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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج و التأهيل الجامعي و البحث العلمي
 

 مصلحة متابعة أنشطة البحث و تثمين نتائجه
 

 
 

 CNEPRUريع البحوث الجامعية تقرير النشاط العلمي لمشا
 التقرير الجماعي

 كلية / معهد: كلية الحقوق والعلوم السياسية
 قسم: قسم القانون الخاص

 عنوان المشروع:
 آليات إعادة التوازن العقدي في القانون الخاص المقارن

 رئيس المشروع:  عماري براهيم
 التعليم العاليالرتبة: أستاذ 

 ةميدان البحث: علوم قانوني
 P00720140016رمز المشروع: 

  2015 االعتماد: سنة

 

 

 2017 السنة:
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 نمــوذج حصيلــة

 حصيلة سنوية
 المؤسسة الجامعية جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 ميدان البحث علوم قانونية
 المشروع اعتمادسنة  2015

P00720140016 رمز المشروع 
 عنوان المشروع ص المقارنآليات إعادة التوازن العقدي في القانون الخا

 

 
 

 رئيس المشروع
 عماري اللقب: براهيم االسم: أستاذ الرتبة: 

 

 
 فرقة البحثأعضاء 

 حاج بن علي :اللقب محّمد  االسم: أستاذ حماضر قسم أ :الرتبة

  سكيل :اللقب رقية  االسم: بقسم  حماضرأستاذ : الرتبة

 بخيت :قبالل عيسى االسم: أستاذ حماضر قسم ب: الرتبة

 زروالي :اللقب سهام االسم: أستاذ مساعد قسم أ :الرتبة

 بلمديوني :اللقب محّمد االسم: أستاذ مساعد قسم أ: الرتبة
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 التأطير
 

 المؤطر عمارياللقب:  براهيماالسم:  أستاذ محاضر قسم أالرتبة: 
 قالم :اللقب أمينة: االسم 2016: أول سنة تسجيل

 

 لسلطة التقديرية للقاضي في مراعاة مصلحة المحضونا :املوضوع

 بوزيان :اللقب نعيمة: االسم 2016: أول سنة تسجيل

 المركز القانوني للمرأة في التشريعات العربية واالتفاقيات الدولية: املوضوع

 عبيشات :اللقب أمينة: االسم 2016: أول سنة تسجيل

 -سة قانونية فقهية درا –البعد التنموي للوقف : املوضوع

 عمارياللقب:  براهيماالسم:  أستاذ محاضر قسم أالرتبة: 
 بوغاري  :اللقب قادة : االسم 2015: أول سنة تسجيل

 الحريات الفكرية في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي :املوضوع

متت املناقشة يوم  طبوش :اللقب سفيان: االسم 2013: أول سنة تسجيل
اي م 08

2017 
 الشراكة األورو متوسطية في ظل التحديات األمنية الراهنة : املوضوع

 
 

 حاج بن علياللقب:  محمد االسم: أستاذ محاضر قسم أالرتبة: 
 

 
 
 

 المؤطر

 مهيدي :اللقب سامية : االسم 2015أول سنة تسجيل:

 "–دراسة مقارنة  –النظام القانوني للمؤلف األجير "  :املوضوع
 

 حاج شريف  :اللقب خديجة : االسم 2016ول سنة تسجيل:أ

 الحماية القانونية للطفل الناتج عن الزواج المختلط": "املوضوع
  فالق :اللقب عبد القادر : االسم 2016أول سنة تسجيل:

ضمانات إقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري في ظل "  :املوضوع
 دثة "األحكام المستح

 قالم  :اللقب أمينة : االسم 2016أول سنة تسجيل:
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 تنفيذ قرارات التحكيم التجاري في القانون الجزائري : "املوضوع
   عمارة :اللقب صليحة : االسم 2017أول سنة تسجيل:

 " الحماية القانونية للحدث الجانح في قانون الطفل الجزائري والمغاربي" : املوضوع
 
 
 

