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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 وتثمين نتائجه

 
6102العلمي لمشاريع البحوث الجامعية لعام التقرير الفردي عن النشاط   

CNEPRU 

 كلية: الحقوق والعلوم السياسية

 قسم: القانون العام

 عنوان المشروع

الوطنية مبدأ الخصوصية لحقوق اإلنسان بين االتفاقيات الدولية والتشريعات  
بشارة موسى أحمدرئيس المشروع :   

أستاذ محاضر صنف )أ( مدير البحثالرتبة:   

 ميدان البحث: علوم قانونية 
  G01L01UN020120150003:رمز الفرقة 

  عمر سعد اهلل اسم ولقب الباحث:
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التعليم العالي والبحث العلمي أستاذ الرتبة:  

  G01L01UN020120150003:رمز الفرقة 

الوطنيةت مبدأ الخصوصية لحقوق اإلنسان بين االتفاقيات الدولية والتشريعا عنوان المشروع:  

العلميةالمقاالت المنشورات و  أوال:  

دولية، قانون التجارة الدولية، النظرية المعاصرة، األساس القاعدي لقانون التجارة ال -1
درا هومة  .اإلطار المؤسسي لقانون التجارة الدولية، عقود التجارة الدولية، نظام حل النزاعات

.6112، الطبعة الثالثة للطباعة والنشر والتوزيع  

اسية، قراءة حديثة للقانون الدولي اإلنساني، اإلطار القاعدي والتطور، المصادر األس -6
 ألولىعة اقابلية التطبيق، اإلطار الجزائري، . درا هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطب

6112.  

الثانية  المنظمات الدولية غير الحكومية، درا هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة -3
6112.  

ي، مجلة عنوان المقال: اتفاقية الصيد بين المغرب واالتحاد األوروبي والقانون الدول -4
.6112دفاتر القانون والسياسة، دورية دولية محكمة، تصدر عن جامعة ورقلة   

رسائل الماجستير والدكتوراه على اإلشرافثانيا:   

تقيياااد اساااتألدام األلغاااام وحظرهاااا فاااي أحكاااام رساااالة دكتاااوراا: للطالباااة: قاباااة مناااى، بعناااوان:  -1
 .6111القانون الدولي، أول تسجيل 

 .6116رسالة دكتوراا: للطالب: قليل نصر الدين، بعنوان: مسؤولية الدولة، أول تسجيل  -6
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 الدكتوراه والماجستيرمناقشة   ثالثا:
للمدنيين في النزاعات : للطالب، نوقي جمال، بعنوان: المركز القانوني رسالة دكتوراه -0

 .6112المسلحة غير الدولية. األستاذ الدكتور/ عمر سعد اهلل رئيسا، 
للطالب، باية عبد القادر، بعنوان: الحق في الألصوصية الوطنية  رسالة دكتوراه: -6

وعالقته بالتحفظ في إطار معاهدات حقوق اإلنسان. األستاذ الدكتور/ عمر سعد اهلل رئيسا، 
6112. 

تطبيق القانون الدولي اإلنساني وحقوق : للطالب، عطو محمد، بعنوان: لة دكتوراهرسا -3
 6112. األستاذ الدكتور/ عمر سعد اهلل رئيسا، اإلنسان في إطار مكافحة اإلرهاب

للطالب، بن ألوتة عمار، بعنوان: النظام القانوني الستألدام المجاري  رسالة دكتوراه: -4
المائية الدولية في المنطقة العربية في ضوء اتفاقية األمم المتحدة. األستاذ الدكتور/ عمر 

 6112سعد اهلل رئيسا، 
: للطالب، مسيكة محمد الصغير، بعنوان: دور المحكمة الجنائية الدولية رسالة دكتوراه -5

 6112تنفيذ القانون الدولي اإلنساني. األستاذ الدكتور/ عمر سعد اهلل رئيسا، في 
األمن البيئي من منظور القانون ، بعنوان: األزهر داود: للطالب، مسيكة ماجستيررسالة  -2

 6112. األستاذ الدكتور/ عمر سعد اهلل رئيسا، الدولي
 الدول غير الحائزة ألسلحة نووية، بعنوان: قرين زهيرة: للطالب، مسيكة ماجستيررسالة  -7

 6112. األستاذ الدكتور/ عمر سعد اهلل رئيسا، وألطر االنتشار النووي
 تكوين والتأهيل الجامعيرابعا: العضوية في الجان ال

 6112. 11رئيس فرع القانون العام والألاص في الماستر، بكلية الحقوق جامعة الجزائر -
 في الدكتوراا، لقسم القانون العام والألاص، بكلية  الجامعي والتأهيلرئيس لجنة التكوين  -

 6112 .11الحقوق جامعة الجزائر 
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 خامسا المقاييس المدرسة
. 11، كلياة الحقاوق جامعاة الجزائار ، لطلبة السانة أولاى ماساتر مقياس المنظمات الدولية -1

6112 
، كلياة الحقاوق جامعاة الجزائار أولاي ماساترمقياس القانون الدولي اإلنساني، لطلباة السانة  -6

11 .6112 
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