


 

 

  

 





 الجزائرية التشريعات ترقية الحقوق السياسية للمرأة على ضوء

الملتقى الدولي الثاني: '' المشاركة السياسية للمرأة العربية '' 
.4102أفريل 42 بساحة أول ماي الجزائر العاصمة يوم

 -ة المـركـز الجـامعـي مرسلي عبد اهلل المنظم من قبل معهـد الحقــوق والعلـوم السياسيـ
، المنعقد ب بمقر اللجنة الوطنية لتربية والعلم والثقافة-تيبازة 

  حصانة البيئة الطبيعية من االنتهاكات الجسيمة على ضوء أحكام القانوني اإلنساني
  0721واتفاقية حظر استخدام التغيرات المناخية ألغراض عدائية لعام 
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بمؤتمر للبيئة والتنمية المستدامة وحقوق اإلنسان المنعقد
.4102ماي  5و 2يومي 

بجامعة الحسن الثاني بعين الشق، الدار البيضاء، المملكة المغربية  
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 المنعقدة بالمدرسة  القانون الدولي اإلنسانيق اإلنسان  و لحقالقانون الدولي رة و أستاذة محاضرة ضمن د
 .4102يلية و ج 44العليا للقضاء بتاريخ 

 اإلنسانية، قسم العلوم القانونية هيئة تحرير مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية و  عضو ضمن
 .واالقتصادية، بجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، الجزائر

  العلوم القانونية السياسية، مجلة علمية محكمة تصدر عن  ضمن الهيئة العلمية للتحكيم لمجلةعضو
 .المركز الجامعي النعامة، الجزائر كلية الحقوق والعلوم السياسية

  

  عضو ضمن الهيئة العلمية االستشارية والمجلس العلمي لالتحاد العالمي للمؤسسات العلمية بطرابلس-
 لبنان.
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 العلمية الندواتاأليام الدراسية و  .7

  باليوم الدراسي المعنون: "دور مؤسسات  القانون في ظل التغيرات المجتمعية"دور ""المشاركة بمداخلة
جامعة حسيبة بن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بمن قبل المنظم  الضبط في ظل العولمة"،

 . 4102مارس  12المنعقد في  ،الشلف –بوعلي
  كاالت التي تواجه تطبيق قاعدة تنازع القوانين في مجال األحوال الشخصيةاإلش""المشاركة بمداخلة" ،

 تنازع القوانين في مجال األحوال الشخصية بين التشريعات العربية اليوم الدراسي األول حولب
الشلف -مخبر القانون واألمن اإلنساني جامعة حسيبة بن بوعليمن قبل نظم الم واالجتهاد القضائي

 .4102 لأفري 41يوم: 
  أثناء النزاعات المسلحة على ضوء أحكام القانوني الدولي البيئة الطبيعية  قواعد حماية""المشاركة بمداخلة

من قبل كلية نظم الم نظام التعويض عن األضرار البيئية"،" اليوم الدراسي األول حول، باإلنساني"
 .4102 ماي 01الشلف يوم: -جامعة حسيبة بن بوعليب الحقوق والعلوم السياسية



 مناقشة مذكرات التخرج -8

 التخصص عنوان المذكرة إسم الطالب

 نعاس حمزة -

 كروكري حورية -

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

"، الدولي بالمحكمة الجنائية الدولية
 الدكتور بشارة احمد موسىإشراف 

ماستر تخصص  شهادة
القانون الدولي تاريخ 

  ناقشة:الم

7201 ماي 22  

 

بوعسلة فاطمة  -
 الزهراء

رئيسة لجنة مناقشة مذكرة تخرج 
الحقوق المالية للزوجة المعنونة ب: "

 واألوالد في قانون األسرة الجزائري

ماستر تخصص قانون 
تاريخ  األحوال الشخصية

  المناقشة:

7201 جوان 13  

 

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

ماستر تخصص قانون 
  الخاص تاريخ المناقشة:

6201 جوان 11  

  
 
 
 
 
 نشاطات التعليم -9

 السنة الجامعية  المستوى الشعبة /التخصص المقياس

 

 القانون الجنائي لألعمال

ة قانون المؤسسات الخاص
بكلية الحقوق والعلوم 
 السياسية 

 

 لطلبة السنة أولى
 ماستر

2016/2017  



 

ل قواعد اإلسناد في األحوا
 الشخصية

 قانون األحوال الشخصية
بكلية الحقوق والعلوم 
 السياسية 

رالسنة أولى ماست  2016/2017  

المسؤولية الجنائية 
 للشركات

ة قانون المؤسسات الخاص
بكلية الحقوق والعلوم 
 السياسية

رالسنة أولى ماست  2016/2017  

حماية البيئة خالل 
اعات المسلحةالنز   

لبيئة الدولي لقانون ال
بكلية الحقوق والعلوم 
 السياسية 

رالسنة أولى ماست  2016/2017  

7201 -8201  

وال في األح تنازع القوانين
 الشخصية

 ماستر القانونتخصص 
بكلية الحقوق  الخاص

 والعلوم السياسية

األولىللسنة    

2016/2017  

 

 

 القانون الجنائي

 ونليسانس القانتخصص 
بكلية الحقوق  الخاص

 والعلوم السياسية

 LMD لطلبة
1ماستر   

7201 -8201  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 