  ج العلمياإلنتا 
 
  (عماري براهيم) المنشورات الدولية

 العنوان "أثر العدول عن الخطبة في الفقه اإلسالمي والتشريعات العربية المقارنة" 

المنشورات 
 الدولية

 الكاتب عمارياللقب:  براهيماالسم: 
 السنة 2017

  مسطرة إجرائية مقال منشور مبؤلف مجاعي بعنوان: "دراسات يف القانون اخلاص املقارن"،
Proceeding édité ،ISSN: 2437-1130 المجلة 

dkabook2000@hotmail.fr الموقع 

 
إشكالية تعدد الزوجات بين اإلباحة والتقييد في تشريعات األسرة   "

 "–المقارنة
 العنوان

المنشورات 
 الدولية

 الكاتب عماري اللقب:  براهيماالسم: 
 السنة 2017

 خمرب يصدرها املقارنة، لجلة دولية حمكمة القانونية الدراسات  منشور يف لجلةمقال علمي دويل
 عن جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، العدد الرابع، "املقارن اخلاص القانون" البحث
 ISSN:2478- 0022، 2017نوفمرب

 

 المجلة

revue.ejc@gmail.com الموقع 
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 )حاج بن علي محمد( المنشورات الدولية

 العنوان " –دراسة مقارنة  -" التزام التتبع 

المنشورات 
 الدولية

 الكاتب حاج بن علي اللقب:  حممداالسم: 
 السنة 2017

مقال علمي دويل منشور يف األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، لجلة دولية حمكمة 
 - 8712، 2017، جانفي 17صادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، العدد 

1112 ISSN:. 
 المجلة

 الموقع 

 العنوان "-دراسة مقارنة-" حق المرأة المتزوجة في ممارسة التجارة 

المنشورات 
 الدولية

 الكاتب حاج بن علي اللقب:  حممداالسم: 
 السنة 2017

  مقال منشور مبؤلف مجاعي بعنوان: "دراسات يف القانون اخلاص املقارن"، مسطرة إجرائية
Proceeding édité ،ISSN: 2437-1130 المجلة 

dkabook2000@hotmail.fr الموقع 

 
 وسير التحقيق أثناء الجانحين األحداث لحماية المقررة والضمانات الحقوق  "

 "–الطفل بحماية المتعلق 12/15 رقم القانون ضوء على-  المحاكمة إجراءات
 العنوان

المنشورات 
 الدولية

 الكاتب حاج بن علي للقب: ا حممداالسم: 
 السنة 2017

 خمرب يصدرها املقارنة، لجلة دولية حمكمة القانونية الدراسات مقال علمي دويل منشور يف لجلة
 عن جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، العدد الرابع، "املقارن اخلاص القانون" البحث
 ISSN:2478- 0022، 2017نوفمرب

 

 المجلة

revue.ejc@gmail.com الموقع 
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 )سكيل رقية( المنشورات الدولية
 

، دفع جديد لترقية الحقوق العّمالية في 2016"التعديل الدستوري لسنة 
 الجزائر"

 العنوان

 المنشورات 
 الدولية

 سكيل :اللقب رقية: االسم
 اتبالك
 

 السنة لسابعالعدد ا ،6201ديسمرب 

مة تعىن بالبحوث والدراسات القانونية، لجلة القانون، لجلة علمية نصف سنوية حمك
 غليزان-تصدر عن معهد العلوم القانونية واإلدارية، املركز اجلامعي أمحد زبانة 

 اجمللة

 اإللكرتوين املوقع 

 
"الموازنة بين استقطاب االستثمار األجنبي والحفاظ على المصالح 

 الوطنية في التشريع الجزائري"
 العنوان

 المنشورات 
 يةالدول

 رقية: االسم
 االسم: ميينة

 سكيل :اللقب
 اللقب: برابح

 اتبالك
 

 السنة ثالث، العدد ال2016 ديسمرب

لجلة الدراسات القانونية املقارنة، دورية دولية حمّكمة يصدرها خمرب القانون اخلاص املقارن،  
ث، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، العدد الثال

