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

 

ربعين   وفي يوم : الخميس الخامس والعشرين من شهر صفر الخير من عام ّألف وأربعمائة وأ
رية ؛ الموافق للرابع والعشري من شهر أكتوبر من عام ألفين وتسعة عشر للميلاد .  هج

ربعين دقيقة ، وفي قاعة الاجتماعات بمبنى كلية الحقوق  وفي حدود الساعة العاشرة وخمس وأ
 والعلوم 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 343-06على المرسوم التنفيذي رقم بعد الاطلاع  -
 ، 279-03والمتمّم للمرسوم التنفيذي رقم  ، والمعّدل2006سبتمبر سنة 

؛ الصادر عن وزير التعليم التعليم   2004ماي  5المؤرّخ في  53بعد الاطلاع على القرار رقم  -
 ت سير المجلس العلمي للكليّة،العالي والبحث العلمي ، والذي يحّدد كيفيا

سمية ا؛ الذي يحدد القائمة الجويلية  11المؤرخ في  1188وبمقتضى القرار الوزاري رقم  -
 لأعضاء المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد لمين دباغين سطيف ؛ 

 
 اعتبارا لانعقاد المجلس العلمي في دورة ) عادية ( ؛  -

 اعتبارا لاكتمال النصاب القانوني لانعقاد المجلس العلمي  ؛ وفقا لقائمة   -

 لآتية : الحضور ا 

إبراهيم بودوخة ؛ رئيسا للمجلس .  .1  السيد : 

 .، وعضوا  لكليةل ا عميد: بن اعراب محمد ؛  السيد .2

 .، وعضوا نائب العميد المكلف بما بعد التدرج والبحث؛  فرحاوي عبد العزيز   لسيد :ا  .3
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 السيد : قرقور نبيل ؛ نائب العميد المكلف بالبيداغوجيا ، وعضوا . .4

 بن ورزق هشام ؛ رئيس اللجنة العلمية لقسم الحقوق ، وعضوا .  السيد : .5

 السيد : بن عمر عادل ؛ رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية ، وعضوا . .6

 السيد : قارس ابو بكر  ؛ عضوا . .7

 رؤوف ؛ عضوا . السيد : منصوري  .8

 السيد : بوسعدية رؤوف ؛ مسئول مخبر ، وعضوا . .9

 السيد : بلعيساوي محمد الطاهر ؛ مسئول مخبر ، وعضوا . .10

 واعتبارا لغياب الأساتذة التالية أسماؤهم :   -

ربص علمي في الخارج (  ) شوقي سمير  ـ د . 1               ت

 ) وفاة الوالد (  د . بوجلال صلاح الدينـ  2              
 زواج (. )  رقولي كريم. د ـ  3             

 د. ظرف قدور ) استقالة ( . -04  
 :  الآتي    اعتبارا لجدول الأعمال التالي المصادق عليه في أول جلسة ؛ وهو  -

 ـ طلبات إعادة التسجيل في الدكتوراه  1
 ـ دراسة تعيين خبراء لتقييم مطبوعات .  2
 ـ طلب الموافقة على مشروع كتاب جماعي. 3
 ـ طلب تعديل عناوين أطروحات دكتوراه. 4
 . ـ طلبات عطل علمية  5
ريع  6  . PRFUـ طلبات اعتماد مشا
 . ـ طلب اعتماد مطبوعة  7
 . ـ طلبات تنظيم ملتقيات علمية  8
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 . ـ طلبات تسجيل في الدكتوراه علوم  9
 ـ طلب الموافقة على تنظيم ندوة علمية 10
ـ طلبت تأهيل كلية الحقوق والعلوم السياسية للتكوين في الدراسات العليا  11

 .  PGSالمتخصصة 
 ـ طلب المصادقة على التشكيلة البشرية لمخبر    12
 . ـ متفرقات 13

 

 أعضاء المجلس العلمي ؛ اعتبارا لمداولة ومناقشة   -
 اعتبارا لمصادقة أعضاء المجلس العلمي .  -

 
 

 أصدر المجلس العلمي  
 توصياته وقراراته ؛ حول : 

 ـ طلبات إعادة التسجيل في الدكتوراه   أولا  
 ـ بعد عرض الطلبات على أعضاء المجلس العلمي . 

