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 إّن المجلس العلمي ؛
 لكلية الحقوق والعلوم السياسية 
 جامعة محمد لمين دباغين سطيف 

 
ية ؛ وفي يوم : الأربعاء الرابع عشر  من شهر ذي القعدة من عام ّألف وأربعمائة وأربعين هجر

يلية الموافق ل  من عام ألفين وتسعة عشر للميلاد .لسابع عشر من شهر يوليو / جو
والعلوم عة الاجتماعات بمبنى كلية الحقوق وفي حدود الساعة العاشرة وأربعين دقيقة ، وفي قا

 السياسية :
 1424جمادى الثانية عام  24المؤرّخ في  279-03بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم   -

 ؛الذي يحّدد مهام الجامعة والقواعد الخاّصة بتنظيمها وسيرها  2003غشت سنة  23الموافق 
 27الموافق 1427المؤرخ في رمضان عام 343-06بعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم  -

 ، 279-03والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم  ، والمعّدل2006سبتمبر سنة 
؛ الصادر عن وزير التعليم التعليم  2004ماي  5المؤرّخ في  53بعد الاطلاع على القرار رقم  -

 العالي والبحث العلمي ، والذي يحّدد كيفيات سير المجلس العلمي للكليّة،
يلية  11المؤرخ في  1188وبمقتضى القرار الوزاري رقم  - سمية ا؛ الذي يحدد القائمة الجو

 لأعضاء المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد لمين دباغين سطيف ؛
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 اعتبارا لانعقاد المجلس العلمي في دورة ) عادية ( ؛ -

وفقا لقائمة  ؛ العلمي اعتبارا لاكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس  -

 : ، ومن دون غيابات   لتاليةالحضور ا

براهيم بودوخة  .1  رئيسا للمجلس .؛ السيد : إ

 .، وعضوا  لكليةل اعميد؛ بن اعراب محمد :  السيد .2

 .، وعضوا التدرج والبحثنائب العميد المكلف بما بعد ؛  فرحاوي عبد العزيز لسيد :ا .3

 ، وعضوا . نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا؛ قرقور نبيل السيد :  .4

يف قدورظ السيد : .5  ، وعضوا . رئيس قسم الحقوق ؛ ر

 ، وعضوا . رئيس قسم العلوم السياسية السيد : خلاف محمد عبد الرحيم ؛ .6

 .عضوا ، و رئيس اللجنة العلمية لقسم الحقوق؛ بن ورزق هشام  السيد : .7

 .، وعضوا  رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية؛ بن عمر عادل  السيد : .8

 ؛ عضوا .شوقي سمير السيد :  .9

 ؛ عضوا . بوجلال صلاح الدين السيد : .10

يم السيد : .11  ؛ عضوا . رقولي كر

 ؛ عضوا .  قارس ابو بكر السيد : .12

 ؛ عضوا . منصوري رؤوف السيد : .13

 عضوا .مسئول مخبر ، و؛  ية رؤوفالسيد : بوسعد .14

 عضوا .مسئول مخبر ، و؛  بلعيساوي محمد الطاهر السيد : .15

 عضوا .مسئول المكتبة ، و؛  حجوط بوسعدالسيد :  .16
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 : الآتي  وهواعتبارا لجدول الأعمال التالي المصادق عليه في أول جلسة ؛  -

