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  :فيما يتعلق يف املشاركة يف التظاهرات العلمية -أوال
كانت لنا مشاركة مبداخالت علمية يف إطار ملتقيات وندوات علمية   2017 السنة اجلامعيةيف خالل   

ا فيما يلي   :وطنية ودولية نورد ملخصا
 ماي 18يوم " نظام التعويض عن األضرار البيئية"املوسوم بــ  اليوم الدراسيويف إطار فعاليات  -

دور اإلسالم يف " : قدمت مداخلة بعنوان. الشلفاملنظم من قبل كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة  7201
    "-معاجلة استباقية لظاهرة التلوث البيئي - احملافظة على البيئة

قد جعل هللا يف الكون الفسيح مسخرا دور اإلسالم يف احملافظة على البيئة، فحول وتتمحور إشكالية املداخلة 
بت ال يتغري ولقد شاءت اإلرادة اإلهلية أن تؤخر ظهور . من أجل اإلنسان ليؤدي مهمته كما أرادها هللا بنظام 

اإلنسان على هذه البسيطة حىت يتم إعدادها بكل لوازم اخلالفة فيها كاملاء والنبات واحليوان والغالف اجلوي 
ْهِر ملَْ َيُكن ﴿ :م ذلك مل يكن لإلنسان وجود قال تعاىلاملناسب،وقبل أن يت نَساِن ِحٌني مَِّن الدَّ َهْل َأَتٰى َعَلى اْإلِ

ًئا مَّْذُكورًا   .  1: ﴾ سورة اإلنسان، اآلية َشيـْ
وجاء اإلنسان وتسلم هذه اخلالفة فكانت األرض متوازنة يف كل شيء، نظيفة من كل شيء، معطاءة لكل 

يف كل عناصرها، لكن اإلنسان مل حيافظ عليها وأفشى الفساد فيها وذلك راجع إىل سلوكياته  شيء، مهيأة للحياة
لبيئة حيث سيتحتم عليه تذوق النتائج السلبية اليت تعترب عقا له وحتذيرا يف  وتصرفاته اليت ال تفتأ تلحق أضرارا 

 .ذات الوقت
لقيم اإلنسانية الرفيعة، جعل احملافظة عليها جزءًا من وملا كان اإلسالم دين احملافظة على البيئة، دين اإلمي ان 

إميان الفرد املسلم، مما يدل على االهتمام الكبري الذي يوليه ديننا احلنيف حلماية البيئة من أي شيء يؤدي إىل 
ها اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها قو : " وقد قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص . تلوثها أو تدهورها  ل ال إله إال هللا، وأد

 ".إماطة األذى عن الطريق صدقة : " ويف حديث آخر " إماطة األذى عن الطريق 
لبيئة، حيث إن اإلسالم ربط بني اإلميان وإبعاد الضرر   وهذان احلديثان يدالن على رعاية اإلسالم واهتمامه 

   .عن املسلمني
على البيئة ورعايتها هو واجب ديين تفرضه تعاليم اإلسالم فاألمر الذي ال خالف عليه إذن هو أن احلفاظ 

ا، واليت تنهى عن الفساد واإلفساد يف األرض، كما أنّه واجب اجتماعي،  اليت حتّث على محاية البيئة واالهتمام 
 .جيب أن يتكاتف من أجله اجلميع املؤسسات واألفراد على حد سواء

لبيئة من حولنا إالَّ   حني جتاوز اإلنسان حده وهو يتعامل معه؛ ولذلك فإنَّ خري ضمانة وما أحدقت األخطار 
  .للمحافظة على البيئة هو أن حنيي مبدأ الوسطية وحنن نتعامل مع بيئتنا

 - قبل الكالم عن التعويض موضوع اليوم الدراسي  -حاولت يف مداخليت هذه معاجلة ظاهرة التلوث البيئي 
ان صالحية التدابري الشرعية للمحافظة على البيئة وأمهيتها أمام هشاشة التشريعات معاجلة قبلية استباقية، وهذا ببي

  .الوضعية
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ت األمن البيئي والتنمية املستدامة يف التشريعات الوطنية "  الثالثامللتقى الدويل ويف إطار  -  رها
يومي  -الشلف  -جامعة حسيبة بن بوعلي   املنظم من قبل كلية احلقوق والعلوم السياسية " واملواثيق الدولية

 دور الوقف املائي يف تفعيل األمن البيئي املستدام " موسومة بـــمبداخلة مت تقد .7201نوفمرب  17و  16
".  

