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 لجان المناقشات طبقا لمحضــر اجتمـــاع المجـــلس العلـــمي
 رقم 03

 بتـــاریـــــــخ 21/12/2020
  

 الحقوق:
 دكتوراه في العلوم

  االسم واللقــــب : حلواجي عبد الرؤوف1)
  - التخصص:  قانون أعمال

  - عنوان أطروحة الدكتوراه: نظام توریق القروض المصرفیة الرهنیة كآلیة لدعم االئتمان المصرفي

  - عنوان المقال :الرقابة المصرفیة على المؤسسات المتنازلة في إطار عملیات التوریق في التشریع الجزائري.

و الحقوق كلیة عن تصدر محكمة دوریة مجلة ، السیاسیة و القانونیة العلوم مجلة : للمقال الناشرة المجلة عنوان -                      
 العلوم السیاسیة جامعة  الوادي.المجلد 11/ العدد02 . سبتمبر 2020 . ص 25-12

 أبدى المجلس العلمي موافقته على اإلیداع و اقترح اللجنة التالیة :

 
 

  االسم واللقــــب : نریمان خمار2)
  - التخصص:  عقود و مسؤولیة

  - عنوان أطروحة الدكتوراه: تحول التصرف القانوني في التشریع الجزائري

  - عنوان المقال : تحول تصرفات المریض مرض الموت إلى الوصیة   (وعد بالنشر )

   - عنوان المجلة الناشرة للمقال : مجلة العلوم اإلنسانیة  ، مجلة دوریة محكمة تصدر عن جامعة بسكرة
 

 أبدى المجلس العلمي موافقته على اإلیداع و اقترح اللجنة التالیة :
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 المؤسســـة الصفـــة الرتبــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئیسا استاذ محاضر أ مرزوقي عبد الحلیم 01

 جامعة بسكرة مشرفا و مقررا استاذ التعلیم العالي حسونة عبد الغني 02

 جامعة الوادي ممتحنا استاذ التعلیم العالي زعبي عمار 03

 جامعة بسكرة ممتحنا استاذ محاضر أ مزغیش عبیر 04

 جامعة قسنطینة ممتحنا استاذ محاضر أ كحول ولید 05

 جامعة ورقلة ممتحنا استاذ محاضر أ صباح عبد الرحیم  06

 المؤسســـة الصفـــة الرتبــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئیسا استاذ محاضر أ عاشور نصر الدین 01

 جامعة بسكرة مشرفا و مقررا استاذ التعلیم العالي بورنان حوریة 02



 
  3-االسم واللقــــب : مرا د  كواشي

 - التخصص: قانون دولي إنساني

 - عنوان أطروحة الدكتوراه: مبادئ القضاء الدولي الجنائي و أثرها في تطبیق القانون الدولي اإلنساني .

الدولي القانون تطبیق و الجنائیة الدولیة القضائیة األحكام تنفیذ على الدولي للعرف السلبیة و االیجابیة :اآلثار المقال عنوان -                   

 اإلنساني  .

.10 العدد وهران2 جامعة عن تصدر محكمة دوریة مجلة اجتماعیة، و إنسانیة دراسات للمقال: الناشرة المجلة عنوان -                   
  جوان 2019 .

 ابدى المجلس العلمي موافقته على االیداع و اقترح اللجنة التالیة :

  االسم واللقــــب : مناصر شهرزاد  .4-

  - التخصص :  تنظیم اداري

  - عنوان أطروحة الدكتوراه : دور االدارة االلكترونیة في تحسین الخدمة العمومیة المحلیة

 - عنوان المقال :   دور االدارة االلكترونیة في تعزیز الشفافیة باالدارة المحلیة

و الحقوق كلیة عن تصدر محكمة دوریة مجلة ، السیاسیة و القانونیة العلوم مجلة : للمقال الناشرة المجلة عنوان -                      
  العلوم السیاسیة جامعة  الوادي.المجلد 10/ العدد01 . افریل 2019 . ص 1217-1200

 ابدى المجلس العلمي موافقته على االیداع و اقترح اللجنة التالیة :
 
 
 

 
 دكتوراه الطور الثالث

  1-االسم واللقــــب : بومحداف امیمة
  - التخصص :  مؤسسات دستوریة و إداریة
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 جامعة باتنة1 ممتحنا استاذ التعلیم العالي مخلوفي عبد الوهاب 03

 جامعة باتنة1 ممتحنا استاذ التعلیم العالي زرارة صالحي الواسعة 04

 جامعة بسكرة ممتحنا استاذ محاضر أ دحامنیة علي 05

 جامعة المسیلة ممتحنا استاذ محاضر أ عجابي الیاس  06

 المؤسســـــــة الصفــــة الرتبـــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئیسا استاذ محاضر أ عاشور نصر الدین 01

