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البريد الجديد 

 المعتمد للبحث
رتبة  البريد اإللكتروني األعمال العلمية

 البحث

 الرقم اإلسم و اللقب الرتبة 

 أوال: المطبوعات: 

ية( ) لجامع) مطبوعة منهجية إعداد المذكرات اثالث مطبوعات معتمدة من المجلس العلمي للكلية

 المعمق(مطبوعة السياسة الشرعية( )مطبوعة القانون الدستوري 

 ثانيا: المؤلفات: 

امعي ل الجمؤلف: المنهجية القانونية في إعداد المذكرات واألطروحات الجامعية وملفي التأهي

 154طبعة أولى عدد الصفحات  2017والبروفيسورة، مطبعة دار نور للنشر ألمانيا 

 :: المنشورات في مجلة دوليةثالثا

مجلة  تقلة،طار الدستوري للسلطات اإلدارية المسمقال: زواقري الطاهر، بن عمران سهيلة، اإل*

 .2017الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عباس لغرور خنشلة، العدد الثامن، جوان 

العدد  ور فيمقال: زواقري الطاهر ، ساري مريم ،  التنمية في الجماعات اإلقليمية، مقال منش*

 .م2017شلة ، جانفي السابع من مجلة الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خن

 / المداخالت في مختلف التظاهرات العلمية:  رابعا

،  01نة بجامعة بات  2016مداخلة في الملتقى الوطني حول آلية إخطار المجلس الدستوري  -1

ي فقسم الحقوق تحت عنوان : إشراك أعضاء البرلمان في إخطار المجلس الدستوري ودوره 

  .2017نوفمبر  29وذلك يوم   2017/2018سنة تطوير الرقابة الدستورية خالل 

 ي بجامعةالمدنمداخلة في الملتقى الوطني حول البصمة الوراثية ودورها في اإلثبات الجنائي و -2

 –سية ، قسم الحقوق تحت عنوان : دور البصمة الوراثية في إثبات الجرائم الجن 01باتنة 

 .م 2017أفريل  05وذلك يوم  2017/2018خالل سنة  -االغتصاب نموذجا

وق ية الحقمداخلة بالملتقى الوطني حول المسؤولية عن الخطأ الطبي بجامعة خنشلة ، كل  - -3

 . الطبي بعنوان: الضرر في الخطأ  2017أفريل  06و    05والعلوم السياسية، المنعقد يومي 

عة بجام جزائريمداخلة بالملتقى الوطني حول الرقابة الدستورية في النظام الدستوري ال  -4

بعنوان   2018أفريل   26و    25، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المنعقد يومي  02البليدة 

 . مستقبل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر

ة يومي لمنعقدامداخلة بالندوة الوطنية حول التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة المنظمة ،   --5

 . يةإللكترونامعة تبسة بعنوان آليات التعاون الشرطي في مكافحة الجريمة ابج  2018أفريل   16

مداخلة بالملتقى الوطني حول نظام التحكيم في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية  -6

 11  و 10 بين النص والتطبيق بجامعة خنشلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المنعقد يومي

 . : الطبيعة القانونية التفاق التحكيمبعنوان  2018أفريل 

مدير الملتقى الوطني حول المسؤولية عن الخطأ الطبي بجامعة خنشلة ، كلية الحقوق  -7

 .م2017أفريل 06و    05والعلوم السياسية، المنعقد يومي 

ص ين النبارية مدير الملتقى الوطني حول نظام التحكيم في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلد -8

  2018أفريل  11و   10والتطبيق بجامعة خنشلة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المنعقد يومي 

zouagri.tahar@hotmail

.fr 
 مدير

 البحث

أستاذ التعليم 

 العالي
زواقري 

 الطاهر

1.  

mailto:Zouagri.tahar@hotmail.fr
mailto:Zouagri.tahar@hotmail.fr


2 
 

مشارك بمداخلة حول دار المقاوالتية المنظمة من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب  -9

 .2018مارسكخ  12يوم 

موضوع  حول 2018ريل أف 22مداخلة في األيام الدكتورالية الوطنية بجامعة خنشلة. يوم -10

ن في لتكوياضمانات حوكمة الجماعات المحلية مع تقييم أعمال طلبة الدكتوراه بصفة رئيس لجنة 

 الدكتوراه.