رية للطلبة.  ـ بعد الإطلاع على الملفات الإدا
 استيفاء الطلبات للشروط القانونية المطلوبة.ـ بعد التأكد من 

 .  10/10/2019ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في 
ـ وافق المجلس العلمي على إعادة تسجيل الطلبة التالية أسماؤهم للسنة الجامعية  

2019  /2020 . 
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 :   علوم القائمة الإسمية  لطلبة الدكتوراه  أ /  
 : السنة السادسة

 ـ عفان يونس  1
 ـ محمد شاكر سلطان 2
 ـ منصوري رؤوف  3

 : السنة الخامسة
 ـ مهداوي حنان  4
 ـ بورزام رمزي  5
 ـ سماعيلي ياسين عبد الرزاق  6
 ـ مخلوفي خضرة 7
 ـ رمضاني مسيكة  8
 ـ جعفري مفيدة 9

 ـ لرقط سميرة  10
 بن مالك اسمهانـ  11

 السنة الرابعة 
 ـ عليوي فارس  12
 ـ زبيري وهيبة  13
 ـ صلاب سيد علي 14
 ـ حشة حسيبة 15
 ـ مناري عياشة  16
 ـ بلمولود أمال 17
 ـ بن عودة كميليا  18



6 

 

 ـ بلعالم فريدة 19
 ـ بن خليفة مريم  20
 ـ جارو نعيمة  21
 ـ بوزكري انتصار 22
 ـ عاشوري وهيبة  23

 الثالثةالسنة 
 ـ حساني عبد الجليل  24
 ـ بوصبع ريمة  25
 ـ قاسمي محمد  26
 ـ صديقي عبد العزيز  27
زيقة  28  ـ مخناش ر
 ـ بن الشيخ صراح 29
 ـ برادعي محي الدين30

  LMDالقائمة الإسمية  لطلبة الدكتوراه الطور الثالث  ب /  
 السنة الرابعة 

 ـ عطوي مريم  1
 ـ عراب لامية  2
 بوقطوشة وردة ـ  3
 ـ سعودي نسيم  4
 ـ مخناش الشريف  5
 زرارة لوناس  ـ بن 6
 ـ بوالجدري محمد أمين 7
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 ـ بن شناف منال  8
 السنة الثالثة

 ـ وليد زهير سعيد المدهون 9
 ـ بن جدو منيرة  10
رياض  11  ـ دبش 
ريوة علاء الدين 12  ـ ب
 ـ بليلي أسماء 13
 ـ قيرود سهام  14
 معاوي عتيقة ـ  15
 شرقي عبد الوهابـ  16
 ـ دايخة فاروق 17
 ـ احفايظية سمير  18

 السنة الثانية
 ـ تبينة حكيم  19
 ـ غشام خليل  20
 ـ طوبال عبد السلام 21
 ـ طوبال بوعلام  22
 ـ شلوفي نعيمة  23
 ـ حرياطي جهاد 24
 ـ سواحلية ليلي 25
 ـ خلوف حسام 26
 ـ قارة محمد صبرينة 27
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 ـ لواهم رضا 28
 ـ جنان رضا 29
 ـ بلعتروس شمس الدين30
ل المناقشة لمدة موسمين جامعيين بعد  جآمجلس العلمي للكلية على تمديد آكما وافق الـ 

 . LMDالطور الثالث بالنسبة لطلبة الدكتوراه  التسجيل الثالث
 : اسة تعيين خبراء لتقييم مطبوعات  ـ در   ثانيا 

 
 ذوادي عادل . عتماد مطبوعة المقدم من الدكتور  ابعد الإطلاع على طلب ـ 1

قتصاد السياسي " التي امحاضرات في الـ بعد الإطلاع على المحاضرات الموسومة " 
 . 2019/  2018ألقيت على طلبة السنة الأولى حقوق ، للسنة الجامعية   

 .  2019/ 10/ 10ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في 
رين حول المحاضرات المقدمة .   ـ قرر المجلس العلمي تكليف خبيرين لإعداد تقري
 ـ وقد أوصى المجلس العلمي على ضرورة مراعاة التخصص والرتبة العلمية للخبير 