بتة من  البعد البيئييعد إذ   أحد أبعاد التنمية املعاصرة الذي تفرض من خالله ضرورة احملافظة على قاعدة 
تباع أساليب إنتاج واستغالل للموارد الطبيعية بشكل عقالين يضمن من خالله حتقيق  ، أمن بيئياملوارد الطبيعية 

ا، السيما يف ظل ما يشهده  واقع البيئة من تلوث واستنزاف ملواردها وإخالل بت  ما يفسر عاملية قضية البيئةواز
عتماد  دف إليه كل الدول، وذلك  ددها من جهة أخرى، وهو ما  من جهة وضرورة التصدي للمشاكل اليت 
سياسات تنموية هادفة، وإعداد برامج إمنائية، وسن تشريعات خبصوص الشأن البيئي، إىل جانب القيام بتجارب 

والعمل اخلريي الوقفي خاصة يف جمال واليت من بينها جتربة العمل اخلريي عامة، يف جمال احملافظة على البيئة، 
محاية البيئة وتوفري أمن مائي مستدام وذلك من خالل وقف املياه واستثمار أموال وقفية يف جمال محاية البيئة 

 .واحملافظة عليها
ريخ نظام الوقف واخلربة اإلسالمية يف جمال الوقف أنه أ لتنمية املستدامة ومبا كما أثبت  سس ملا يعرف حاليا 

قي األنظمة  ا عن  حتمله من أبعاد تنموية شاملة مبا فيها البعد البيئي، وذلك من خالل اخلاصية اليت ميتاز 
التحبيس واستمرارية التسبيل  عرب ضمانة أن تظل  وهي مبدأ استدامةاخلريية األخرى إلزامية كانت أو طوعية 

قوفة مستغلة فيما خصصت له تنتقل من جيل إىل آخر بشكل عادل يف االستفادة من خريات األمالك املو 
  .الطبيعة وما جتود به 

من املشاكل املعاصرة اليت تواجه العامل اليوم وذلك تعد  واليت مشكلة املياهحول  ومتحورت إشكالية املداخلة
نظرا لندرة املياه من جهة واالستغالل غري العقالين واملشروع هلا من جهة أخرى، فضال عن سوء اإلدارة والتوزيع 

مة الذي تتعرض له املوارد املائية يف كافة أحناء العامل، حيث يعترب هذا املشكل معوق من معوقات التنمية املستدا
عامة  والتنمية املستدامة البيئية خاصة واليت تقتضي استدامة املوارد املائية وتوزيعها توزيعا  عادال يضمن استفادة 
ملقابل احملافظة على حق األجيال الالحقة من االستفادة منها، وبناء عليه يثار التساؤل  ا و اجليل احلاضر من ثروا

ملائي املستدام من خالل نظام الوقف اإلسالمي وذلك يف رؤية معاصرة يتم حول اآلليات الكفيلة بتحقيق األمن ا
من خالهلا االستفادة من وسائل اإلدارة والتسيري املعاصر ملوارد املياه من خالل أدوات الوقف و التنمية يف الفكر 

  االقتصادي اإلسالمي، فما مدى فاعلية نظام الوقف البيئي إذن يف تفعيل أمن بيئي مستدام؟
ملياه من جهة و الدور الذي لعبه الوقف اخلريي  ناحاولإذ  من خالل هذه الورقة البحثية بيان  عالقة الوقف 

املائي يف توفري األمن املائي للمسلمني منذ بداية نشأة الدولة اإلسالمية إىل يومنا هذا من جهة أخرى، وكيف 
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ت حتق لتايل ضمان حق من ميكن للعمل اخلريي الوقفي أن يكون رها من رها يق أمن بيئي وتنمية مستدامة، و
 .احلق يف التنمية، واحلق يف االستفادة من خريات الطبيعة بعدالة ووفرة واستدامةحقوق اإلنسان وهو كل من 

