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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف

 نيابة مديرية الجامعة للتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي
 مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه
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 والمؤهالت العلمية  لشهاداتا

 .7112فيفري  11شهادة التأهيل الجامعي من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتاريخ  .1
 والخبرة المهنية المسار البيداغوجي ثانيا:

جامعة حسيبة بن  -كلية الحقوق والعلوم السياسية ب 7112فيفري  11 ابتداء من( أأستاذة محاضرة قسم ) .1
 لف.الش -بوعلي
 (العضوية في المجالس واللجان) ثالثا: 

جيل حقوق اإلنسان مجلة تحريررئيسة  .1
. 

7. 

 
، ضمن دورة "المتعلق بالسرقات العلمية 399على ضوء القرار األمانة العلمية: قراءة " :محاضرة حول 

7112مارس  72مركز جيل البحث العلمي بالجزائر يوم األمانة العلمية المنظمة من قبل 
المنعقدة بالمدرسة  القانون الدولي اإلنسانيق اإلنسان  و لحقالقانون الدولي رة و أستاذة محاضرة ضمن د .4

 .7112يلية و ج 77العليا للقضاء بتاريخ 
اإلنسانية، قسم العلوم القانونية هيئة تحرير مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية و  عضو ضمن .1

 .واالقتصادية، بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر
كلية العلوم القانونية السياسية، مجلة علمية محكمة تصدر عن  ضمن الهيئة العلمية للتحكيم لمجلةعضو  .6

 .المركز الجامعي النعامة، الجزائر وم السياسيةالحقوق والعل
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 اإلنتاج العلمي رابعا:
 الكتب والمؤلفات العلمية -أ
  :ضمن كتاب جماعي حول حماية حقوق الطفل في جرائم اختطاف األطفال في القانون الجزائريكتاب ،

 .7112، األيام، األردن ونشره دار الكتاب طباعة التشريع الجزائري"،
 الت المنشورةالمقا -ب
 :مجلة البحوث والدراسات ، "مكـافحـة اإلرهابتدابير  إطارحقوق اإلنسان في ضمانات تقويض  مقال

ماي  ،11العدد  ،مجلة علمية محكمةالقانونية والسياسية التي تصدر عن كلية الحقوق بجامعة البليدة، 
7112. 
 :مجلة جيل  مقال ،

للدراسات المقارنة، مجلة علمية محكمة تصدر شهريا عن مركز جيل البحث العلمي، العدد الرابع، مارس 
7112 . 

 

 العضوية ضمن المراكز البحثية خامسا:

-للمؤسسات العلمية بطرابلسعضو ضمن الهيئة العلمية االستشارية والمجلس العلمي لالتحاد العالمي  .1
 لبنان.

 اللجان العلمية والتنظيمية للتظاهرات العلمية العضوية  سادسا:
المنظم  ،الجريمة المعلوماتية :عشر تحت عنوان رابعلمؤتمر الدولي الفي ا عضو ضمن اللجنة العلمية، .1
مركز جيل البحث العلمي  و  سانتلموبالتعاون العلمي مع جامعة  رعاية اإلتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ب

  لبنان. –بمدينة طرابلس  7112مارس  71و 74يومي 
الملتقى الوطني حول: العدالة التصالحية في بالملتقى الوطني حول: " عضو ضمن اللجنة العلمية، .2

ليدة ، جامعة البمخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية من قبلنظم الم "،التشريع الجزائري
 .7112جويلية  10و 17يومي  ،7

 خارج الجزائرداخل و والتكوينية الدورات التدريبية المحاضرات ضمن سابعا:
فيفري  71محاضرة لطالب السنة أولى ماجستير "المبادئ العامة في القانون الدولي اإلنساني" يوم  .1

 بجامعة الغرير، دبي، األمارات العربية المتحدة. -بكلية الحقوق 7112
 71محاضرة لطالب السنة أولى ماجستير "قواعد اإلسناد 'في القانون الدولي الخاص اإلماراتي" يوم   .2

 بجامعة الغرير، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. -بكلية الحقوق 7112فيفري 
م " يو أثر الشبكة المعلوماتية في حماية األعمال المصرفية للبنوكمحاضرة لطالب السنة الثانية ليسانس " .9

 بجامعة الغرير، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة. -بكلية الحقوق 7112فيفري  72
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 العضوية ضمن لجان اإلشراف ومناقشة الدكتوراهثامنا: 
عضو مناقش ضمن أطروحة دكتوراه حول الحماية القانونية لألقليات في الدول العربية،  لنيل دكتوراه علوم 

العالقات الدولية بكلية الحقوق  والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر في الحقوق تخصص القانون الدولي و 
 . 7112ماي  2نوقشت يوم -7116بسكرة، السنة الدراسية 

