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في القانون الخاص  "آليات تحقيق التوازن العقدييف إطار العضوية يف مشروع البحث املوسوم بـ:  
لتقرير أفيد سيادتكم با، (CNAPRU)حتت وصاية الّلجنة الوطنية لتقييم وبرجمة البحث العلمي  "المقارن

 2017/ 2016سنة الفردي عن الّنشاط العلمي املنجز خالل 
 : 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.
 : اإلنتاج العلمي : ثانيا 

" مبدأ استقاللية شرط التحكيم البحري عن العقد األصلي في القوانين الداخلية و االتفاقيات مقالة بعنوان 
جملة الدراسات القانونية املقارنة ، جملة صادرة عن خمرب القانون اخلاص املقارن بكلية احلقوق و العلوم  ، الدولية"

،  2016العدد الثالث ، ديسمرب   ISSN 2478-0022لي الشلف ، السياسية جلامعة حسيبة بن بوع
 .  2013،  202ص ص  

 ثالثا: المداخالت العلمية:
  السابعامللتقى الوطين  يف" الحماية الجنائية ألموال القاصر في التشريع الجزائري "عنوان  حتتمداخلة 

البعد الوقائي و الردعي في  –اسة باألطفال : "الجرائم المحول املنّظم من قبل خمرب القانون اخلاص املقارن
  2016نوفمبر  23-22المنظومة القانونية" يومي 

  يف اليوم الدراسي النظم  " دور صناديق التعويض في تغطية أضرار التلوث البحري بالزيت "مداخلة بعنوان
التعويض عن األضرار  من قبل كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ، حول نظام

 .  18/05/2017البيئية املنظم يوم 
  " التأمين كمثال عن  –تجارب أجنبية في مجال حماية البيئة و األمن البيئي المستدام مداخلة بعنوان

لثالث النظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة حسيبة بن بوعلي يف امللتقى الدويل ا " –ذلك 
الشلف بالتعاون مع خمرب القانون اخلاص املقارن ، حول رهانات األمن البيئي و التنمية املستدامة يف التشريعات 

 .  2017نوفمرب  15/16الوطنية و املواثيق الدولية ، يومي 
 مية:رابعا:تنظيم التظاهرات العل

  يف امللتقى الوطين السابع املنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية العضوية في اللجنة التنظيمية
جبامعة حسيبة بن بوعلي الشلف حول اجلرائم املاسة باألطفال البعد الوقائي و الردعي يف املنظومة القانونية ، 

 .  2016نوفمرب  23-22يومي 
 النظم من قبل كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة حسيبة ليوم الدراسي يف ية العضوية في اللجنة التنظيم

 .  18/05/2017بن بوعلي الشلف ، حول نظام التعويض عن األضرار البيئية املنظم يوم 
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  يف امللتقى الدويل الثالث النظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة العضوية في اللجنة التنظيمية
حسيبة بن بوعلي الشلف بالتعاون مع خمرب القانون اخلاص املقارن ، حول رهانات األمن البيئي و التنمية املستدامة 

 . 2017نوفمرب  15/16يف التشريعات الوطنية و املواثيق الدولية ، يومي 
 طلبة الماستر: تأطيرخامسا: 

  أحكام الوصية يف الفقه نوان " حتت عقانون األحوال الشخصية اإلشراف على مذكرة ماسرت ختصص
  .  2017/  2016بلعابدي اجلياليل " ، " من إعداد الطالب " اإلسالمي و التشريع اجلزائري

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

 . " قلوش الطيب

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

 . " رباحي أمحد: "  الدكتور حتت إشراف األستاذ " ، و خدجية 

 

 
 