 .161-130ص.ص. ،2016ديسمرب 

 اجمللة

 اإللكرتوين املوقع 

 
 )بخيت عيسى( المنشورات الدولية

 العنوان " حماية المستهلك في المرحلة السابقة إلبرام العقد" 

 المنشورات 

 الدولية
 
 
 
 

 بخيت :اللقب عيسى: االسم
 اتبالك

 

 السنة 2017وعد بالنشر يف العدد األول 

 زائرية للعلوم القانونية واالقتصاديةالمجلة الج
. ISSN 0035-0699  

 اجمللة

 املوقع اإللكرتوين 
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 العنوان " يااللكترونالعدول عن التعاقد في عقد االستهالك " 

 بخيت :اللقب عيسى: االسم
 اتبالك

 

 السنة 2017لسنة  24نشر يف العدد 

 مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية –لجلة دراسات قانونية 
 2008-1112الرتقيم الدويل 

 اجمللة

 املوقع اإللكرتوين 

 
شرط التحكيم البحري عن العقد األصلي في القوانين  استقالليةمبدا "

 " الداخلية واالتفاقيات الدولية
 العنوان

 المنشورات 
 الدولية

 خبيت :اللقب عيسى: االسم
 اتبالك
 

 السنة ثالث، العدد ال2016 ديسمرب

لجلة الدراسات القانونية املقارنة، دورية دولية حمّكمة يصدرها خمرب القانون اخلاص املقارن،  
كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، العدد الثالث، 

 2013-202ص.ص. ،2016ديسمرب 

 اجمللة

 اإللكرتوين املوقع 

 
 (زروالي سهام ) المنشورات الدولية

 

مبدا إستقاللية شرط التحكيم البحري عن العقد األصلي يف القوانني "
 "الداخلية و االتفاقيات الدولية 

 العنوان

 المنشورات 
 الدولية

 سهام : االسم
 زروايل  :اللقب

 

 اتبالك
 

 السنة ثالث، العدد ال2016 ديسمرب

املقارنة، دورية دولية حمّكمة يصدرها خمرب القانون اخلاص املقارن،   لجلة الدراسات القانونية
كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، العدد الثالث، 

 2013-202ص.ص. ،2016ديسمرب 

 اجمللة

 اإللكرتوين املوقع 
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 (عماري براهيم) الوطنيةالمنشورات 
 العنوان لمجلس عقد الزواج االلكترونيالطبيعة الشرعية والقانونية 

المنشورات 
 الوطنية

 الكاتب عمارياللقب:  براهيماالسم: 
 السنة 2017، ماي 09العدد رقم 

لجلة الراشدية، لجلة أكادميية حمكمة متخصصة تصدرها كلية احلقوق والعلوم 
 ISSN: 2170-0907رقم اإليداع:  السياسية، جامعة معسكر، اجلزائر.

 لةالمج

Rachidia29@yahoo.fr  الموقع 

 
 العنوان وسائل مكافحة الجرائم الماّسة باألطفال

المنشورات 
 الوطنية

 الكاتب عمارياللقب:  براهيماالسم: 
 السنة 2017

، مسطرة مقال منشور مبؤلف مجاعي بعنوان: "دراسات يف القانون اخلاص املقارن"
 Proceeding édité ،ISSN: 2437-1130 إجرائية 

 المجلة

dkabook2000@hotmail.fr الموقع 

 
 (محمد حاج بن علي) المنشورات الوطنية

 العنوان "" جريمة تعريض الطفل لخطر معنوي

المنشورات 
 الوطنية

 الكاتب حاج بن علي اللقب:  حممداالسم: 
 السنة 2017

ف مجاعي بعنوان: "دراسات يف القانون اخلاص املقارن"، مسطرة مقال منشور مبؤل
 Proceeding édité ،ISSN: 2437-1130 إجرائية 