 شاركة في المؤتمرات والندوات العلميةتاسعا: الم
 الملتقيات العلمية الدولية -أ
الدولي الثاني: '' المشاركة الملتقى  ،الجزائرية التشريعات ترقية الحقوق السياسية للمرأة على ضوء .1

 -السياسية للمرأة العربية '' المنظم من قبل معهـد الحقــوق والعلـوم السياسيـة المـركـز الجـامعـي مرسلي عبد اهلل 
 74 ، المنعقد ب بمقر اللجنة الوطنية لتربية والعلم والثقافة بساحة أول ماي الجزائر العاصمة يوم-تيبازة 
 .7112أفريل

واتفاقية حظر   لبيئة الطبيعية من االنتهاكات الجسيمة على ضوء أحكام القانوني اإلنسانيحصانة ا .7
بمؤتمر للبيئة والتنمية المستدامة وحقوق اإلنسان  1226استخدام التغيرات المناخية ألغراض عدائية لعام 

 .7112ماي  1و 4ي المنعقد  بجامعة الحسن الثاني بعين الشق، الدار البيضاء، المملكة المغربية، يوم
 وطنيةالملتقيات العلمية ال -ب
)دراسة تحليلية ألحكام قانون  وسائل وأساليب التحري في مجال مكافحة الجرائم اإللكترونية ""مداخلة  .1

اإلطار القانوني الستخدام وطني حول البالملتقى  " العقوبات والقواعد الخاصة بالوقاية من جرائم اإلعالم(
 المركز الجامعي غليزان،من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية،  تقنية المعلومات في التشريع الجزائري المنظم

 .7112 فيفري 2و 6المنعقد في 
إجراءات التحري الخاصة في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية )دراسة تحليلية ألحكام قانون " مداخلة .2

ات الجزائية وقانون الوقاية من جرائم اإلعالم(، منشورة ضمن كتاب  أعمال ملتقى آليات مكافحة اإلجراء
الجرائم اإللكترونية في التشريع الجزائري، بمقر اإلتحاد العالمي للمؤسسات العلمية بالجزائر العاصمة ملتقى 

وذلك بالتعاون العلمي مع مخبر بحث ، “آليات مكافحة الجرائم اإللكترونية في التشريع الجزائري ” وطني حول
 .7112مارس  72الحوكمة العمومية واالقتصاد االجتماعي بجامعة تلمسان، المنعقد في 

بالملتقى الوطني في القانون الجزائري"،  بأعضائهم االتجار بغرض األطفال اختطاف جريمة" :مداخلة .9
 10و 17سعيدة ، يومي موالي الطاهر ببجامعة  حول مدى كفاية الحماية القانونية المقررة للطفل في الجزائر

 .7112فريل أ
المتعلق  399قراءة في القرار الوزاري  -قواعد النزاهة األكاديمية في مجال البحث العلمي" :مداخلة .4

بالملتقى الوطني األول حول منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية  "،بالسرقات العلمية
كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلسالمية المنعقد ب أجل تطوير مناهج البحث في العلوم اإلسالمية" "رؤى من
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ه الموافق 1402رجب  72، وهران يوم: الثالثاء 1جامعة أحمد بن بلة  ومخبر المقاصد والدراسات القرآنية
 .7112أفريل  71ل
 "، بالملتقى الوطنييمية في القانون الجزائريأحكام انتهاك قواعد النزاهة األكادالمشاركة بمداخلة "  .5

حول: "تحويل الطالب إلى باحث"، المنظم من قبل خلية الجودة بجامعة محمد لمين دباغين ، بسطيف،  يوم 
 .7112أفريل  72
دراسة على ضوء أحكام القانون  -المشاركة بمداخلة " الوساطة في مجال الجرائم التي يرتكبها الحدث  .6

الملتقى الوطني حول: العدالة التصالحية في "، بالملتقى الوطني حول: "-متعلق بحماية الطفل ال 17-11رقم 
، جامعة البليدة مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورها في تحقيق التنمية  من قبلنظم الم "،التشريع الجزائري

 .7112جويلية  10و 17يومي  ،7
 العلمية األيام الدراسية والندوات -ت
باليوم الدراسي المعنون: "دور مؤسسات  القانون في ظل التغيرات المجتمعية"دور ""ركة بمداخلة المشا .1

 –جامعة حسيبة بن بوعليكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بمن قبل المنظم  الضبط في ظل العولمة"،
 . 7112مارس  12المنعقد في  ،الشلف

، "ق قاعدة تنازع القوانين في مجال األحوال الشخصيةاإلشكاالت التي تواجه تطبي""المشاركة بمداخلة  .2
واالجتهاد  تنازع القوانين في مجال األحوال الشخصية بين التشريعات العربية اليوم الدراسي األول حولب

 لأفري 71الشلف يوم: -مخبر القانون واألمن اإلنساني جامعة حسيبة بن بوعليمن قبل نظم الم القضائي
7112. 