 

: في المؤرخ العلمي المجلس محضر بموحب عليها مصادق تزاماالل أحكام مطبوعة 

13/09/2017 

اسية السي ضوابط ممارسة سلطة التأديب في التشريع الجزائري، منشور بمجلة الحقوق والعلوم-1

 .2016جوان  6جامعة خنشلة، العدد 

امعة ج  -تاألمن القانوني وتطبيقاته في القضاء اإلداري، منشور بمجلة : البحوث والدراسا-2

 .2017، جوان  24العدد:  -الوادي

 8لعدد لة. افسخ عقد اإلجارة بسبب العذر، منشور بمجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنش-3

 .2017جوان 

جامعة  انية،المؤسسات االقتصادية مصدر وآلية لتبييض األموال.، مجلة الحقوق والعلوم االنس-4

 .2017، ديسمبر 1شر، العدد، الرابع، جزيان عاشور الجلفة، المجلد العا

جامعة  اسية،اآلثار القانونية للتفاوض االلكتروني، منشور بمجلة الدراسات القانونية والسي-5

 .2018، جانفي 7عمار ثليجي ، اآلغواط، العدد

ية لة كلعقد المبرم عبر األنترنت، منشور مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، منشور بمج-6

 .2018، جانفي 12. العدد1العلوم السياسية، جامعة باتنةالجقوق و

ة سؤوليمداخلة مشتركة بعنوان: الخطأ الطبي المفترض، الملتقى الوطني الرابع حول: الم -

ديسمبر  6و 5ي: القانونية عن األخطاء الطبية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، يوم

2017. 

 كلية الحقوق لرابع حول: المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية،رئيس الملتقى الوطني ا   -2

 .2017ديسمبر  6و 5والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، يومي: 

ول نية حمداخلة مشتركة بعنوان: االتجار بالبشر في زمن النزاعات المسلحة، الندوة الوط-3

 11وم: لسياسية، المسيلة، ياالتجار بالبشر.. الجهود والتحديات، كلية الحقوق والعلوم ا

/12/2017. 

ل: ني حومداخلة بعنوان: معالجة السكن الهش من منظور التنمية المستدامة، الملتقى الوط-4

: ، يومالعقار ودوره في التنمية المستدامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة

13/12/2017. 

لدولي لتقى االسلطة التشريعية في الجزائر، الممداخلة مشتركة بعنوان: التمكن التنفيذي من -5

ى ضوء ية علحول : العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في األنظمة السياسية المغارب

لة،  ح ورقاإلصالحات  السياسية الجديدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مربا

 .2018أفريل  17و 16يومي: 

: اإلثبات بالكتابة االلكترونية، الملتقى الوطني حول: حماية المستهلك من مداخلة بعنوان -6

mboukemmache@gmai

 l.com 
 أستاذ

 بحث
  .2 بوكماش محمد محاضرأ
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 22و 21مخاطر المعامالت االلكترونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، يومي: 

 .2018فيفري 

ثبات ول: إحمداخلة مشتركة بعنوان: دور الشكلية في إثبات البيع العقاري، الملتقى الوطني -7

بسة، ملكية العقارية في التشريع الجزائري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تال

 .27/02/2018يوم:

وطني قى المداخلة مشتركة بعنوان: تنمية المدينة الجزائرية في ظل مخططات التعمير، الملت-8

وم لعلا حول: واقع المدن الجزائرية في ظل ظل المستجدات الراهنة وتحديات المستقبل، كلية

 .2018فيفري  13و12االجتماعية واإلنسانية، جامعة خنشلة، يومي: 

، الملتقى ، المتعلق بحماية الطفل15/12مداخلة مشتركة بعنوان: مفهوم الطفل وفق القانون:-9

، نسانيةة واإلالدولي حول: الطفل ومشكالته في ظل التغيرات االجتماعية، كلية العلوم االجتماعي

 .2018مارس 6و5ومي: جامعة البويرة، ي

، لخاصةامداخلة مشتركة بعنوان: موازنة القاضي اإلداري بين المصلحة العامة والمصلحة -10

 لقانون،ولة االملتقى الدولي الثامن حول: التوجهات الحديثة للقضاء اإلداري ودوره في إرساء د

 .2018مارس  06/07كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، يومي: 

شاط بين مراقبة الن 14/04مداخلة بعنوان: سلطة ضبط السمعي البصري وفقا للقانون: -11

-ءاتقرا-ومحدودية السلطة، الملتقى الوطني األول حول: واقع السمعي البصري في الجزائر

 .2018مارس8، يوم: 1، كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة باتنة-تجارب -رؤى

وية ي لتسالمركز الدول-عنوان: ارتضاء التحكيم التجاري الدولي المؤسسيمداخلة مشتركة ب-12