زيد عن ـ   يوم من تاريخ التكليف .  30كما تم تحديد مدة إيداع الخبرة خلال مدة لا ت
 
 بن سهيل لخضر . عتماد مطبوعة المقدم من الدكتور  ابعد الإطلاع على طلب ـ  2

"  المسؤولية عن الضرر البيئيـ بعد الإطلاع على المحاضرات الموسومة " محاضرات في 
، للسنة الجامعية   تخصص قانون البيئة الثانية ماستر التي ألقيت على طلبة السنة 

2018  /2019 . 
 .  2019/ 10/ 10العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة 

رين حول المحاضرات المقدمة .   ـ قرر المجلس العلمي تكليف خبيرين لإعداد تقري
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ـ وقد أوصى المجلس العلمي على ضرورة مراعاة التخصص والرتبة العلمية للخبير كما تم 
زيد عن   التكليف . يوم من تاريخ   30تحديد مدة إيداع الخبرة خلال مدة لا ت

 : ب الموافقة على مشروع كتاب جماعيـ طل   ثالثا  
 
المتضمن   بلعيساوي محمد الطاهر بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الدكتور ـ 

ت والقانون في الجزائر ـ  فقة على مشروع كتاب جماعي تحت عنوان " الأنترني االمو
 التكنولوجيات الحديثة على القانون.فاق وتحديات" في إطار مخبر تطبيق آواقع ، 

 .  2019/  10/ 10بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في ـ    
 ـ وافق المجلس العلمي على الطلب. 

 
 :   ات تعديل عناوين أطروحات دكتوراه طلب   رابعا ـ  

 
وليد  ـ بعد الإطلاع على طلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه المقدم من الطالب  1

 .   زهير المدهون
  المشرف على تعديل عنوان الأطروحة.رأي ـ بعد الإطلاع على 

 .  2019/ 10/ 10ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في 
عنوان الأطروحة من العنوان القديم " المسؤولية  ـ وافق المجلس العلمي على تعديل 

لية الجزائية " المسؤو: لى العنوان الجديد ، إقتصادية " اة لمسيري المؤسسات الالجنائي
 قتصادية " .المسيري المؤسسات ال

 
ـ بعد الإطلاع على طلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه علوم المقدم من الطالبة  2

 بن مالك اسمهان . 
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 المشرف على تعديل عنوان الأطروحة. رأيـ بعد الإطلاع على 
 .  2019/ 10/ 10ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في 

ـ وافق المجلس العلمي على تعديل عنوان الأطروحة من العنوان القديم " الحماية القانونية 
" الحماية القانونية  : لى العنوان الجديد ، إللحق في الخصوصية أثناء مرحلة التحقيق " 

 للحق في الخصوصية أثناء مرحلة التحقيق القضائي " .
 

ـ بعد الإطلاع على طلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه المقدم من الطالب   3
ريوة علاء الدين  ؛ من العنوان : " الجرائم الواقعة على المستهلك " ، إلى : "   ب

 " .   03-09الجرائم الواقعة على المستهلك في ظل القانون  
 المشرف على تعديل عنوان الأطروحة. رأيـ بعد الإطلاع على 

 .  2019/ 10/ 10ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في 
 المجلس العلمي الطلب . ـ رفض 

 
 ـ طلبات عطل علمية . خامسا  

 
 . بن بلقاسم أحمد ـ بعد الإطلاع على طلب عطلة العلمية المقدم من الدكتور  1

عشر للعلوم لحادي ـ بعد الإطلاع على دعوة المشاركة في الملتقى الدولي ا
وجامعة الإجتماعية والأبحاث الراهنة والمنظم من طرف جامعتي هيتيت 

 .  2019أكتوبر  30الى 28الغازي عثمان بأنطاليا بتركيا من 
على المداخلة الموسومة " حقوق الإنسان بين مبدأ عدم التدخل  ـ بعد الإطلاع 