 جامعة بسكرة مشرفا و مقررا استاذ التعلیم العالي نسیغة فیصل 02

 جامعة بسكرة ممتحنا استاذ محاضر أ لمعیني محمد 03

 جامعة خنشلة ممتحنا استاذ محاضر أ دمان ذبیح عماد 04

 جامعة أم البواقي ممتحنا استاذ محاضر أ الیزید علي 05

 جامعة تبسة ممتحنا استاذ محاضر أ لخذاري عبد الحق  06

 المؤسسـة الصفـــة الرتبــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئیسا أستاذ محاضرأ جغام محمد 01

 جامعة بسكرة مشرفا و مقررا أستاذ التعلیم العالي حاحة عبد العالي 02

 جامعة بسكرة ممتحنا أستاذ محاضرأ لمعیني محمد 03

 المركز الجامعي بریكة ممتحنا أستاذ محاضرأ ونوغي نبیل 04

 جامعة المسیلة ممتحنا أستاذ محاضرأ جنیدي مبروك 05

 جامعة االغواط ممتحنا أستاذ محاضرأ لخضر رابحي  06



النظام القانوني لمجلس األمة في الجزائر  - عنوان أطروحة الدكتوراه  : 

  األعمال العلمیة :
      - عنوان المقال1 : صالحیات مجلس األمة بین التوسع الفعلي و الظاهري على ضوء التعدیل الدستوري 2016

العلوم و الحقوق كلیة عن تصدر محكمة دوریة مجلة ، السیاسیة و القانونیة العلوم مجلة : للمقال الناشرة المجلة عنوان -                     
  السیاسیة جامعة  الوادي.الجزء 02/ العدد10 . افریل 2019 .

 -عنوان المقال2: حوكمة سیاسة مكافحة الفساد في الجزائر التصریح بالممتلكات نموذجا
  عنوان المجلة الناشرة للمقال : مجلة دراسات و أبحاث  ، مجلة دوریة محكمة تصدر عن جامعة  الجلفة. العدد25 . دیسمبر 2016 .

الصناعة و السیاحة قطاع :دور حول األول الدولي بالجزائر.المؤتمر االقتصادیة التنمیة في السیاحي االستثمار بعنوان:دور                 -مداخلة
 التقلیدیة في تحقیق التنمیة المستدامة و الحفاظ على اإلرث التاریخي و الحضاري للجزائر.جامعة تبسة.

 ابدى المجلس العلمي موافقته على االیداع و اقترح اللجنة التالیة :

  2-االسم واللقــــب : بن طایة زولیخة
  - التخصص :  قانون اعمال

الحمایة القانونیة للمستهلك في العقود االلكترونیة  - عنوان أطروحة الدكتوراه  : 

  األعمال العلمیة :
      - عنوان المقال1 : الحمایة القانونیة للمستهلك الرقمي من الشروط التعسفیة

العلوم و الحقوق كلیة عن تصدر محكمة دوریة مجلة ، األكادیمیة للدراسات الباحث مجلة : للمقال الناشرة المجلة عنوان -                    
 السیاسیة جامعة  باتنة 1.المجلد 07/ العدد01 . دیسمبر  2020 .

   - عنوان المقال2 : دسترة مبدأ  حریة المنافسة في النظام الجزائري
االفریقي العراقي المركز عن تصدر محكمة دوریة مجلة العربیة، و اإلفریقیة الدراسات مجلة : للمقال الناشرة المجلة عنوان -                   

 للدراسات اإلستراتیجیة/العراق.دیسمبر  2020 .
 

  - عنوان المقال3 : حجیة البصمة الوراثیة في إثبات الجریمة
05/العدد المسیلة.المجلد جامعة عن تصدر محكمة دوریة مجلة القانونیة، البحوث و الدراسات مجلة : للمقال الناشرة المجلة عنوان -                   

 01 .ماي  2020 .
 أبدى المجلس العلمي موافقته على االیداع و اقترح اللجنة التالیة :

 
 

 العلوم السیاسیة :
  1-االسم واللقــــب : سویعدي نجیب

  - التخصص :  عالقات دولیة
دور النخبة السیاسیة في ترسیخ الدیمقراطیة و اعادة البناء المؤسساتي دراسة مقارنة بین البلدان العربیة   - عنوان أطروحة الدكتوراه  : 

 و بلدان أوربا الشرقیة
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 المؤسســـــــة الصفـــة الرتبــــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئیسا أستاذ التعلیم العالي عزري الزین 01

 جامعة بسكرة مشرفا و مقررا أستاذ التعلیم العالي حاحة عبد العالي 02

 جامعة الوادي ممتحنا أستاذ التعلیم العالي خلف فاروق 03

 جامعة المسیلة ممتحنا أستاذ التعلیم العالي حاج عزام سلیمان 04

 جامعة بسكرة ممتحنا استاذ محاضر أ شوقي یعیش تمام 05

 المؤسســـــــة الصفـــة الرتبــــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئیسا أستاذ التعلیم العالي عزري الزین 01

