بموجب عضو لجنة مناقشة ملف التأهيل الجامعي للمترشحة الدكتورة: عيسى زهية -25

/ه ج 22س العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة بومرداس رقم محضر المجل
0202.  

العلمي  عضو لجنة مناقشة رسالة دكتوراه للطالب: بواط محمد، بموجب مقررة المجلس-22
.0202/ك ج ع س 252لكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان رقم   

والماستر لدكتوراه: اإلشراف على رسائل اخامسا  
نوان الطالب: بن تالي الشارف، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، كلية الحقوق ع -20

بيئي، أول الرسالة والعلوم السياسية،: المسؤولية على أساس المخاطر في القانون الدولي ال
.0202.0202. 0205تسجيل   

ن الرسالة الطالب: نابد بلقاسم، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، كلية الحقوق عنوا -20
اقيات الدولية، أول والعلوم السياسية،: جريمة تهريب المهاجرين بين التشريعات الوطنية واالتف

0205/0202/0202تسجيل   
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ق األمم االتدابير المتخذة من طرف مجلس األمن الدولي وفقا للفصل السابع من ميث-20
امعية ، من إعداد الطالبتين: بو جري نادية، وآيت عمر مزيان مبروكة، السنة الجالمتحدة
، الصفة مشرفا.0202  

عداد دور الجمعية العامة ومجلس األمن الدولي في حفظ السلم واألمن الدوليين، من إ -20
رفا.، الصفة مش0202الطالبتين: عزي آمال، وقالق شبرة لبنى، السنة الجامعية   

داد الطالبة حقوق المرأة بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، دراسة مقارنة من إع -25
، الصفة رئيسا.0202، السنة الجامعية أمينة أميرة بكرازي  

ة، وعبد حماية األعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، من إعداد الطالبتين: تهامي مليك-
، الصفة رئيسا.0202الجامعية اهلل محجابي لطيفة، السنة   

س عالقة مجلس األمن الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية، من إعداد الطالبين: نعا -22
، الصفة مشرفا.0202/0202 جامعيةحمزة، وبلكروكرة حورية، السنة ال  

ن، من في الحد من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسا دور القضاء الجنائي الدولي -22
، الصفة مشرفا.0202/0202إعداد الطالب: زكريا عمامرة، السنة الجامعية   

لطالبة: دور مجلس األمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، من إعداد ا -12
ئيسا.، الصفة ر 0202/0202عبد القرفي خيرة إيمان، السنة الجامعية   

الق شبرة أثر انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، من إعداد الطالبتين: ف -92
سا.، الصفة رئي0202/0202سمية، وميسوم كريمة، السنة الجامعية   

زيان أحمد، المسؤولية الدولية الجنائية للشركات األمنية الخاصة، من إعداد الطالبين: إ -02
، الصفة عضو ممتحنا.0202/0202السنة الجامعية وخريس أيوب حسام الدين،   

: المقاييس المدرسةسادسا  
عام مقياس المنظمات الدولية، لطلبة  السنة أولى ماستر، تخصص القانون الدولي ال

0205/0202والعالقات الدولية/ السداسي األول   
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دولي العام مقياس القانون الدولي الجنائي/ لطلبة  السنة أولى ماستر، تخصص القانون ال
0205/02022والعالقات الدولية/ السداسي الثاني   

صص القانون مقياس دراسات في مبادئ القانون الدولي العام/ لطلبة السنة الثانية ماستر، تخ
0205/0202الدولي والعالقات الدولية/ السداسي الثالث   

ياس حقوق ألول، ومقمقياس القانون الدولي العام، لطلبة السنة الثانية ليسانس/ السداسي ا
5020/2020اإلنسان السداسي الثاني،   

عام مقياس المنظمات الدولية، لطلبة  السنة أولى ماستر، تخصص القانون الدولي ال
0202/0201والعالقات الدولية/ السداسي األول   

دولي العام مقياس القانون الدولي الجنائي/ لطلبة  السنة أولى ماستر، تخصص القانون ال
0202/0201والعالقات الدولية/ السداسي الثاني   

صص القانون مقياس دراسات في مبادئ القانون الدولي العام/ لطلبة السنة الثانية ماستر، تخ
2020/1020الدولي والعالقات الدولية/ السداسي الثالث   

حقوق  ياسمقياس القانون الدولي العام، لطلبة السنة الثانية ليسانس/ السداسي األول، ومق
2020/1020اإلنسان السداسي الثاني،   

 
 

لرئيسإمضاء الباحث                                                                                                          إمضاء ا  

 

 

 

 

 

 

 

 