 والتدخل". 
 .  2019عتمادات المالية للكلية لسنة الس العلمي على الطلب في حدود  الـ وافق المج
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 . قرقور نبيل ـ بعد الإطلاع على طلب عطلة العلمية المقدم من الدكتور  2
جتماعية الحادي عشر للعلوم البعد الإطلاع على دعوة المشاركة في الملتقى الدولي ا

والأبحاث الراهنة والمنظم من طرف جامعتي هيتيت وجامعة الغازي عثمان  
  2019أكتوبر  30الى 28تركيا من بأنطاليا ب

ريمة الإلـكت رونية ـ بعد الإطلاع على المداخلة الموسومة " الإشكاليات الإجرائية للج
 ختصاص".اعبر الوطنية : التفتيش وال

 .  2019عتمادات المالية للكلية لسنة الس العلمي على الطلب في حدود  الـ وافق المج
 
 . بوسعدية رؤوف مية المقدم من الدكتور  ـ بعد الإطلاع على طلب عطلة العل3

الموسوم " تأهيل    الأولالدولي  المؤتمر ى دعوة المشاركة في ـ بعد الإطلاع عل
  23،  22المزمع انعقاده يومي ذوي الإعاقة والتنمية المستدامة" الأشخاص 

 بجامعة القاهرة ، مصر  2019ديسمبر 
لتزامات الدولية المتعلقة بحماية  انفاذ الإـ بعد الإطلاع على المداخلة الموسومة " 

 ". المعاقين في التشريعات الوطنية ، التشريع الجزائري نموذجا
ة للكلية لسنة  عتمادات الماليالس العلمي على الطلب في حدود  الـ وافق المج

2019   . 
 
 . غبولي منى ةـ بعد الإطلاع على طلب عطلة العلمية المقدم من الدكتور 4 

ـ بعد الإطلاع على دعوة المشاركة في المؤتمر الدولي الأول  الموسوم " تأهيل  
  23،  22الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية المستدامة" المزمع انعقاده يومي 

 بجامعة القاهرة ، مصر  2019ديسمبر 
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لتزامات الدولية المتعلقة بحماية  انفاذ الإلإطلاع على المداخلة الموسومة " ـ بعد ا
 معاقين في التشريعات الوطنية ، التشريع الجزائري نموذجا". ال

عتمادات المالية للكلية لسنة  الس العلمي على الطلب في حدود  الـ وافق المج
2019   . 

 سعدون نورالدين ـ بعد الإطلاع على طلب عطلة العلمية المقدم من الدكتور   5
جتماعية االدولي الحادي عشر للعلوم التقى بعد الإطلاع على دعوة المشاركة في المل

والأبحاث الراهنة والمنظم من طرف جامعتي هيتيت وجامعة الغازي عثمان  
 . 2019أكتوبر  30الى 28بأنطاليا بتركيا من 

رية لمكافحة الإرهاب كتجربة  ـ بعد الإطلاع على المداخلة الموسومة "  المقاربة الجزائ
 ".ودوليا رائدة للتصدي لظاهرة العنف إقليميا

عتمادات المالية للكلية لسنة  الس العلمي على الطلب في حدود  الـ وافق المج
2019   . 

 لبيد عماد. ـ بعد الإطلاع على طلب عطلة العلمية المقدم من الدكتور  6
جتماعية اتقى الدولي الحادي عشر للعلوم البعد الإطلاع على دعوة المشاركة في المل

م من طرف جامعتي هيتيت وجامعة الغازي عثمان  والأبحاث الراهنة والمنظ
 . 2019أكتوبر  30الى 28بأنطاليا بتركيا من 

ـ بعد الإطلاع على المداخلة الموسومة " حالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي : الهجرة 
 وعلاقتها بعوامل الطرد والجذب". 

عتمادات المالية للكلية لسنة  الس العلمي على الطلب في حدود  الـ وافق المج
2019   . 
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ريع    سادسا   .  PRFUـ طلبات اعتماد مشا
 
ـ بعد اطلاع أعضاء المجلس العلمي على طلب اعتماد مشروع بحث تكويني  1

PRFU   ني الموسوم " النظام القانو زروق نوال المقدم من طرف الأستاذة
في إطار مخبر  " التسوية(المنازعات وطرق للتجارة الدولية في الجزائر )

 التكنولوجيات الحديثة على القانون. 
 ـ بعد الإطلاع على مخطط مشروع البحث المرفق بالطلب. 