 ـ المصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي للكلية. 1

 ـ طلب تعيين لجنة مناقشة ملف التأهيل الجامعي.  2

 ـ طلبات اعتماد مطبوعة . 3

 ـ طلب تعيين خبراء لتقويم مطبوعة .    4

 ـ طلب تعيين لجنة مناقشة مذكرة ماجستير  .   5

 ـ طلب مناقشة أطروحة دكتوراه.                  6

 ـ طلب تعيين لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه. 7

 ـ طلب مناقشة مذكرة ماجستير .           8

 ـ طلبات عطل علمية 9

يع المقاييس للسنة الجامعية 10  2019/2020ـ توز

 طلب احتساب نقاط النشاط في التربصات . -11 

 طلب الموافقة على مشروع كتاب جماعي . -12 

 طلب تسمية مدرجين . – 13 

 برنامج عمل سنوي .طلب اطلاع المخابر وفرق البحث المجلس ب – 14 

 طلب اعتماد محاضرات مكثفة . -15 

 طلب إعداد دليل منهجي للباحث في رسائل الماستر  . -16 

 طلب إعداد دليل منهجي في مناقشة رسائل الماستر . -17
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 ؛اعتبارا لمداولة ومناقشة أعضاء المجلس العلمي  -
 اعتبارا لمصادقة أعضاء المجلس العلمي . -

 

 أصدر المجلس العلمي توصياته وقراراته ؛ حول : 
 

 ـ المصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي للكلية. 1

 عرض مشروع النظام الداخلي للمجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية على أعضاء المجلس. ـ بعد

 ـ بعد المناقشة التي دارت بين أعضاء المجلس العلمي.

 ـ صادق المجلس بالإجماع على النظام الداخلي للمجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية.

 ـ طلب تعيين لجنة مناقشة ملف التأهيل الجامعي  2

 ـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الأستاذ معيزة رضا المتعلق بتعيين لجنة مناقشة ملف التأهيل الجامعي.

 ـ بعد الإطلاع على الملف الإداري والبيداغوجي للمترشح.

 رشح للتأهيل الجامعي والمتضمنة الموافقة على المناقشة.ـ بعد الإطلاع على تقارير الخبرة المتعلقة بتقييم ملف المت

 . 16/07/2019ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في 

 ـ بعد المناقسة التي دارت بين أعضاء المجلس العلمي للكلية.

 اؤهم:ـ قرر المجلس العلمي للكلية تعيين لجنة مناقشة مكونة من الأساتذة الأتية أسم

 رئيسا.      2ـ د بوضياف عبد الرزاق            جامعة سطيف 1

 ـ د القنعي بن يوسف              جامعة المدية          عضوا 2
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 عضوا       2ـ د روابح فريد                      جامعة سطيف 3

 ـ طلبات اعتماد مطبوعة . 3

 ـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الأستاذة غربي نجاح المتعلق باعتماد مطبوعة  1

ية" التي ألقيت على طلبة السنة  ـ بعد الإطلاع على المحاضرات الموسومة "تقنيات التحرير والصياغة الإدار
 . 2018/2019للسنة الجامعية  قسم الإدارة العامة ، –الثانية ليسانس حقوق 

 ـ بعد الإطلاع على تقريري الخبرة المتعلق بتقييم المطبوعة.

 . 16/07/2019ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في 

 ـ بعد المناقشة التي دارت بين أعضاء المجلس العلمي للكلية.

التي ألقيت من طرف الأستاذة غربي نجاح على السنة  ـ وافق المجلس العلمي على اعتماد المحاضرات
تحت عنوان: "تقنيات  2018/2019قسم الإدارة العامة، للسنة الجامعية   –الثانية ليسانس حقوق 

ية".  التحرير والصياغة الإدار

 ـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الأستاذة برارمة صبرينة المتعلق باعتماد مطبوعة.  2

ية المعمق" التي ألقيت على طلبة السنة ـ بعد الإ طلاع على المحاضرات الموسومة "قانون العقود الإدار
 . 2018/2019الأولى ماستر حقوق ، تخصص قانون عام معمق ، للسنة الجامعية 

 ـ بعد الإطلاع على تقريري الخبرة المتعلق بتقييم المطبوعة.

