
/7 1 
 

 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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اجناز مت ، 2017لسنة اجلارية جماالت البحث اليت مت القيام هبا من قبل الباحث لخالل من  
ري ومناقشة مذكرات أنشطة علمية؛ ميكن ضبطها من خالل عنوانني رئيسني: األول متعلق بتأطعدة 
املشاركة مبداخالت يف إطار ملتقيات بنشر املقاالت العلمية و ماسرت. والثاين متعلق دكتوراه و  خترج

 نوردمها على التتابع: ،وطنية ودولية

 ماستردكتوراه و  العنوان األول الخاص بـ: تأطير ومناقشة مذكرات تخرجب تعلق فيما -أوال
 :قييم لملفات التأهيل الجامعين التحكيم والتالجفي عضوية وال

دكتوراه ختصص قانون أسرة  التخرج لطلبة احلقوق مذكراتاإلشراف على العديد من فقد مت    
 وقانون محاية املستهلك تعلق بالقانون املدينفيما ، ماسرت ختصص قانون خاصمقارن وطلبة حقوق 

 ةمذكر  ةخاصة مبناقش ةنجلعضوية يف ال. و ص والقانون التجارياوقانون األسرة والقانون الدويل اخل
ن التحكيم والتقييم مللفات اجليف عضوية وال، قانون خاص ماسرتحقوق ختصص لبة الطالتخرج 

 كما هو آيت: التأهيل اجلامعي

علوم ودكتوراه فيما تعلق بالتأطير واإلشراف على مذكرات التخرج لطلبة الحقوق دكتوراه  -1
 بــ: ةموسوم ةعلمي اتكر ذ م مت اإلشراف على تخصص قانون أسرة مقارن:ل.م.د 

دكتوراه  ،سامية مهيدي، من إعداد الطالبة: –دراسة مقارنة  –النظام القانوني للمؤلف األجير  -
 علوم.

ضمانات إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري في ظل األحكام  -
 دكتوراه علوم.، عبد القادر فالق، من إعداد الطالب: المستحدثة

 .خدجية حاج شريفة: ب، من إعداد الطالالحماية القانونية للطفل الناتج عن الزواج المختلط -
 دكتوراه ل.م.د.
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دكتوراه ، امل أمينةق، من إعداد الطالبة: تنفيذ قرارات التحكيم التجاري في القانون الجزائري -
 علوم.

، من إعداد الطالبة: فل الجزائري والمغاربيالحماية القانونية للحدث الجانح في قانون الط -
 دكتوراه ل.م.د. ،عمارة صليحة

مت  فيما تعلق بتأطير مذكرات التخرج لطلبة الحقوق تخصص ماستر قانون خاص:  -2
 بــ: تنيموسوم تنيعلميمذكرتني  اإلشراف على

فوضيل ، زهرة محو، من إعداد الطالبتني: النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة -
 .حبيبة

شهرزاد  :ة، من إعداد الطالبعن نقل الدم الملوث في التشريع الجزائريالمدنية مسؤولية ال -
 عبديل.

  عضوية لجنة التحكيم والتقييم لملفات التأهيل الجامعي: -3
 

 السنة الهيئة المعنية وصف محتوى الخبرة اسم ولقب المترشح
    

مللف  اقشةاملنعضو جلنة  إلياس جوادي 
 التأهيل اجلامعي يوم:

 2017 فيفري 13

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

2017 

    
مللف  املناقشةعضو جلنة  اجلياليل داليل 

التأهيل اجلامعي يوم: 
 2017 ماي 29

الرتخيص باملناقشة صادر عن مدير اجلامعة، جامعة حسيبة 
 ي، الشلف.بن بوعل

2017 

مللف  اخلرباءعضو جلنة  يوسف اجلياليل
 التأهيل اجلامعي يوم:

 2017 مارس 22يوم: 

السيد مدير اجلامعة، والسيد عميد كلية احلقوق والعلوم 
 السياسية، 

 جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف.