 ـ بعد الإطلاع على أهداف المشروع ومخطط انجازه .
 .  2019/ 10/ 10ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في 

تحت عنوان "  PRFUعتماد مشروع بحث تكويني ـ وافق المجلس العلمي على ا
 النظام القانوني للتجارة الدولية في الجزائر ) المنازعات وطرق التسوية(. 

ـ بعد اطلاع أعضاء المجلس العلمي على طلب اعتماد مشروع بحث تكويني  2
PRFU   ومات الموسوم " تكنولوجيا المعل ظريف قدورالمقدم من طرف الأستاذ

نتخابية في الجزائر" في إطار مخبر التكنولوجيات اودورها في تطوير العملية ال
 الحديثة على القانون. 

 ـ بعد الإطلاع على مخطط مشروع البحث المرفق بالطلب. 
 ـ بعد الإطلاع على أهداف المشروع ومخطط انجازه .

 .  2019/ 10/ 10مية لقسم الحقوق المؤرخ في ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العل
تحت عنوان  "  PRFUـ وافق المجلس العلمي على اعتماد مشروع بحث تكويني 

 تكنولوجيا المعلومات ودورها في تطوير العملية الإنتخابية في الجزائر".
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ـ بعد اطلاع أعضاء المجلس العلمي على طلب اعتماد مشروع بحث تكويني  3
PRFU   إيمان ريمة سرورالمقدم من طرف الأستاذة الموسوم " حوكمة  ثوابتي 

 جتماعي في الجزائر: المكاسب والرهانات". االضمان ال
 ـ بعد الإطلاع على مخطط مشروع البحث المرفق بالطلب. 

 ـ بعد الإطلاع على أهداف المشروع ومخطط انجازه .
 .  2019/ 10/ 10قوق المؤرخ في ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الح

تحت عنوان  "  PRFUـ وافق المجلس العلمي على اعتماد مشروع بحث تكويني 
 جتماعي في الجزائر: المكاسب والرهانات". احوكمة الضمان ال

بعد اطلاع أعضاء المجلس العلمي على طلب اعتماد مشروع بحث تكويني   ـ  4
PRFU   الموسوم " دور المعاملات  بوسعدية رؤوف المقدم من طرف الأستاذ

رية ال لـكترونية في الوقاية من الفساد ـ تجارب مقارنة" في إطار مخبر إالإدا
رية .   دراسات وأبحاث حول المجازر الإستعما

 ـ بعد الإطلاع على مخطط مشروع البحث المرفق بالطلب. 
 المشروع ومخطط انجازه .ـ بعد الإطلاع على أهداف 

 .  2019/ 10/ 10ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم الحقوق المؤرخ في 
" تحت عنوان   PRFUـ وافق المجلس العلمي على اعتماد مشروع بحث تكويني 

رية الإلـكترونية في الوقاية من الفساد ـ تجارب مقارنة".  دور المعاملات الإدا
ـ بعد اطلاع أعضاء المجلس العلمي على طلب اعتماد مشروع بحث تكويني  5

PRFU   قتصادي االموسوم " التمكين ال لبيد عمارالمقدم من طرف الأستاذ
ريفية: تحديات الواقع وإمكانات المستقبل"   . للمرأة ال

 ـ بعد الإطلاع على مخطط مشروع البحث المرفق بالطلب. 
 ـ بعد الإطلاع على أهداف المشروع ومخطط انجازه .
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/ 10/ 10المؤرخ في لعلوم السياسية ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية لقسم ا
2019  . 

" التمكين  تحت  PRFUـ وافق المجلس العلمي على اعتماد مشروع بحث تكويني 
ريفية: تحديات الواقع وإمكانات المستقبل" . قتصاال  ادي للمرأة ال
 : ـ طلب اعتماد مطبوعة    سابعا 

المتعلق  بشير الشريف شمس الدين ـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الأستاذ 
 باعتماد مطبوعة . 