 المجلة

dkabook2000@hotmail.fr الموقع 

 
" مسؤولية المهندس والمقاول عن تهدم المنشآت والمباني الكبرى طبقا 

 للتشريع الجزائري"
 العنوان

المنشورات 
 الوطنية

mailto:Rachidia29@yahoo.fr
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 الكاتب حاج بن علي اللقب:  حممد: االسم
 السنة 2017

مقال منشور مبؤلف مجاعي بعنوان: "دراسات يف القانون اخلاص املقارن"، مسطرة 
 Proceeding édité ،ISSN: 2437-1130 إجرائية 

 المجلة

dkabook2000@hotmail.fr الموقع 

 
 

 )عماري براهيم( الدولية المداخالت

رؤية –مائي في ظّل األمن البيئي المستدام تحديات األمن ال" 
 -مستقبلية

 العنوان

المداخالت 
 الدولية

 عماري :اللقب براهيم : االسم
 اتبالك

 

حول: "رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في مللتقى الدويل الثالث ا
 التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية"،

 امللتقى

 السنة 2017نوفمرب  15/16

 املكان كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة الشلف

 
 )حاج بن علي محمد( المداخالت الدولية

قراءة في -" المفاهيم الحديثة لألمن البيئي والتنمية المستدامة 
 "–األبعاد واألدوار ومالمح العالقة 

 العنوان

المداخالت 
 الدولية

 حاج بن علي  :اللقب محمد : االسم
 اتبالك

 

حول: "رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في مللتقى الدويل الثالث ا
 التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية"،

 امللتقى

 السنة 2017نوفمرب  15/16

 املكان كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة الشلف
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 )سكيل رقية( المداخالت الدولية

 العنوان -رؤية مستقبلية–ألمن البيئي المستدام تحديات األمن المائي في ظّل ا"

المداخالت 
 الدولية

 سكيل :اللقب رقية: االسم
 اتبالك

 

حول: "رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في مللتقى الدويل الثالث ا
 التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية"،

 امللتقى

 السنة 2017نوفمرب  15/16

 املكان لعلوم السياسية جبامعة الشلفكلية احلقوق وا

 
 )بخيت عيسى( المداخالت الدولية

 العنوان "النفايات الطبية و تاثيرها على البيئة"

المداخالت 
 الدولية

 خبيت :اللقب عيسى: االسم
 اتبالك

 

حول: "رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في مللتقى الدويل الثالث ا
 والمواثيق الدولية"،التشريعات الوطنية 

 امللتقى

 السنة 2017نوفمرب  15/16

 املكان كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة الشلف

 
 )زروالي سهام( المداخالت الدولية

 –تجارب أجنبية في مجال حماية البيئة و األمن البيئي المستدام "
 التأمين كمثال عن دلك"

 العنوان

المداخالت 
 الدولية

 زروايل  :اللقب سهام: االسم
 اتبالك

 

حول: "رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في مللتقى الدويل الثالث ا
 التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية"،

 امللتقى

 السنة 2017نوفمرب  15/16

 املكان كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة الشلف
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 ي محمد()بلمديون المداخالت الدولية

 العنوان العوامل المتحكمة في فعالية الحماية البيئية في التجربة الجزائرية""

المداخالت 
 الدولية

 بلمدين  :اللقب حممد: االسم
 اتبالك

 

حول: "رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في مللتقى الدويل الثالث ا
 التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية"،

 امللتقى

 السنة 2017نوفمرب  15/16

 املكان كلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة الشلف

 
 )عماري براهيم( الوطنيةالمداخالت 

 العنوان " التأمين عن المسؤولية آلية فعالة لتعويض الضرر البيئي" 

الت خادالم
 الوطنية

 الكاتب عمارياللقب:  براهيماالسم: 

 الملتقى بيئيةنظام التعويض عن األضرار ال

 السنة 2017

 المكان كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف.