انون ق، الملتقى الوطني الخامس حول : نظام التحكيم في ظل -منازعات االستثمار أنموذجا

لةة، ، خنشاإلجراءات المدنية واإلدارية بين النص والتطبيق، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .2018أفريل 11و 10يومي:

نون عضوية اللجنة العلمية، للملتقى الوطني الخامس حول : نظام التحكيم في ظل قا -13

ة، عة خنشل، جاماإلجراءات المدنية واإلدارية بين النص والتطبيق، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .2018أفريل 11و 10يومي:

سبل وي الجزائري مداخلة مشتركة بعنوان: مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستور-14

حقوق ية الكل -التجربة الجزائرية–تعزيزه، المؤتمر الدولي الرابع الموسوم ب: دولة القانون 

 .2018أفريل  11و 10والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، يومي: 

لملتقى ااصة، مداخلة مشتركة بعنوان: الشواهد التاريخية لعملية مسح الملكيات العقارية الخ-15

قوق لية الحصة. كي حول: الترقيم والتحقيق العقاريين كآليتين لتطهير الملكية العقارية الخاالوطن

 .2018أفريل  16. يوم: 1والعلوم السياسية، جامعة باتنة

 90 عدد الصفحات 2014في المنازعات االدارية كلية الحقوق خنشلة مطبوعة محاضرات   -1 

ة  لبشريــــ  ماخلة في الملتقى الدولي المنظم من طرف مركز البحث وتطوير الموارد ا1 -2

خ ي الجزائر  بتاريبعنوان  واقع االدارة االلكترونية  ف 2باالردن باالشتراك مع جامعة البليدة 

  2017نوفمبر   /6/7/8

 منظم منبية الـ مداخلة في الملتقى الوطني الرابع المسؤولية القانونيةعن االخطاء الطــ 2  -3

 لطبيبعنوان : مفهوم الخطأ ا2017ديسمبر /5/6طرف كلية الحفوق جامعة خنشلة بتاريخ:

smailbouguerra3@gma

il.com 
 أستاذ

 بحث
  .3 بوقرة إسماعيل محاضرأ
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ام ق العـــ مداخلة في الملتقى الوطني الموسوم  بالصفقات العمومية وتفويضات المرف 3 -4

 .عموميةبعنوان آليات مكافحة الرائم المتعلقة بالصفقات ال 2017ي فيفر /20/21بتاريخ 

من طرف 2017نوفمبر /20/21ـــــ مداخلة في الملتقى الدولي السابع  المنظم  بتاريخ  4 -5

ليات عنوان آول  بكلية الحقوق بجامعة الوادي الموسوم بالحماية القانونية للطفل الواقع والمام

  والمصالح المتخصصةحماية الطفل داخل المراكز 

رف كلية من ط2017مارس/06/07ـــــ مداخلة في الملتقى الدولي الثامن المنظم  بتاريخ 5 -6

لدور انوان الحقوق بجامعة الوادي الموسوم  التوجهات الحديثة للقضاء االداري بمداخلة بع

 التقويمي لمجلس الدولة الجزائري

ل وطنية حودوة الاعمال المجالس المنتخبة في النــــ مداخلة بعنوان الرقابة  القضائية على  6 -7

رف المنظمة من ط  2017ديسمبر  23حوكمة المجالس المنتخبة في ظل نتائج انتخابات 

 2018فيفري 20جامعة خنشلة. بتاريخ 

 الرابع لوطنياــ مداخلة بعنوان التحكيم كبديل لفض منازعات العقود االدارية في الملتقى  7 -8

ام والموسوم : نظ  10/11/2018ة الحقوق ججامعة خنشلة بتاريخ :المنظم من طرف كلي

 التحكيم في ظل قانون االجراءات المدنية واالدارية بين النص والتطبيق

 متخصصة ذات لجنة قراءة المنشورات في مجلة وطنية 

 اجي عبدانوني رالمجلة االكادمية للبحث الق –األسس النظرية والفنية لحماية المعرفة الفنية -01

 108 - 2الجزء 13العدد  2017العزيز 

جي عبد ة  راحدود حماية المعرفة الفنية بواسطة حقوق المؤلف مجلة الحقوق والعلوم السياسي-02

  672الصفحة  08لعدد ا -2الجزء  2017العزيز 

عزيز بد العالطرق البديلة لفض النزاعات الطبية  المجلة االكادمية للبحث القانوني راجي -03