 . 16/07/2019حقوق المؤرخ في ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم ال

 ـ بعد المناقشة التي دارت بين أعضاء المجلس العلمي للكلية.
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ينة على طلبة  ـ وافق المجلس العلمي على اعتماد المحاضرات التي ألقيت من طرف الأستاذة برارمة صبر
وان " تحت عن 2018/2019السنة الأولى ماستر حقوق ، تخصص قانون عام معمق ، للسنة الجامعية 

ية المعمق".  "قانون العقود الإدار

 ـ طلب تعيين خبراء لتقييم مطبوعة  4

 ـ بعد الإطلاع على طلب إعتماد مطبوعة المقدم من الأستاذ بشير الشريف شمس الدين.

الإداري"التي ألقيت على طلبة السنة الثانية  ـ بعد الإطلاع على المحاضرات الموسومة" قضاء الإستعجال
 . 2018/2019ماستر ،السداسي الأول، تخصص قانون عام للسنة الجامعية 

 . 16/07/2019ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في 

 ـ قرر المجلس العلمي تكليف خبيرين لإعداد تقريرين حول المحاضرات المقدمة.

يداع  ـ وقد أوصى المجلس العلمي على ضرورة مراعاة التخصص والرتبة العلمية للخبير كما تم تحديد مدة إ
 يوم من تاريخ التكليف. 30الخبرة خلال مدة لاتزيد عن 

 ـ طلب تعيين لجنة مناقشة مذكرة ماجستير    5

يكي.  ـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الطالب كروش بر

ير المشرف الدكتور بن الشيخ نورالدين المتضمن الإذن بالطبع وصلاحية المذكرة ـ بعد الإطلاع على ت قر
 للمناقشة.

 ـ بعد تأكد المجلس العلمي من توافر الشروط القانونية المطلوبة.

يكي الموسومة " تنفيذ  ـ وافق المجلس العلمي على تعيين لجنة لمناقشة مذكرة الماجستير للطالب كروش بر
 لتجاري الدولي" والمتكونة من الأستاذة التالية أسماؤهم:أحكام التحكيم ا

 رئيسا                   2ـ د عماروش سميرة                 جامعة سطيف 1
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 مشرفا ومقررا                    2جامعة سطيف             ـ د بن الشيخ نورالدين 2

 ـ د مقدم ياسين                       جامعة مسيلة                       ممتحنا 3

 ـ طلب مناقشة أطروحة دكتوراه  6

ية. 1  ـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الطالبة واسع حور

 لجنة المناقشة.ـ بعد الإطلاع على تقارير 

 ـ بعد تأكد المجلس العلمي من توافر الشروط القانونية المطلوبة.

ـ بعد الإطلاع على المقال المنشور تحت عنوان " تقويم مبدأ شرعية العقوبة في قضاء المحاكم الجنائية 
ص  2014ديسمبر  19عدد  2الدولية الخاصة" بمجلة العلوم الإجتماعية بجامعة محمد لمين دباغين سطيف

 . 306ـ  206

 ـ بعد المناقشة التي دارت بين أعضاء المجلس العلمي للكلية.

ية الموسومة " تطور القانون  ـ وافق المجلس العلمي على مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة واسع حور
نة المناقشة الدولي الإنساني عبر قضايا المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة". من قبل لج

 المتكونة من الأساتذة التالية أسماؤهم:

 ـ ا د لحرش عبد الرحمان           جامعة عنابة             رئيسا. 1

 مشرفا ومقررا        2ا د قشي الخير                        جامعة سطيف  2

 ـ أ د مانع جمال عبد الناصر       جامعة عنابة               ممتحنا 3

ية رقية                 جامعة باتنة                 ممتحنا 4  ـ أ د عواشر

 ممتحنا            2ـ د بوجلال صلاح الدين           جامعة سطيف 5

 ممتحنا            2ـ د شوقي سمير                   جامعة سطيف 6
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 ـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الطالبة غزالي نزيهة. 2

 ـ بعد الإطلاع على تقارير لجنة المناقشة.

 ـ بعد تأكد المجلس العلمي من توافر الشروط القانونية المطلوبة.