 
  :نشر مقاالت يف جمالت حمكمة -نيا

لة  السنة هلقد قمت خالل هذ  بنشر بعض األعمال يف جمالت علمية نكتفي بذكر عنوان البحث واسم ا
ريخ نشرها على أن يرفق املشروع بنسخ عن هذه األعمال   .و

لس عقد الزواج االلكرتوين -1 جملة الراشدية، (حبث منشور بــ 15-01.ص.ص الطبيعة الشرعية والقانونية 
، 09العدد رقم . ة احلقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر، اجلزائرجملة أكادميية حمكمة متخصصة تصدرها كلي

  ISSN: 2170-0907 :رقم اإليداع .2017ماي 
ألطفال ص -2 : مقال منشور مبؤلف مجاعي بعنوان 404-365.ص.وسائل مكافحة اجلرائم املاّسة 
: " للملتقى الدويل األول حول Proceeding édité ، مسطرة إجرائية"دراسات يف القانون اخلاص املقارن"

ألطفال    ISSN: 2437-1130: رقم اإليداع، دار الكتاب العريب، اجلزائر، "وسائل مكافحة اجلرائم املاّسة 
مقال  195-181.ص.أثر العدول عن اخلطبة يف الفقه اإلسالمي والتشريعات العربية املقارنة ص -3

 Proceeding édité ، مسطرة إجرائية"ون اخلاص املقارندراسات يف القان: "منشور مبؤلف مجاعي بعنوان
، دار " - بني الثابت واملتغري -التطور التشريعي ألحكام األسرة يف الدول العربية" للملتقى الدويل األول حول 

  .ISSN: 2437-1130: رقم اإليداعالكتاب العريب، اجلزائر، 
  

طري طلبة املاسرت -لثا   :املشاركة يف 
  :اإلشراف على عديد املذكرات نوردها فيما يلي هذه السنة  الفرصة يف كانت لنا  

ألسرة -1 ، ختصص قانون األحوال الشخصية، نعيمة كتاب ةللطالب، دور النيابة العامة يف املسائل املتعلقة 
  .2016/2017السنة الدراسية 

، ختصص نعيمة احلدادللطالبة  ،وقانون األسرة اجلزائري خصوصية عقد الزواج يف ضوء الفقه اإلسالمي -2
  .2016/2017قانون األحوال الشخصية، السنة الدراسية 

، ختصص قانون أمينة محيدي وزهية عريف تنيللطالب، السلطة التقديرية للقاضي يف فك الرابطة الزوجية -3
  .2016/2017األحوال الشخصية، السنة الدراسية 

ر عوارض األهلية يف عقد الزواج  -4 للطالبة حورية صدود، ختصص قانون األحوال ،  -دراسة مقارنة  -آ
  .2016/2017الشخصية، السنة الدراسية 
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  :اإلشراف على طلبة الدكتوراه -رابعا
ت الفكرية يف الشريعة  " ملوضوع املوسوم بـــ بوغاري قادة ):ة(اإلشراف على الطالب  - 1 احلر

 .2015أكتوبر  :تسجيلريخ أول "  اإلسالمية والقانون الوضعي
السلطة التقديرية للقاضي يف مراعاة "  ملوضوع املوسوم بـــ قامل أمينة): ة(اإلشراف على الطالب  - 2

 .2016أكتوبر  :ريخ أول تسجيل "مصلحة احملضون 
ن): ة(اإلشراف على الطالب  - 3 املركز القانوين للمرأة يف التشريعات "  ملوضوع املوسوم بـــ نعيمة بوز

 .2016 نوفمرب :ريخ أول تسجيل " العربية واالتفاقيات الدولية
دراسة  –البعد التنموي للوقف "  ملوضوع املوسوم بـــعبيشات أمينة ): ة(اإلشراف على الطالب  - 4

 .2016نوفمرب  :ريخ أول تسجيل "-قانونية فقهية 
الشراكة األورو "  للموضوع املوسوم بـــ  سفيان طبوش: االشراف ومناقشة الطالبمن انتهاء  - 5

