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 -تقرير فردي  -
 للحصيلة السنوية الخاصة بمشروع: " آليات إعادة التوازن العقدي في القانون الخاص المقارن " 

 -عضو  –األستاذة: سكيل رقية 
 

 "في القانون الخاص المقارن "آليات تحقيق التوازن العقديوم بـ: يف إطار العضوية يف مشروع البحث املوس 
م بالتقرير الفردي عن الّنشاط أفيد سيادتك، (CNAPRU)حتت وصاية الّلجنة الوطنية لتقييم وبرجمة البحث العلمي 

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

 الدكتور رباحي أمحد، يف فرقة قانون العقود املقارن.
 اإلدارية: الّنشاطاتثانيا: 

 سية جامعة تقّلد منصب مسؤول تخصص القانون الخاص، السنة الثالثة حقوق، كلية الحقوق والعلوم السيا
-2016( )التجديد منذ السنة الجامعية 2014-2013معية )حسيبة بن بوعلي بالشلف، منذ السنة الجا

2017) 
  العضوية في اللجنة العلمية لقسم القانون الخاص لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة حسيبة بن بوعلي

 .(2017-2016بالشلف منذ السنة الجامعية )
 المؤلفات البيداغوجية والعلمية: ثالثا:

في مادة طرق اإلثبات"، لطلبة السنة الثالثة حقوق ل.م.د، تخصص القانون  إعداد مطبوعة علمية "محاضرات (1
، بناء على محضر اجتماع المجلس 2017/م ع/15الخاص، معتمدة بموجب مستخرج المجلس العلمي رقم 

 .21/06/2017بتاريخ  03العلمي للكلية رقم 
 واألمر  11-84بين القانون رقم  –"الّتطور التشريعّي ألحكام قانون األسرة الجزائريّ مقال بعنوان  (2

 ألحكام التشريعي رالتطوّ "مسطرة إجرائية "دراسات في القانون الخاص المقارن" موسومة بـ حول:  "02-05رقم 
مخبر ، 2015ديسمبر  26-25يومي  الملتقى الدولي األّول "،-والمتغّير الثّابت بين -العربية الدول في األسرة

  ISSN2437-1130عاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بالشلف، القانون الخاص المقارن بالت
مسطرة إجرائية "دراسات في القانون الخاص  ،مقال بعنوان "تجريم تشغيل األطفال بين القانون والواقع" (3

وطني، " الملتقى ال-البعد الوقائي والردعي في المنظومة القانونية–المقارن" موسومة بـ: "الجرائم الماسة باألطفال 
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،كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف بالّتعاون مع 2016نوفمبر  23و 22يومي 
  ISSN2437-1130مخبر القانون الخاص المقارن، والشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل، 

 المداخالت العلمية: :ارابع
 لتق  الوطي امليف "، اإلثبات بالتوقيع اإللكتروني بين التقنّية المعلوماتية والنصوص القانونية" ت عنوانمداخلة حت

املنظم من طرف معهد العلوم القانونية ، "اإلطار القانوني الستخدام تقنية المعلومات في التشريع الجزائريحول "
 .2017ر فبراي 07/08 ييوم، املركز اجلامعي أمحد زبانة غليزانواإلدارية ب

  مللتق  الدويل ا يف" -رؤية مستقبلية–تحديات األمن المائي في ظّل األمن البيئي المستدام "عنوان  حتتمداخلة
املنّظم من طرف   ،"في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية حول: "رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامةالثالث 

 يومي، يبة بن بوعلي بالشلف بالّتعاون مع خمرب القانون اخلاص املقارنكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حس
 .2017نوفمبر  16و 15 

 ا:تنظيم التظاهرات العلمية:خامس
 املنّظم من طرف كلية احلقوق : "نظام التعويض عن األضرار البيئية" حول العضوية يف الّلجنة العلمية لليوم الدراسي

 .2017ماي  18يوم ن بوعلي بالشلف، والعلوم السياسية جبامعة حسيبة ب
 املنّظم من طرف  : "رهانات األمن البيئي والتنمية المستدامة" العضوية يف الّلجنة العلمية للملتق  الدويل الثالث حول

 يوميكلية احلقوق والعلوم السياسية جبامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف بالّتعاون مع خمرب القانون اخلاص املقارن 
 .2017مبر نوف 16و 15
 سا: التأطير واإلشراف:ساد
 تطبيق مبدأ سلطان اإلرادة في عقد إيجار المحل التجاري في التشريع اإلشراف عل  مذكرة ماسرت بعنوان" :

 السنة الجامعيةالجزائري"، من إعداد الطالبتين زيطوفي عائشة، وصلواتشي حورية 
(2016-2017.) 
 ة القانونية للطفل في مجال التشغيل" من إعداد الطالبتين بشير بعنوان "الحماي اإلشراف عل  مذكرة ماسرت

 (.2017-2016نعيمة، وعاقب فايزة السنة الجامعية )
 "في لجنة مناقشة مذكرة ماستر بعنوان "أحكام التصرفات القانونية للمريض مرض الموت  العضوية بصفة "رئيس

من إعداد الطالبة طاري خديجة، إشراف الدكتور "، -دراسة مقارنة–في الفقه االسالمي والتشريع الجزائري 
 (.2017-2016رباحي أخمد، السنة الجامعية )
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 "في لجنة مناقشة مذكرة ماستر بعنوان "المسؤولية المدنية عن نقل الدم الملوث في  العضوية بصفة "رئيس
دكتور حاج بن علي التشريع الجزائري"، تخصص القانون الخاص، من إعداد الطالبة عبدلي شهرزاد، إشراف ال

 (.2017-2016محّمد، السنة الجامعية )
 المقاالت العلمية:سابعا: 

مقال باالشتراك مع الدكتورة برابح يمينة بعنوان "الموازنة بين استقطاب االستثمار األجنبي والحفاظ على  (1
ية حمّكمة يصدرها خمرب القانون جملة الدراسات القانونية املقارنة، دورية دول المصالح الوطنية في التشريع الجزائري"،

 ،2016اخلاص املقارن، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، العدد الثالث، ديسمرب 
 .161-130ص.ص.

جملة ، دفع جديد لترقية الحقوق العّمالية في الجزائر"، 2016مقال بعنوان: "التعديل الدستوري لسنة  (2
نصف سنوية حمكمة تعىن بالبحوث والدراسات القانونية، تصدر عن معهد العلوم القانونية واإلدارية،  القانون، جملة علمية

 ، 2016العدد السابع، ديسمبر غليزان، -املركز اجلامعي أمحد زبانة 
 .109-86، ص.ص.2170-0036ر.د.م.د: 

 
 
 