ـ بعد الإطلاع على المقال المنشور تحت عنوان " الآليات القانونية لحماية وسائل الدفع الإلـكتروني في 
ية بجامعة ز  ، جوان  10يان عاشور الجلفة ، العدد التشريع الجزائري" بمجلة البحوث السياسية والإدار

 . 294ـ  287، ص  2017

 ـ بعد المناقشة التي دارت بين أعضاء المجلس العلمي للكلية.

ـ وافق المجلس العلمي على مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة غزالي نزيهة الموسومة " المسؤولية الجزائية 
الجزائري ". من قبل لجنة المناقشة المتكونة من  عن استخدام وسائل الدفع الإلـكتروني في القانون

 الأساتذة التالية أسماؤهم:

 رئيسا.             2ـ ا د بوضياف عبد الرزاق            جامعة سطيف 1

 مشرفا ومقررا            2ـ ا د بلمامي عمر                      جامعة سطيف  2

يوش مبروك                  جا 3  ممتحنا            2معة سطيفـ د بن ز

 ـ  د قارة مولود                         جامعة مسيلة                ممتحنا 4

 ـ د موكا عبد الـكريم                   جامعة جيجل                 ممتحنا 5

 ممتحنا             2ـ د زايدي أمال                         جامعة سطيف 6

 ـ طلب تعيين لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه      7

 ـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الطالبة بن عبيد سهام 
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ـ بعد الإطلاع على الأطروحة الموسومة " الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع 
 الجزائري"

 متضمن قابلية الأطروحة للمناقشة.ـ بعد الإطلاع على تقرير المشرف الدكتور بن اعراب محمد ال

بعد الإطلاع على المقال المنشور تحت عنوان " الحماية القانونية للمرأة ضد العنف الجنسي في ضوء القانون 
 2018سنة  15المجلد  28، ععد  2" بمجلة العلوم الإجتماعية بجامعة محمد لمين دباغين سطيف 15/19

 . 282، ص 

 بين أعضاء المجلس العلمي.  ـ  بعد المناقشة التي دارت

ـ وافق المجلس العلمي على تعيين لجنة لمناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة بن عبيد سهام الموسومة " 
 الآليات القانونية لمواجهة التحرش الجنسي في التشريع الجزائري"

 المتكونة من الأساتذة التالية أسماؤهم:

 رئيسا.             2جامعة مسيلة          ـ د بركات محمد                      1

 مشرفا ومقررا            2ـ د بن اعراب محمد                        جامعة سطيف  2

 ـ د شيتور جلول                          جامعة بسكرة             ممتحنا 3

 ممتحنا     ـ  د خلفي عبد الرحمان                جامعة بجاية            4

 ممتحنا            2ـ د كوسة عمار                          جامعة سطيف 5

 ممتحنا             2ـ د بوخالفة فيصل                      جامعة سطيف 6

 ـ طلب مناقشة مذكرة ماجستير                   8 

 .  بوخملة عمر  بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الطالب

 بعد الإطلاع على تقارير لجنة المناقشة .  ـ  
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 ـ بعد تأكد المجلس العلمي من توافر الشروط القانونية المطلوبة .

" مبدأ تقييم الأثر البيئي ـ دراسة الموسومة  بوخملة عمر ـ وافق المجلس العلمي على مناقشة مذكرة الطالب 
 متكونة من الأساتذة الأتية أسماؤهم :"  من طرف لجنة المناقشة ال في إطار القانون الدولي

 رئيسا .                         2سطيفجامعة                       قرقور نبيلد .   ـ 1

 مشرفا ومقررا .                       2سطيف  جامعة                     قجالي محمدـ د .  2

 4ممتحنا                           2ف جامعة سطي                    شوقي سميرـ د .  3

 ـ د دريد كمال                       جامعة أم البواقي                            ممتحنا 4

 ـ طلبات عطل علمية 9

 ـ بعد الإطلاع على طلب الإستفادة من عطلة علمية المقدم من قبل الأستاذة بطيحي نسمة. 1

الإطلاع على الوثائق المرفقة بالطلب لاسيما دعوة المشاركة في الملتقى الدولي المحكم حول  ـ بعد
 الخصوصية في مجتمع المعلوماتية.