أثناء النزاعات المسلحة على ضوء أحكام القانوني الدولي البيئة الطبيعية  قواعد حماية""خلة المشاركة بمدا .9
من قبل كلية الحقوق نظم الم نظام التعويض عن األضرار البيئية"،" اليوم الدراسي األول حول، باإلنساني"

 .7112 ماي 12الشلف يوم: -جامعة حسيبة بن بوعليب والعلوم السياسية
 
 
 

 التأطير واإلشراف على بحوث ومذكرات التخرجعاشرا: 
 السنة الجامعية التخصص عنوان المذكرة إسم الطالب

 محفوظ هيمون
 شارف حنان

جرائم المساس بأنظمة المعالجة 

 اآللية للمعطيات في مجال األعمال
ماستر تخصص  شهادة

قانون المؤسسات 
 الخاصة

  تاريخ المناقشة:
 2017 جوان 7
 

 بلمداني حليمة
 قوجيل فضيلة

القانون الواجب التطبيق على 

انحالل الزواج واالنفصال 

 الجسماني في التشريع الجزائري

ماستر تخصص  شهادة
 قانون الخاص

  تاريخ المناقشة:
 2017 جوان 8
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 سمية فالق شبرة 

 ميسوم كريمة

ماستر تخصص  شهادة
 دوليقانون 

2016- 2017 
  تاريخ المناقشة:

 2017 جوان 15
 بن مزنوة عائشة 

 طاهري ايمان 
جرائم اختطاف األطفال في 

 التشريع الجزائري
تخصص قانون األحوال 

 الشخصية
  تاريخ المناقشة:

 2017 جوان 15
 

 مناقشة مذكرات التخرج -ب
 السنة الجامعية التخصص عنوان المذكرة إسم الطالب

 نعاس حمزة -

 كري حوريةكرو  -

رئيسة لجنة مناقشة مذكرة تخرج 
عالقة مجلس األمن المعنونة ب: "

"، الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية
 الدكتور بشارة احمد موسىإشراف 

ماستر تخصص  شهادة
 القانون الدولي

2016- 2017: 
  تاريخ المناقشة:

 2017 ماي 24
 

بوعسلة فاطمة  -
 الزهراء

رج رئيسة لجنة مناقشة مذكرة تخ
الحقوق المالية للزوجة المعنونة ب: "

 واألوالد في قانون األسرة الجزائري

ماستر تخصص قانون 
 األحوال الشخصية

2016- 2017: 
  تاريخ المناقشة:

 2017 جوان 19
 

رئيسة لجنة مناقشة مذكرة تخرج:  عباس هني سمية -
 الحجز العقاري في التشريع الجزائري"

ماستر تخصص قانون 
 الخاص

2016- 2017: 
  تاريخ المناقشة:

 2016 جوان 15
 نشاطات التعليم تاسعا: 

محاضرة أو أعمال  المستوى الشعبة /التخصص المقياس
 موجهة

 السنة الجامعية 

 
القانون الجنائي 

 لألعمال

قانون المؤسسات 
الخاصة بكلية الحقوق 

 والعلوم السياسية 
 

لطلبة السنة أولى 
 ماستر

 2016/2017 محاضرات

 
عد اإلسناد في قوا

 األحوال الشخصية

قانون األحوال الشخصية 
بكلية الحقوق والعلوم 

 السياسية 

السنة أولى 
 ماستر

+ أعمال  محاضرات
 موجهة

2016/2017 

المسؤولية الجنائية 
 للشركات

قانون المؤسسات 
الخاصة بكلية الحقوق 

 والعلوم السياسية

السنة أولى 
 ماستر

 2016/2017 محاضرات
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بيئة خالل حماية ال
 النزاعات المسلحة

لبيئة الدولي لقانون ال
بكلية الحقوق والعلوم 

 السياسية 

السنة أولى 
 ماستر

+ أعمال  محاضرات
 موجهة

2016/2017 
2017 -2018 

في  تنازع القوانين
 األحوال الشخصية

ماستر القانون تخصص 
بكلية الحقوق  الخاص

 والعلوم السياسية

  أعمال موجهة األولىللسنة 
2016/2017 

 

 
 القانون الجنائي

ليسانس تخصص 
بكلية  القانون الخاص
الحقوق والعلوم 

 السياسية

 LMD لطلبة
 1ماستر 

 2018- 2017 محاضرات

 