2017 

 



/7 4 
 

كتاب، إعداد مطبوعة تأليف   نشر مقاالت علميةبالعنوان الثاني الخاص بـ:  فيما تعلق -ثانيا
  :علمية

 لمقاالت العلمية:ا -1

األكادميية للدراسات يف منشور  دويل مقال علمي، " –دراسة مقارنة  -" التزام التتبع  -
، 17، جملة دولية حمكمة صادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، العدد االجتماعية واإلنسانية

 .:ISSN 1112 - 8712، 2017جانفي 

مقال منشور مبؤلف مجاعي ، "-دراسة مقارنة-المرأة المتزوجة في ممارسة التجارة " حق  -
للملتقى  Proceeding édité "دراسات يف القانون اخلاص املقارن"، مسطرة إجرائية بعنوان:

"، دار  -بني الثابت واملتغري -العربية الدويل األول حول " التطور التشريعي ألحكام األسرة يف الدول
 .ISSN: 2437-1130ب العريب، اجلزائر، رقم اإليداع: الكتا

"دراسات يف  مقال منشور مبؤلف مجاعي بعنوان: ،"جريمة تعريض الطفل لخطر معنوي"  - 
للملتقى الدويل األول حول: "  Proceeding édité  القانون اخلاص املقارن"، مسطرة إجرائية

 :ISSNالكتاب العريب، اجلزائر، رقم اإليداع: وسائل مكافحة اجلرائم املاّسة باألطفال "، دار 
2437-1130. 

مسؤولية المهندس والمقاول عن تهدم المنشآت والمباني الكبرى طبقا للتشريع  " -
"دراسات يف القانون اخلاص املقارن"، مسطرة  مقال منشور مبؤلف مجاعي بعنوان: الجزائري"،

آليات الوقاية من األخطار الطبيعية حول: "  الوطينللملتقى  Proceeding édité إجرائية
"، دار الكتاب العريب، اجلزائر، رقم اإليداع:  والتكنولوجية الكربى يف القانون اجلزائري والقوانني املقارنة

ISSN: 2437-1130. 
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 المطبوعات البيداغوجية المؤلفة:  -2

 عدد الصفحات السنة موجهة إلى عنوان المطبوعات
 في القانون الخاص المقارن. دراسات     

للملتقى   Proceeding édité مسطرة إجرائية
البعد  -الوطين األول حول "اجلرائم املاسة باألطفال 

"، إعداد -الوقائي والردعي للمنظومة القانونية 
 ، حاج بن علي حممدوإشراف: الدكتور 

-ISSN: 2437دار الكتاب العريب، اجلزائر، 
1130. 

موجهة لألساتذة 
والباحثني يف الشؤون 

 القانونية والطلبة.

2017 442 

 إعداد مطبوعة علمية:  -3

 عدد الصفحات السنة موجهة إلى محاضرات األمالي
العمل القانون التجاري: مطبوعة مادة ومقياس 

 -المحل التجاري -التاجر -التجاري
معتمدة من قبل اجمللس العلمي لكلية احلقوق 

املؤرخ يف  01/2017والعلوم السياسية برقم: 
، جامعة حسيبة بن بوعلي، 2017مارس  08

 الشلف.

موجهة لطلبة السنة 
، ليسانس حقوق الثانية

 جذع مشرتك
 شعبة احلقوق. 

2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 

 صفحة 200

 
 :والهيئات اللجان مختلف فيالمشاركة بالمداخالت العلمية والعضوية  -ثالثا

عضو في اللجان العلمية لمختلف التظاهرات مسؤول و علمية و المشاركة بمداخالت  -1
 العلمية:

 على النحو التايل:  انوردمهدويل ويوم دراسي  ىاملشاركة مبداخالت علمية يف إطار ملتق متكما 

قراءة في -المفاهيم الحديثة لألمن البيئي والتنمية المستدامة "بعنوان مداخلةفي  فقد قدمت
الدولي الثالث الملتقى  مقدمة يف إطار حتضري فعاليات، "–مح العالقة ومال واألدوار األبعاد
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بالتعاون مع خمرب القانون  -الشلف  -حسيبة بن بوعلي جامعة  لكلية احلقوق والعلوم السياسية
رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في التشريعات الوطنية والمواثيق "حول: اخلاص املقارن

حتديد املقصود باملفاهيم مت من خالل إشكالية املداخلة  .2017نوفمرب  16و  15يومي ،الدولية"
السيما  الوطنيةاحلديثة لألمن البيئي والتنمية املستدامة اليت تضمنتها خمتلف املواثيق الدولية والقوانني 

تطبيق هذه ى وحبث مد املتعّلق حبماية البيئة يف إطار التّنمية املستدامة 03/10 اجلزائري رقم القانون
  املفاهيم على أرض الواقع.