 )حاج بن علي محمد( المداخالت الوطنية

مبدأ الملوث الدافع كآلية للتعويض عن الضرر البيئي في التشريع " 
 الجزائري"

 العنوان

المداخالت 
 الوطنية

 الكاتب ن علي حاج باللقب:  حممداالسم: 

 الملتقى نظام التعويض عن األضرار البيئية

 السنة 2017

 المكان كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف.
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 )سكيل رقية( المداخالت الوطنية
 العنوان اإلثبات بالتوقيع اإللكتروني بين التقنّية المعلوماتية والنصوص القانونية""

الت المداخ
 الوطنية

 سكيل  :اللقب رقية : االسم
 اتبالك

 

 امللتقى "اإلطار القانوني الستخدام تقنية المعلومات في التشريع الجزائري"،

 السنة .2017نوفمبر  16و 15يومي 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف
 املكان

 

 )بخيت عيسى (االنتاج العلمي  المداخالت الوطنية
 العنوان " " دور صناديق التعويض في تغطية أضرار التلوث البحري بالزيت

الت خادالم
 الوطنية

 الكاتب خبيتاللقب:  عيسىاالسم: 

 الملتقى نظام التعويض عن األضرار البيئية

 السنة 2017

 المكان كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي،  الشلف.

 
 العلمي )زروالي سهام( اإلنتاج المداخالت الوطنية

 العنوان " " دور صناديق التعويض في تغطية أضرار التلوث البحري بالزيت

الت خادالم
 الوطنية

 الكاتب زروايلاللقب:  سهاماالسم: 

 الملتقى نظام التعويض عن األضرار البيئية

 السنة 2017

 المكان ة حسيبة بن بوعلي،  الشلف.كلية احلقوق والعلوم السياسية جامع
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 إضافات أخرى

 المشاركة في تأطير طلبة الماستر:
 كانت لنا الفرصة يف هذه السنة  اإلشراف على عديد املذكرات نوردها فيما يلي: 

نة الدراسية للطالبة نعيمة كتاب، ختصص قانون األحوال الشخصية، السدور النيابة العامة في المسائل المتعلقة باألسرة،  -1
2016/2017. 

للطالبة نعيمة احلداد، ختصص قانون األحوال خصوصية عقد الزواج في ضوء الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري،  -2
 .2016/2017الشخصية، السنة الدراسية 

انون األحوال للطالبتني أمينة محيدي وزهية عريف، ختصص قالسلطة التقديرية للقاضي في فك الرابطة الزوجية،  -3
 .2016/2017الشخصية، السنة الدراسية 

للطالبة حورية صدود، ختصص قانون األحوال الشخصية، ،  -دراسة مقارنة  -آثار عوارض األهلية في عقد الزواج  -4
 .2016/2017السنة الدراسية 

 :تنظيم التظاهرات العلمية -
 املنظم من قبل كلية احلقوق والعلوم "  يض عن األضرار البيئيةنظام التعو " عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي املوسوم

 .2017ماي  18يوم  - الشلف -السياسية  جامعة حسيبة بن بوعلي 
 رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة في التشريعات الوطنية بـ: " عضو اللجنة العلمية امللتقى الدويل الثالث املوسوم

، بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعلي 2017نوفمبر  17و 16يومي  " المنظم والمواثيق الدولية
 بالشلف.

 تقديم مطبوعة علمية: –
 عدد الصفحات السنة موجهة إلى محاضرات األمالي

 مطبوعة مادة ومقياس قانون األسرة المقارن
معتمدة من قبل اجمللس العلمي لكلية احلقوق والعلوم 

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

موجهة لطلبة السنة األوىل 
ماسرت، ختصص: قانون 

األحوال الشخصية، قانون 
 خاص

 شعبة احلقوق. 

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

 صفحة 200

 المطبوعات البيداغوجية المؤلفة: -

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

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

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

موجهة لألساتذة والباحثني يف 
الشؤون القانونية والفقهية، 

 والطلبة.