ت األمنية الراهنة  . 2017ماي  08يوم ومتت املناقشة "  متوسطية يف ظل التحد
 
    :عضوية جلنة التحكيم والتقييم مللفات التأهيل اجلامعي -خامسا

  

  السنة  اهليئة املعنية  وصف حمتوى اخلربة  اسم ولقب املرتشح
عضو جلنة التحكيم مللف  أدمحمي بوزينة أمنة

: التأهيل اجلامعي يوم
 2017فيفري  15

السيد مدير اجلامعة، والسيد عميد كلية احلقوق والعلوم 
  السياسية، 

 .جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

2017 

مقرر جلنة التـأهيل  إلياس جوادي 
  اجلامعي

 2017مارس  02: يوم

والسيد عميد كلية احلقوق والعلوم  السيد مدير اجلامعة،
  السياسية، 

 .جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف

2017 

عضو جلنة التحكيم مللف   اجلياليل داليل  
: التأهيل اجلامعي يوم

  2017مارس  22

ملناقشة صادر عن مدير اجلامعة، جامعة حسيبة  الرتخيص 
  .بن بوعلي، الشلف

2017  

التـأهيل مقرر جلنة  يوسف اجلياليل
  اجلامعي

 2017ماي  29: يوم

ملناقشة صادر عن مدير اجلامعة، جامعة حسيبة  الرتخيص 
 .بن بوعلي، الشلف

2017 
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  :تنظيم التظاهرات العلمية - سادسا
 نظام التعويض عن األضرار البيئية" يوم الدراسي املوسومعضو اللجنة العلمية لل " املنظم من قبل كلية احلقوق

 .2017ماي  18يوم  -  الشلف -والعلوم السياسية  جامعة حسيبة بن بوعلي 
  ت األمن البيئي والتنمية املستدامة يف : "بـ املوسوم الدويل الثالثاللجنة العلمية امللتقى عضو رها

، بكلية احلقوق والعلوم 2017نوفمرب  17و 16يومي  املنظم"  التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية
لشلف  .السياسية جبامعة حسيبة بن بوعلي 

 
 :تقدمي مطبوعة علمية – بعاسا
 

 عدد الصفحات السنة موجهة إىل حماضرات األمايل
  مطبوعة مادة ومقياس قانون األسرة املقارن

لس العلمي لكلية احلقوق  معتمدة من قبل ا
املؤرخ يف  01/2017 :والعلوم السياسية برقم

، جامعة حسيبة بن بوعلي، 2017مارس  08
 .الشلف

موجهة لطلبة السنة 
: األوىل ماسرت، ختصص

قانون األحوال 
الشخصية، قانون 

  خاص
 .شعبة احلقوق 

2013-2014  
2014-2015  
2015-2016  
2016-2017 

 صفحة 200
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 :املطبوعات البيداغوجية املؤلفة -منا
  

 عدد الصفحات السنة موجهة إىل عنوان املطبوعات
  . دراسات يف القانون اخلاص املقارن

للملتقى   Proceeding édité مسطرة إجرائية
التطور التشريعي ألحكام األسرة يف "الدويل األول حول 
، إعداد "- بني الثابت واملتغري  -الدول العربية 

  الدكتور براهيم عماري، : وإشراف
-ISSN: 2437اجلزائر، دار الكتاب العريب، 

1130 

موجهة لألساتذة 
والباحثني يف الشؤون 
القانونية والفقهية، 

 .والطلبة

2017 320 

  . دراسات يف القانون اخلاص املقارن
للملتقى   Proceeding édité مسطرة إجرائية

ألطفال "الوطين األول حول  البعد  - اجلرائم املاسة 
، إعداد "- الوقائي والردعي للمنظومة القانونية 

  الدكتور براهيم عماري، : وإشراف
-ISSN: 2437دار الكتاب العريب، اجلزائر، 
1130. 

موجهة لألساتذة 
والباحثني يف الشؤون 
القانونية والفقهية، 

 .والطلبة

2017 442 

 
  