في التشريع  تعويض عن الضرر البيئيلمبدأ الملوث الدافع كآلية لكما مت تقدمي مداخلة بعنوان " 
جامعة  لكلية احلقوق والعلوم السياسيةلليوم الدراسي  يف إطار حتضري فعاليات مقدمةالجزائري"، 

ماي  18يوم األضرار البيئية"،  عويض عنالتنظام حول: "  -الشلف  -حسيبة بن بوعلي 
املدنية التقصريية عن  إصالح نظام املسؤوليةالعمل على  مت من خالل إشكالية املداخلة. 2017

 األضرار البيئية يف التشريع اجلزائري وتدعيمه بآليات تعويض مكملة من بينها مبدأ امللوث الدافع
 .يف إطار التنمية املستدامةاملتعلق حبماية البيئة  03/10قانون تطبيقا ل

 -حسيبة بن بوعلي جامعة  لكلية احلقوق والعلوم السياسيةالدولي الثالث الملتقى مسؤول  -
رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة "حول: بالتعاون مع خمرب القانون اخلاص املقارن -الشلف 

 .2017نوفمرب  16و  15يومي  املنظم، في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية"

 -حسيبة بن بوعلي جامعة  لكلية احلقوق والعلوم السياسيةلليوم الدراسي  عضو اللجنة العلمية -
 .2017ماي  18يوم  املنظماألضرار البيئية"،  التعويض عننظام حول: "  -الشلف 

حسيبة بن عة جام لكلية احلقوق والعلوم السياسيةالدولي الثالث لملتقى ل عضو اللجنة العلمية -
رهانات األمن البيئي والتنمية "حول: بالتعاون مع خمرب القانون اخلاص املقارن -الشلف  -بوعلي 

 .2017نوفمرب  16و  15يومي  املنظم، المستدامة في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية"
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 مجالت علمية:لجنة تكوين دكتوراه و في في مخبر و العضوية  -2

، كلية احلقوق والعلوم السياسية  جبامعة حسيبة بن القانون الخاص المقارنخبر م العضوية يف -
" آليات حماية المستهلك في القوانين بعنوان:  02كرئيس فرقة البحث رقم بوعلي بالشلف، 

 .المقارنة"

 .2017لسنة  المقارن لجنة تكوين دكتوراه قانون األسرةعضو  -

قانون ملسابقة الدكتوراه ل.م.د ختصص " نازع القوانينتملقياس  رئيس لجنة صياغة األسئلة -
 .2017للسنة اجلامعية  "،األسرة المقارن

قانون األسرة ملسابقة الدكتوراه ل.م.د ختصص " تنازع القوانينملقياس  التصحيحرئيس لجنة  -
 .2017للسنة اجلامعية  "،المقارن

مخبر ، الصادرة عن انونية المقارنة "" الدراسات الق عضو الهيئة العلمية االستشارية لمجلة -
 . 2017متتد مع السنة اجلارية  2016سنة بداية من ، القانون الخاص المقارن

)أ(  -واإلنسانية  االجتماعيةاألكاديمية للدراسات "  عضو الهيئة العلمية االستشارية لمجلة -
، ة بن بوعلي بالشلفمجلة دولية الصادرة عن جامعة حسيب، -العلوم االقتصادية والقانونية

 .2017تاريخ العضوية سنة 

يف إطار البوابة  جامعة عنابة، صادرة عن " التواصل " عضو الهيئة العلمية االستشارية لمجلة -
 .2017سبتمرب  .ASJPااللكرتونية للمجالت العلمية الوطنية 

 