 جامعة بسكرة مشرفا و مقررا أستاذ التعلیم العالي بورنان حوریة 02

 جامعة بسكرة ممتحنا أستاذ التعلیم العالي مانع سلمى 03

 جامعة باتنة01 ممتحنا أستاذ التعلیم العالي زرارة صالحي الواسعة 04

 جامعة قسنطینة ممتحنا أستاذ التعلیم العالي بن حملة سامي 05



      - عنوان المقال :  المقاربة النخبویة الصینیة لتحقیق التنمیة و اقتصاد السوق و التجارب المستفادة جزائریا
. 7/العدد02 المجلد ملیانة. خمیس جامعة عن تصدر محكمة دوریة مجلة ، القانون صوت مجلة : للمقال الناشرة المجلة عنوان -                     

 نوفمبر  2020 .
 أبدى المجلس العلمي موافقته على االیداع و اقترح اللجنة التالیة :

 
 
 
 
 
 
 

 دكتوراه الطور الثالث
 1-االسم واللقــــب : دهینة رقیة

  - التخصص :  منظمات دولیة و إقلیمیة و الحكم الراشد
المنظمة العالمیة للتجارة و الحوكمة الرشیدة – دراسة حالة الجزائر-  - عنوان أطروحة الدكتوراه  : 

  األعمال العلمیة :
      - عنوان المقال1 : دور المنظمة العالمیة للتجارة في تحسین الحوكمة المحلیة للدول األعضاء

بسكرة. جامعة القضائي االجتهاد مخبر عن تصدر محكمة دوریة مجلة ، القضائي االجتهاد مجلة : للمقال الناشرة المجلة عنوان -                    
  العدد20 . اكتوبر  2019 .

  - عنوان المقال2 : الیات و قواعد اعمال الدیمقراطیة التشاركیة في المملكة المغربیة
 - عنوان المجلة الناشرة للمقال : مجلة المفكر ، مجلة دوریة محكمة تصدر عن جامعة  بسكرة. العدد خاص . فیفري  2020 .

   - مداخلة بعنوان :  استراتیجیة الحوكمة نحو التوجه إلى خصخصة قطاع التعلیم االساسي
 -مؤتمر دولي الثاني الموسوم بـ : االنقطاع المدرسي أي دور للفاعل المحلي.المعهد العالي لعلوم و تكنولوجیا الطاقة بقفصة و

 المندوبیة الجهویة .قفصة.
 ابدى المجلس العلمي موافقته على االیداع و اقترح اللجنة التالیة :

 
 2-االسم واللقــــب : فطوش صبرینة

  - التخصص :  منظمات دولیة و إقلیمیة و الحكم الراشد
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 المؤسســـــــة الصفـــة الرتبــــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئیسا أستاذ التعلیم العالي اسعید مصطفى 01

 جامعة الوادي مشرفا و مقررا أستاذ التعلیم العالي فرحاتي عمر 02

 جامعة باتنة01 ممتحنا أستاذ التعلیم العالي هشام عبد الكریم 03

 جامعة بسكرة ممتحنا استاذ محاضر أ عكنوش نور الصباح 04

 جامعة الجلفة ممتحنا استاذ محاضر أ جداوي خلیل 05

 جامعة بسكرة ممتحنا استاذ محاضر أ زنودة منى 06

 المؤسســـــــة الصفـــة الرتبــــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئیسا أستاذ محاضرأ مدوني علي 01

 جامعة بسكرة مشرفا و مقررا أستاذ التعلیم العالي اسعید مصطفى 02

 جامعة باتنة01 ممتحنا أستاذ محاضرأ لموشي طالل 03

 جامعة الجلفة ممتحنا أستاذ محاضرأ خالد تلعیش 04

 جامعة بسكرة ممتحنا استاذ محاضر أ قط سمیر 05



آلیات المنظمات الدولیة لمكافحة الفساد في الدول العربیة : دراسة حالة منظمة الشفافیة الدولیة  - عنوان أطروحة الدكتوراه  : 

  األعمال العلمیة :
      - عنوان المقال1 : اآللیات القانونیة لمكافحة الفساد على ضوء االتفاقیات الدولیة

بسكرة. جامعة القضائي االجتهاد مخبر عن تصدر محكمة دوریة مجلة ، القضائي االجتهاد مجلة : للمقال الناشرة المجلة عنوان -                    
  العدد02 . جوان  2019 .

  - عنوان المقال2 : تأثیر االستقرار السیاسي على مستویات الفساد في الدول العربیة  قراءة في تقاریر منظمة الشفافیة الدولیة
  - عنوان المجلة الناشرة للمقال : مجلة المفكر    ، مجلة دوریة محكمة تصدر عن جامعة  بسكرة. المجلد 14العدد02 . جوان  2019 .

 ابدى المجلس العلمي موافقته على االیداع و اقترح اللجنة التالیة :
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 المؤسســـــــة الصفـــة الرتبــــــة االسم واللقب الرقم

 جامعة بسكرة رئیسا أستاذ التعلیم العالي باري عبد اللطیف 01

 جامعة باتنة1 مشرفا و مقررا أستاذ التعلیم العالي طویل نسیمة 02

 جامعة بسكرة ممتحنا أستاذ محاضرأ حروري سهام 03

 جامعة باتنة1 ممتحنا أستاذ محاضرأ سالك نبیلة 04

 جامعة بسكرة ممتحنا استاذ محاضر أ بن عبد الرزاق حنان 05