2017 320 

إضافات 
 أخرى

عماري 
 براهيم
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 دراسات في القانون الخاص المقارن. 
للملتقى الوطين األول حول   Proceeding édité مسطرة إجرائية

-البعد الوقائي والردعي للمنظومة القانونية  -"اجلرائم املاسة باألطفال 
 اف: الدكتور براهيم عماري، "، إعداد وإشر 

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

موجهة لألساتذة والباحثني يف 
الشؤون القانونية والفقهية، 

 والطلبة.

2017 442 

 
 
 
 

 

 المشاركة في تأطير طلبة الماستر:
 املذكرات نوردها فيما يلي: كانت لنا الفرصة يف هذه السنة  اإلشراف على عديد 

 .حمو زهرة، فوضيل حبيبة، من إعداد الطالبتني: النظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة -
 .شهرزاد عبدلي، من إعداد الطالبة: المسؤولية المدنية عن نقل الدم الملوث في التشريع الجزائري -
 تنظيم التظاهرات العلمية: -
 املنظم من قبل كلية احلقوق والعلوم السياسية   نظام التعويض عن األضرار البيئيةلليوم الدراسي املوسوم"  عضو اللجنة العلمية "

 .2017ماي  18يوم  -الشلف  -جامعة حسيبة بن بوعلي 
  اثيق الدولية " مسؤول امللتقى الدويل الثالث املوسوم بـ: "رهانات األمن البيئي والتنمية املستدامة يف التشريعات الوطنية واملو

 ، بكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف.2017نوفمرب  17و 16املنظم يومي 
  عضو اللجنة العلمية امللتقى الدويل الثالث املوسوم بـ: "رهانات األمن البيئي والتنمية املستدامة يف التشريعات الوطنية واملواثيق

 ، بكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف.2017نوفمرب  17و 16الدولية " املنظم يومي 
 تقديم مطبوعة علمية: –

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

 -المحل التجاري -التاجر -التجاري
وق والعلوم معتمدة من قبل اجمللس العلمي لكلية احلق

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

موجهة لطلبة السنة الثانية 
ليسانس حقوق، جذع 

 مشرتك
 شعبة احلقوق. 

2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 

 صفحة 200

 المطبوعات البيداغوجية المؤلفة: -
 دد الصفحاتع السنة موجهة إلى عنوان المطبوعات

    

إضافات 
 أخرى

حاج بن 
علي 
 محمد
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 دراسات في القانون الخاص المقارن. 
للملتقى الوطين األول حول   Proceeding édité مسطرة إجرائية

-البعد الوقائي والردعي للمنظومة القانونية  -"اجلرائم املاسة باألطفال 
 "، إعداد وإشراف: الدكتور حاج بن علي حممد، 

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

موجهة لألساتذة والباحثني يف 
 الشؤون القانونية والطلبة.

2017 442 

 
 
 

 

 

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

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

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

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

  ونية لعديمي األهلية وناقصيها في إبرام مذكرة ماستر بعنوان "الحماية القان يف جلنة مناقشة"رئيس" العضوية بصفة
، السنة اجلامعية لعافر سامية، قيدارة ياسمينة، تحت إشراف أ . جباري نور الدين من إعداد الطالبتنيالعقود" 
2016/2017. 

 
 

إضافات 
 أخرى

بخيت 
 عيسى

 المشاركة في تأطير طلبة الماستر:
صية حتت عنوان " أحكام الوصية يف الفقه اإلسالمي و اإلشراف على مذكرة ماسرت ختصص قانون األحوال الشخ 

 .   2017/  2016التشريع اجلزائري" من إعداد الطالب " بلعابدي اجلياليل " ، 

اجلزائري " ، من سند الشحن يف التشريع حتت عنوان  "  قانون خاصعضو ممتحن يف جلنة مناقشة مذكرة ماسرت ختصص 
 . " قلوش الطيب" ، و حتت إشراف األستاذ : "  بن صديق آسيا" و "  مصباحي حياة إعداد الطالبتني : " 