  -: الصحة17العدد 2018

 مداخلة شفهية أو معلنة للتظاهرات العلمية الوطنية والدولية؛

 2017جامعة خنشلة سنة 06/12/2017االطار االخالقي للممارسة الطبية بناريخ: -01

 2018الجزائر   -1-جامعة الجزائر23/01/2018االمن القانوني في الجزائر  -02

-نظام التحكيم في ظل قانون االجراءات المدنية واالدارية بين النص والتطبيق -03

 2018جامعة خنشلة .خنشلة 10/04/2018

 -2- ليدةواقع وافاق جامعة الب -الرقابة الذستورية في النظام الذستوري الجزائري  -04

 2018البليدة 25/04/2018

 26/04/2018مكافحة الفساد واثاره على تطوير وتحسين االدارة والخدمة العمومية يوم  -05

 .2018بسكرة  -جامعة بسكرة 

radjiabdelaziz@yahoo.f

r 
 أستاذ

 بحث
راجي عبد  محاضرأ

 العزيز

4.  

موسم ص، القانون األسرة )علم المواريث( موجهة لطلبة السنة الثالثة قانون خا مطبوعة في -1 

، المطبوعة مصادق عليها من طرف اللجنة 102، عدد الصفحات 2017/2018الجامعي 

 البيداغوجية والمجلس العلمي للكلية ومسجلة في القسم

 علومالحقوق وال "دور النيابة العامة في قضايا األسرة في التشريع الجزائري"، مجلة -2

لصفحة ، العدد الثامن، ا1، الجزء  2017، جوان -خنشلة–السياسية، جامعة عباس لغرور 

197. 

tafrount05@gmail.com  أستاذ 

 بحث
تافرونت عبد  محاضرأ

 الكريم
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ي ى الوطنلملتقا"الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية الطبية"، مداخلة قدمت ضمن فعاليات  - -3

سية لسيااوم الرابع حول )المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية(، بكلية الحقوق والعل

 م . 2017ديسمبر  06 -05بجامعة عباس لغرور خنشلة، يومي 

ري بين لجزائ"إشكالية العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام السياسي ا - -4

ول ابع حالزبونية والضوابط الدستورية"، مداخلة قدمت ضمن فعاليات الملتقى الدولي الر

بي بن العر زائرية"(، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة)دولة القانون " التجربة الج

 . 2018أفريل  11 -10 -09مهيدي بأم البواقي، أيام  

"، دارية"تداخل إجراءات الخصومة اإلدارية مع إجراءات التحكيم في مجال العقود اإل -3 -5

مداخلة قدمت ضمن فعاليات الملتقى الوطني الخامس حول )التحكيم في ظل قانون 

 –غرور لاإلجراءات المدنية واإلدارية ( بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عباس 

 . 2018أفريل  10 -09يومي  –خنشلة 

جامعة عباس ،مركية"، مجلة الحقوق والعلوم السياسية أحكام المسؤولية المدنية في المادة الج" 

 . 220-212، العدد التاسع ،ص  2018، عبدلي حبيبة ، مارس -خنشلة –لغرور 

شباب رة للالملتقى الوطني حول : المؤسسات المجتمعية و دورها في التكفل بالقضايا المعاص -

 لقيم وتطور التكنولوجي على ا، مداخلة بعنوان :  "هيمنة ال -خنشلة–،جامعة عباس لغرور 

  2017مارس   13/14األخالق "، يومي 

 

–رور الملتقى الوطني حول"المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية" ،جامعة عباس لغ -2

النص  ي بين، مداخلة بعنوان : " المسؤولية الجزائية للطبيب عن خطا إفشاء السر الطب -خنشلة

 . 2017ديسمبر  05/06، القانوني و الواقع العملي " 

 

abdelli-

habiba@hotmail.fr 
أمحاضر     .6 عبدلي حبيبة 

 :الملتقيات المنظمة من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة 

، مداخلة بعنوان "  13/12/2011و12الملتقى الوطني حول الجرائم الماسة بأمن الدولة بتاريخ  •

  .لملتقىيمية لبمكافحة الجرائم اإلرهابية"، وعضو  اللجنة التنظاإلجراءات االستثنائية الخاصة 

، مداخلة بعنوان 28/04/2013و 27الملتقى الوطني حول الجرائم الماسة بأمن الدولة، بتاريخ  •