"  الإداريستعجال امحاضرات في قضاء الـ بعد الإطلاع على المحاضرات الموسومة " 
للسنة الجامعية   القانون العام،ـ تخصص  الثانية ماسترالتي ألقيت على طلبة السنة 

 بتقييم المطبوعة.  انـ بعد الإطلاع على تقريري الخبرة المتعلق 2019/  2018
 .  2019  /10/  10المؤرخ في   الحقوقـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية  لقسم 

 المناقشة التي دارت بين أعضاء المجلس العلمي للكلية . ـ بعد 
بشير  عتماد المحاضرات التي ألقيت من طرف الأستاذ اـ وافق المجلس العلمي على 

على طلبة السنة الثانية ماستر ـ تخصص القانون العام، للسنة   الشريف شمس الدين 
عجال ستاتحت عنوان " محاضرات في قضاء ال 2019/  2018الجامعية    

 الإداري". 
 : ـ طلبات تنظيم ملتقيات علمية    ثامنا  

المتضمن تنظيم  عراب محمد أ بن طلاع على الطلب المقدم من الدكتور اـ بعد ال 1
رية ومقتضيات الضبط" بالتعاون  ملتقى دولي بعنوان " الحق في الإعلام بين الح

تصال بكلية العلوم  االسمعي البصري وقسم الإعلام وال مع سلطة ضبط
 .  2جتماعية والإنسانية بجامعة محمد لمين دباغين سطيفاال

 ر.ـ بعد الإطلاع على مشروع الملتقى من حيث الأهداف والمحاو
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 .  2019/  10/  10ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية  لقسم الحقوق المؤرخ في  
 ـ وافق المجلس العلمي على الطلب. 

المتضمن تنظيم  باطلي غنيةـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الدكتورة   2
للقانون فتراضية وفقا اة المعطيات الشخصية في البيئة الملتقى دولي بعنوان " حماي

الواقع والتحديات" في إطار مخبر تطبيق التكنولوجيات الحديثة على  07ـ  18
 القانون وبالتعاون مع فرقة البحث : وسائل الدفع والتكنولوجيا الحديثة.

 ـ بعد الإطلاع على مشروع الملتقى من حيث الأهداف والمحاور.
 .  2019/  10/  10مؤرخ في  ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية  لقسم الحقوق ال

 ـ وافق المجلس العلمي على الطلب. 
المتضمن تنظيم  لعقابي سميحةـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الدكتورة   3

لى المعلومة بين متطلبات التمكين وعوائق  إى وطني بعنوان " الحق في النفاذ ملتق
في الجزائر ـ الواقع   الممارسة " في إطار وحدة البحث : تحولات المرفق العام

 والأفاق.
 ـ بعد الإطلاع على مشروع الملتقى من حيث الأهداف والمحاور.

 .  2019/  10/  10ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية  لقسم الحقوق المؤرخ في  
 ـ وافق المجلس العلمي على الطلب. 

المتضمن تنظيم   صفو نرجسـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الدكتورة   4
ملتقى وطني بعنوان " الطفولة المعنفة . . . أية حماية بأي ضمانات؟ " في إطار  

 وحدة البحث : الفئات المستضعفة وحقوق الإنسان.
 ـ بعد الإطلاع على مشروع الملتقى من حيث الأهداف والمحاور.

 .  2019/  10/  10اع على محضر اللجنة العلمية  لقسم الحقوق المؤرخ في  ـ بعد الإطل
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وإدراج  ،  تأجيل تاريخ تنظيم الملتقى: ـ وافق المجلس العلمي على الطلب بشرط 
رية لحماية الطفولة ، والتعاون مع الهيئات الرسمية المعنية   محور حول القوانين الجزائ

 .بحماية الطفولة ما أمكن
المتضمن تنظيم   رقولي كريم إطلاع على الطلب المقدم من الدكتور ـ بعد ال 5 

فاق التكامل آتحاد المغاربي: رهانات التفعيل وملتقى وطني بعنوان " الإ
 الإقليمي" . 

