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 " آليات تحقيق التوازن العقدي في القانون الخاص المقارن " بعنونيف إطار  العضوية يف مشروع البحث 
بالتقرير الفردي عن أفيد سيادتكم ،  (CNEPRU) العلميحتت وصاية اللجنة الوطنية لتقييم وبرجمة البحث 

 .2016/2017النشاط العلمي املنجز خالل سنة 
عضو يف خمرب القانون اخلاص املقارن يف كلية احلقوق والعلوم السياسية العضوية في مخابر وفرق البحث:أوال: 

  .رباحي أمحد يف فرقة قانون العقودجبامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ، حتت إشراف وإدارة األستاذ الدكتور 
 فيما يتعلق في المشاركة في التظاهرات العلمية: -اثاني

كانت لنا مشاركة مبداخالت علمية يف إطار ملتقيات وندوات علمية   2016 السنة اجلامعيةيف خالل  
 وطنية ودولية نورد ملخصاهتا فيما يلي:

البعد الوقائي والردعي في –بـ: "الجرائم الماّسة باألطفال  املوسوم لملتقى لملتقى الوطني السابعا_  1
، بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة حسيبة بن 2016نوفمبر  23-22يومي ل" -المنظومة القانونية
 ."الحماية الجنائية ألموال القاصر في التشريع الجزائري"تقدمت مبداخلة موسومة بـــ بوعلي بالشلف.

تعترب فئة القصر أكثر الفئات اليت أمجعت التشريعات على محايتها خاصة يف جمال املعامالت املالية ،  إذ 
لتايل إمكانية تعرضها لإلستغالل ، لذلك إرتاينا يف كون هذه الفئة تصنف ضمن عدميي األهلية أو ناقصيها ، و با

ملشرع حلماية اجلانب املايل هلذه الفئة الضعيفة يف هذه املداخلة تسليط الضوء على الوسائل القانونية اليت وضعها ا
اجملتمع ، فاملشرع اجلزائري قد اخلص القاصر مبجموعة من النصوص القانونية سواء يف القانون املدين أو قانون 
األسرة و حىت قانون العقوبات ، أوجد من خالهلا نظاما قانونيا من شأنه توفري احلماية القانونية للجانب املايل 
للقاصرو اليت تظهر خاصة من خالل دور القاضي يف الرقابة على الويل أو الوصي على هذا القاصر املكلف بإدارة 

 أمواله ، و حتديد أهم العقوبات املسلطة عليه يف حالة اإلخالل بااللتزاماته. 

نية والمواثيق رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في التشريعات الوط" الثالثالملتقى الدولي -2
نوفمبر  17و  16يومي  -الشلف  -جامعة حسيبة بن بوعلي   كلية احلقوق والعلوم السياسية"الدولية

العوامل المتحكمة في فعالية الحماية البيئية في التجربة "موسومة بـــمبداخلة مت تقد .7201
 ."الجزائرية

 
بنشر بعض األعمال يف جمالت علمية  السنةهلقد قمت خالل هذنشر مقاالت في مجالت محكمة: -لثاثا

 نكتفي بذكر عنوان البحث واسم اجمللة وتاريخ نشرها على أن يرفق املشروع بنسخ عن هذه األعمال.
حبث منشور مبجلة " األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية " وضع الالجئين في القانون الدولي اإلنساني

 17دورية دولية حمكمة تصدرها جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف. العدد  قسم العلوم االقتصادية والقانونية،
 . ISSN 1112 -8712، رقم اإليداع: 2017جانفي 
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 المشاركة في تأطير طلبة الماستر: -رابعا

 يف اإلشراف على عديد املذكرات نوردها فيما يلي:هذه هذا املوسم اجلامعي كانت لنا الفرصة  
حوايت آ سامة :للطالب،لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، الشلف.البيئة آ ثناء الزناعات املسلحةقواعد وآ ليات حامية  -1

 .2016/2017، السنة الدراسية القانون الدويل البيئي ، ختصص والطالب عيساوي هشام هشام 
محمد والطالب لكوج : للطالب،لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، الشلف.التحكمي ودوره يف حل الزناعات البيئية -2

 .2016/2017، ختصص القانون الدويل البيئي ، السنة الدراسية سامل عطية عبد احلكمي
 

 :تنظيم التظاهرات العلمية -خامسا 
 البعد الوقائي –بـ: "الجرائم الماّسة باألطفال  مللتقى الوطين السابع املوسومللملتقى  لتنظيمية عضو اللجنة ا

، بكلية الحقوق والعلوم السياسية 2016نوفمبر  23-22يومي ل" -والردعي في المنظومة القانونية
 بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف.

  التشريعات رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في " الثالث لملتقى الدولي لرئاسة اللجنة التنظيمية
و  16يومي  -الشلف  -جامعة حسيبة بن بوعلي   كلية احلقوق والعلوم السياسية"الوطنية والمواثيق الدولية

 .7201نوفمبر  17