ـ بعد الإطلاع على المداخلة الموسومة " الجرائم المتعلقة بانتهاك الأحكام الإجرائية المقررة لحماية الحق في 
 ي".الخصوصية الرقمية في التشريع الجزائر

 . 2019/ 07/ 16ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في 

 ـ وافق المجلس العلمي على الطلب في حدود توفر الإعتمادات المالية من عدمها.

 ـ بعد الإطلاع على طلب الإستفادة من عطلة علمية المقدم من قبل الأستاذة بركان إكرام. 2

وثائق المرفقة بالطلب لاسيما دعوة المشاركة في الملتقى الدولي " الإستراتيجيات ـ بعد الإطلاع على ال
 10والإتجاهات الحديثة في تنمية المدن وإعادة الإعمار ما بعد الحروب والنزاعات بتركيا ـ اسطنبول من 

 . 2019ديسمبر  12الى 
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ة البناء في الدول الفاشلة  ـ بعد الإطلاع على عنوان المداخلة الموسومة " تدخلات البناء/ إعاد
 والمتضررة من النزاعات".

 . 2019/ 07/ 16ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية المؤرخ في 

ـ وافق المجلس العلمي على الطلب في حدود توفر الإعتمادات المالية من عدمها مع ضرورة تمكين 
 المجلس من المداخلة كاملة.

يع المقاييس للسنة الجامعية  10   2019/2020ـ توز

 ـ بعد الإطلاع على بطاقات الرغبات المقدمة من الأساتذة.

 ـ بعد سماع أعضاء المجلس العلمي لتقرير نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا .

 ـ بعد المناقشة بين أعضاء المجلس العلمي.

يع المقاييس  للس حسب الجدول المرفق  2020/ 2019نة الجامعية ـ وافق المجلس العلمي على توز
 بالمحضر.

 طلب احتساب نقاط النشاط في التربصات . -11
بعد الاطلاع على مطلب احتساب نقاط نشاط الأساتذة غير المستفيدين من التربصات قصيرة  -

 المدى في الترتيب في الأعوام القادمة .
 بعد المناقشة بين أعضاء المجلس العلمي. -
وافق المجلس العلمي على التوصية : باحتساب جميع نقاط النشاط العلمي للاستاذ الراغب في  -

الاستفادة من التربص قصير المدى ؛ من آخر استفادة له ؛ على أن تكون تلك النشاطات في 
 رتبته العلمية الأخيرة .
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 طلب الموافقة على مشروع كتاب جماعي . -12 
براهيم بودوخة بالترخيص بإعداد كتاب جماعي سيدطلب البعد الاطلاع على /  1 مهدى  إ

ّ ه تعالى ؛ يجمع مقالات في القانون العام والعلوم السياسية . ياني حسينة رحمها الل  للأستاذة ز
 بعد المناقشة بين أعضاء المجلس العلمي . -
زه ، وافق المجلس العلمي على الطلب ، وأوصى بالإعلان عن استكتاب عام من أجل إنجا -

 وبضرورة طباعته على نفقة الكلية بحسب الاعتمادات المالية المتوفرة .
براهيم بودوخة بالترخيص بإعداد كتاب جماعيسيد بعد الاطلاع على طلب ال / 2 مهدى  إ

ّ ه تعالى ؛ يجمع مقالات ف للأستاذ رضوان قرواش رحمه  . ي القانون الخاص الل
 العلمي .بعد المناقشة بين أعضاء المجلس  -
وافق المجلس العلمي على الطلب ، وأوصى بالإعلان عن استكتاب عام من أجل إنجازه ،  -