 ـ بعد الإطلاع على مشروع الملتقى من حيث الأهداف والمحاور.
/ 10/  10لمؤرخ في ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية  لقسم العلوم السياسية ا

2019  . 
ـ وافق المجلس العلمي على الطلب مع التحفظ على عدم إدراج محور حول الصحراء 

 الغربية.
المتضمن تنظيم ملتقى  لبيد عمارـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الدكتور  6

وطني بعنوان " الخدمة العمومية الإلـكترونية في الجزائر: تحديات الواقع ورهانات  
 المستقبل" . 

 ـ بعد الإطلاع على مشروع الملتقى من حيث الأهداف والمحاور.
/ 10/  10ـ بعد الإطلاع على محضر اللجنة العلمية  لقسم العلوم السياسية المؤرخ في 

2019  . 
عتبار بملاحظات اللجنة العلمية  اعلمي على الطلب مع الأخذ بعين الـ وافق المجلس ال

 لقسم العلوم السياسية.
 : أوصى المجلس العلمي للكلية بما يلي:ملاحظة 
 ات أيام السبت ما أمكن حماية للحق البيداغوجي للطلبة .  ـ أن يكون تنظيم الملتقي 1
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ـ ضرورة التزام المتدخلين في الملتقى بتسليم نسخة الـكترونية وورقية من المداخلة  2
 تحت طائلة عدم تسليم شهادة المشاركة.

 03ـ تقديم تعهد كتابي مسبق بنشر أعمال الملتقى كاملة ضمن أجل لايتعدى  3
 أشهر.

 : لبات التسجيل في الدكتوراه علوم  ـ ط   تاسعا 
وبشطولة 1 ـ بعد الإطلاع على طلب التسجيل في الدكتوراه علوم المقدم من الطالب ب

 ياسين.
 ـ بعد الإطلاع على المشروع الموسوم "تنظيم التنمية البشرية لتحقيق التنمية المستدامة". 

 ـ قرر المجلس العلمي للكلية رفض المشروع.
الإطلاع على طلب التسجيل في الدكتوراه علوم المقدم من الطالب بوعون بعد ـ  2

 عبد العزيز. 
 ـ بعد الإطلاع على المشروع الموسوم "اللامركزية في الجزائر: المفاهيم والتطبيقات". 

 ـ قرر المجلس العلمية للكلية رفض الطلب لعدم استيفائه للشروط القانونية المطلوبة.
 :   ة على تنظيم ندوة علمية ـ طلب الموافق عاشرا  

ـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من الدكتور قرقور نبيل المتضمن تنظيم ندوة 
بعنوان " الأسس القانونية والتاريخية للرقابة  2019ديسمبر  09الثلاثاء  يوم علمية

رية". في إطار البحث   رية في الأنظمة المقارنة: فلسفة الرقابة الدستو الدستو
رية ودورها في حماية وسمو  PRFU التكويني الجامعي  حول تطور الرقابة الدستو

رية في الجزائر  . القاعدة الدستو
 ـ وافق المجلس العلمي للكلية على الطلب. 
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ـ طلبت تأهيل كلية الحقوق والعلوم السياسية للتكوين في الدراسات   حادي عشر 
 .   PGSالعليا المتخصصة  

ـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من طرف الدكتور بلعيساوي محمد الطاهر 
للتكوين في  2المتضمن تأهيل كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سطيف

 .PGSصة صالدراسات العليا المتخ 
 ـ بعد المناقشة التي دارت بين أعضاء المجلس العلمي للكلية. 

 . على الطلب العلمي ـ وافق المجلس 
 :   على التشكيلة البشرية لمخبر بحث   ـ طلب المصادقة   ثاني عشر 

 
ـ بعد الإطلاع على الطلب المقدم من طرف الدكتور بلعيساوي محمد الطاهر 

البشرية لمخبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة على المتضمن المصادقة على التشكيلة 
 القانون. 

 ـ بعد تأكد المجلس العلمي من رفع التحفظ. 
على التشكيلة البشرية لمخبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة على  ـ صادق المجلس

 القانون. 
 :   متفرقات ثالث عشر ـ  

كمسؤول ميدان   ورزق هشامتعيين الدكتور بن اقتراح ـ وافق المجلس العلمي على 
 التكوين.

 
 دقيقة 15و  15وأغلق المحضر على ذلك على الساعة               

 
 رئيس المجلس العلمي                                                                 


