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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
البحث العلميبعد التدرج و التأهيل الجامعي و  ة للتكوين العالي لمانيابة مديرية العماد  

تثمين نتائجهمصلحة متابعة البحث العلمي و   
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حتت وصاية الّلجنة الوطنية لتقييم وبرجمة البحث  ""يف إطار العضوية يف مشروع البحث املوسوم بـ:  
سنة الجامعية الأفيد سيادتكم بالتقرير الفردي عن الّنشاط العلمي املنجز خالل ، (CNAPRU)العلمي 
2017/2018 

 العضوية في مخابر وفرق البحث -أوال
 ية جبامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، حتت عضو يف خمرب القانون اخلاص املقارن يف كلية احلقوق والعلوم السياس

 إدارة الدكتور رباحي أمحد، يف فرقة قانون العقود املقارن.
  أمتت مناقشة أطروحة دكتوراه يف ي يف القانون اخلاص املقارنآليات حتقيق التوازن العقديف إطار مشروع حبث ،

حتت إشراف األستاذ    -دراسة مقارنة –القانون اخلاص املوسومة بعنوان " النظام القانوين للمرحلة السابقة للتعاقد 
 بدرجة مشرف جدا. 18/04/2017كتو حممد الشريف بكلية احلقوق جبامعة بومرداس بتاريخ 

 الت العلميةالمداخ -ثانيا
  : املنظم من طرف كلية احلقوق  الدويل الثالث، يف امللتقى  النفايات الطبية وتأثيرها على البيئةمداخلة بعنوان

، يومي يف التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية  رهانات األمن البيئي والتنمية املستدامةو العلوم السياسية حول 
 . 20167نوفمرب 17&16
 : مداخلة بعنوان  

 تأطير طلبة الماستر -اثالث
 :إعداد من "، بيع ملك الغير" دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه اإلسالمي" اإلشراف على مذكرة ماسرت بعنوان

 2016/2017السنة اجلامعية  ،معروف عرايبي نوال و فرقاق حياة تنيالطالب
 :وسايح خديجة من إعداد الطالبتني،  "،التضامن في القانون المدني الجزائري أحكام " اإلشراف على مذكرة ماسرت بعنوان 

 2016/2017السنة اجلامعية  ،عباس صراندي فتيحة
 نظرية التعسف في استعمال الحق في القانون المدني مذكرة ماستر بعنوان " يف جلنة مناقشة" العضوية بصفة "رئيس

، السنة رباحي أحمد.  د.تحت إشراف  ،فتيحة بن عبيد اهلل، عودة بوناقة نيتلبمن إعداد الطا" الجزائري والفقه اإلسالمي
 .2016/2017اجلامعية 

  مذكرة ماستر بعنوان "الحماية القانونية لعديمي األهلية وناقصيها في إبرام العقود"  يف جلنة مناقشة"رئيس" العضوية بصفة
 .2016/2017، السنة اجلامعية ت إشراف أ . جباري نور الدينلعافر سامية، قيدارة ياسمينة، تح من إعداد الطالبتني

 اإلنتاج العلمي -سادسا
 الجزائرية مجلة ال"، حماية المستهلك في المرحلة السابقة إلبرام العقد"،مقال بعنوان وعد بنشر

، ئرجامعة الجزا بن عكنون، كلية الحقوقمجلة علمية دولية محكمة تصدرها  والسياسية، للعلوم القانونية 
 . IISSN  0035 -0699 ذات الترقيم الدولي،، 4/2017العدد 
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 ،دورية ، مجلة دراسات قانونية"، العدول عن التعاقد في عقد االستهالك االلكتروني"نشر مقال بعنوان
مركز البصيرة  .2008-1112ذات الترقيم الدولي،  2017لسنة  24العدد فصلية قانونية محكمة،

 تعليمية.واالستشارات والخدمات ال
  مبدأ استقاللية شرط التحكيم البحري عن العقد األصلي في القوانين الداخلية نشر مقال بعنوان

 مجلة الدراسات القانونية المقارنة، واالتفاقات الدولية