أحكام التصرفات القانونية للمريض مرض املوت حتت عنوان  "  قانون خاصعضو ممتحن يف جلنة مناقشة مذكرة ماسرت ختصص 
 " ، و حتت إشراف األستاذ ة طاري خدجي: "  ة" ، من إعداد الطالب يف الفقه اإلسالمي و التشريع اجلزائري ، دراسة مقارنة 

 إضافات
 أخرى

زروالي 
 سهام
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 ." رباحي أمحد: "  الدكتور
 :تنظيم التظاهرات العلمية -
  يف امللتقى الوطين السابع املنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة حسيبة بن العضوية في اللجنة التنظيمية

 .  2016نوفمرب  23-22يف املنظومة القانونية ، يومي  بوعلي الشلف حول اجلرائم املاسة باألطفال البعد الوقائي و الردعي
  النظم من قبل كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة حسيبة بن بوعلي ليوم الدراسي يف العضوية في اللجنة التنظيمية

 .  18/05/2017الشلف ، حول نظام التعويض عن األضرار البيئية املنظم يوم 
 يف امللتقى الدويل الثالث النظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة حسيبة بن  العضوية في اللجنة التنظيمية

بوعلي الشلف بالتعاون مع خمرب القانون اخلاص املقارن ، حول رهانات األمن البيئي و التنمية املستدامة يف التشريعات الوطنية و 
 . 2017نوفمرب  15/16املواثيق الدولية ، يومي 

 
 

 .......................................: تاريخ و توقيع رئيس المشروع

 تأشيرات الهياكل العلمية و اإلدارية للمؤسسة
 

 رئيس المجلس العلمي للكلية /المعهد     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .......................................التاريخ: 
 

 

 عميد الكلية /مدير المعهد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .......................................التاريخ: 
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 CNEPRU م مشروع بحثـتحليلية لتقيي رةااستم

 
 نهائي  /تقرير سنوي 
 

 علوم قانونية :الميدان

 P00720140016 الرمز:

 آليات إعادة التوازن العقدي في القانون الخاص المقارن :العنوان
 بن بوعلي الشلف جامعة حسيبة المؤسسة :

 أستاذ محاضر قسم )أ( الرتبة:عماري براهيم      رئيس المشروع:

 
 الحصيلة العلمية لفرقة البحث:

 
 08العدد الكلي للمنشورات:  -

 06 الدولية: -
 02 الوطنية: -

 08العدد الكلي للمداخالت: -
 01 الدولية: -
 07 الوطنية: -

 26العدد الكلي للمناقشات:  -
 26 :)ماسرت( اية التخرجمذكرات هن -
 / ماجستري: -
 / دكتوراه: -
 

 إنجازات تطبيقية: .........................................................................................
 ................................................................... :)إتفاقيات( عالقات المشروع مع المحيط

 الميزانية: ........................................................................................استهالك 
 .......................................................................................... إنجازات أخرى:

  
 توقيع رئيس المشروع 
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فــتصني ةار استم  

  

 عنوان المشروع االختصاص أو ميدان البحث االعتمادتاريخ 

 خاصآليات إعادة التوازن العقدي في القانون ال العلوم القانونية 2015جانفي 
 المقارن

 

 

مجاالت أخرى تطرق لها 
 الباحثون

 مؤسسة االنتماء

 

 الرتبة

 

 واللقب االسم
 (أعضاء فريق البحث)

 أستاذ  جامعة الشلف 
 براهيم عماري بحث()مدير ال

 أستاذ حماضر قسم "أ" جامعة الشلف 
 )أستاذ البحث(

 محمد حاج بن علي

 "بقسم "ة حماضرة أستاذ جامعة الشلف 
 )مكلف بالبحث(

 سكيل رقية

 "بقسم "حماضر أستاذ  جامعة الشلف 
 )مكلف بالبحث(

 بخيت عيسى

 أستاذ مساعد قسم "أ" جامعة الشلف 
 )مكلف بالبحث(

 اليزرو  سهام

 أستاذ مساعد قسم "أ" جامعة الشلف 
 )مكلف بالبحث(

 بلمديوني محمد

 

 

 توقيع رئيس المشروع

 