 وبضرورة طباعته على نفقة الكلية بحسب الاعتمادات المالية المتوفرة .
 طلب تسمية مدرجين . – 13  
ياني  - بعد الاطلاع على مطلب تسمية مدرجين من مدرجات الكلية ؛ أحدهما باسم الأستاذة : ز

ّ ه تعالى .  حسينة ، والآخر باسم الأستاذ قرواش رضوان رحمهما الل
 بعد المناقشة بين أعضاء المجلس العلمي . -
ن تعلق لوحة وافق المجلس العلمي على الطلب ؛ وأوصى باتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذه ؛ وأ -

 فيها مختصر للسيرة الذاتية للمعني بالتسمية أمام مدخل المدرج .
 .عمل سنوي طلب اطلاع المخابر وفرق البحث المجلس ببرنامج – 14 

براهيم بإلزام المخابر وفرق البحث بتقديم برنامج عمل  بعد الاطلاع على طلب السيد بودوخة - إ
 ؛ مع بيان آليات تنفيذه . 2020-2019مفصل للعام الدراسي الجامعي 

 بعد المناقشة بين أعضاء المجلس العلمي . -
 وافق المجلس العلمي على التوصية بتمكين المجلس العلمي وإطلاعه على :  -

 ن آليات تنفيذه وتقسيم العمل بين الأعضاء .وبيا 2020-2019البرنامج السنوي لعام  •
ية السابقة .  •  الحصيلة السنو
  طلب اعتماد محاضرات مكثفة . -15 
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براهيم باعتماد أسلوب المحاضرات المكثفة لفائدة الطلبة  - بعد الاطلاع على طلب السيد بودوخة إ
اءات المدنية ؛ باعتماد في قسم الحقوق في المادتين : قانون الإجراءات الجزائية ، وقانون الإجر

 التسجيل المسبق وبالاختيار .
 بعد المناقشة بين أعضاء المجلس العلمي.  -
وافق المجلس العلمي على التوصية باعتماد أسلوب المحاضرات المكثفة لفائدة الطلبة في قسم  -

مقياس الحقوق في المادتين : قانون الإجراءات الجزائية ، وقانون الإجراءات المدنية ؛ في 
 الملتقى .
 طلب إعداد دليل منهجي للباحث في رسائل الماستر  . -16 

براهيم - بضرورة إعداد وتحيين دليل منهجي للباحث في  بعد الاطلاع على طلب السيد بودوخة إ
 ؛ وإلزام الطلبة بمخرجاته المنهجية حين إعدادهم لرسائلهم العلمية .  رسائل الماستر

 بعد المناقشة بين أعضاء المجلس العلمي. -
، على  بإعداد وتحيين دليل منهجي للباحث في رسائل الماستر وافق المجلس العلمي على التوصية -

 أن يعرض للمناقشة والإثراء في اللقاءات القادمة للمجلس العلمي .
 طلب إعداد دليل منهجي في مناقشة رسائل الماستر . -17

براهيم - بضرورة إعداد دليل منهجي موحد للأستاذ  بعد الاطلاع على طلب السيد بودوخة إ
 دوى .والطالب في كيفية مناقشة رسائل الماستر ؛ مناقشة علمية ذات ج

 بعد المناقشة بين أعضاء المجلس العلمي. -
بإعداد دليل منهجي موحد للأستاذ والطالب في كيفية مناقشة  وافق المجلس العلمي على التوصية -

 رسائل الماستر ؛ على أن يعرض للمناقشة والإثراء في اللقاءات القادمة للمجلس العلمي .
 

 واختتم المجلس أشغاله في التاريخ نفسه المذكور أعلاه على الساعة السادسة عشر بعد الزوال .

 رئيس المجلس العلمي 
 2لكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف 

براهيم بودوخة   الدكتور إ