 "اإلجراءات االستثنائية الخاصة بمكافحة الجرائم االرهابية،

، مداخلة 28/04/2013و 27اريخ الملتقى الوطني حول قانون الجمارك في ظل العولمة، بت •

مظاهر  ا أحدمزدوجة مع األستاذ سلطاني إسماعيل بعنوان "تأثير اتفاقيات األمم المتحدة بوصفه

 ،  "العولمة القانونية على قانون الجمارك

، 25/04/2013و24الملتقى الوطني اإلصالحات السياسية في الجزائرواقع وآفاق، بتاريخ  •

 .رئيس ورشة

، مداخلة 23/10/2014و 22الدولي حول تنظيم السلطات في الدساتير العربية، بتاريخ الملتقى  •

 .بعنوان التحقيق البرلماني كآلية لمراقبة عمل الحكومة

 :األيام الدراسية المنظمة من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة

، مداخلة 01/03/2012ريى، بتاريخ األوامر االستعجالية في قانون اإلجراءات المدنية واإلدا •

takiymounir834@yaho

o.fr 
معمري عبد  مساعد أ 

 الرشيد

7.  

mailto:takiymounir834@yahoo.fr
mailto:takiymounir834@yahoo.fr
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 ."بعنوان "خصائص القضاء اإلداري االستعجالي

، 03/05/2012الضرب والجرح العمدي، بتاريخ  –المحاكمة االفتراضية في جناية التجمهر  •

 . المشاركة  في دور محام

ي ، مداخلة بعنوان "حقوق المستهلك ف 10/04/2012حماية المستهلك وقمع الغش، بتاريخ  •

 ."التشريع الجزائري

 .، مداخلة بعنوان" الملكية الفكرية".التنظيمية 10/12/2012حماية الملكية الفكرية، بتاريخ  •

، مداخلة بعنوان" 17/12/2013حماية البيئة من التلوث في التشريع الجزائري، بتاريخ  •

 ."المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم البيئة

بتاريخ  12/23المرسوم الرئاسي  –الصفقات العمومية الجديد  قراءة في قانون •

 . "، مداخلة يعنوان" منازعات الصفقات للمؤسسات العمومية االقتصادية 19/02/2014و18

ة ة ، كليسياسيلجان التحقيق البرلمانية في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم ال

 .246-235، ص ص01، العدد 02المجدل.نشلةالحقوق والعلوم السياسية، جامعة خ

امعة ج -قوقمطبوعة بعنوان  " المسؤولية الجنائية مصادق عليها من المجلس العلمي لكلية  الح 

 صفحة. 84لصفحات ، عدد ا 2017بتاريخ سبتمبر -خنشلة 

من ضنكار  و اال مداخلة بعنوان : حجية المحررات العرفية في اثبات الملكية العقارية بين االقرار

 تاريخ :عقد بفعاليات الملتقى الوطني حول اثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري  المن

 بجامعة العلربي التبسي بتبسة

m-

nabilavocat@hotmail.c

om 

أمحاضر     .8 مالكية نبيل 

 مطبوعة مادة النظرية العامة للقانون، جامعة خنشلة. -1 

شركة المساهم إلى المدير حسب التشريع التجاري شروط امتداد شهر افالس  -2

 ، جامعة خنشلة.8الجزائري،مجلة الحقوق والعلوم السياسية العدد

benmebarek.maya@ya

hoo.fr 
  .9 بن مبارك ماية محاضر ب 

فحات ،عدد الص2016مطبوعة النظرية العامة للدولة موجهة إلى السنة أولى ليسانس السنة  

 21/11/2016مصادق من طرف المجلس العلمي بتاريخ :76

سياسية علوم الوق والالجزائر، مقال منشور بمجلة الحقالهيئة العليا المستقلة لمراقبة االنتخابات في 

 ، سبتمبر8،  جامعة عباس لغرور خنشلة ،العدد

، يوم  2017نوفمبر 23ندوة وطنية حول :حوكمة المجالس المنتخبة في ظل نتائج انتخابات -1

نتخبة ، بمداخلة بعنوان دور الديمقراطية التشاركية في حوكمة المجالس الم2018فيفري 20

  لمحلية ، بجامعة عباس لغرور خنشلةا

فيفيري 21/22ملتقى وطني  حول:حماية المستهلك من مخاطر المعامالت االلكترونية يومي  -2

،جامعة زيان ، بمداخلة بعنوان:منازعات االستهالك المتعلقة بعقود التجارة االلكترونية .2018

 . عاشور بالجلفة

الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري ملتقى وطني  حول آلية إخطار المجلس  -3

-2018توري ،بمداخلة عنوانها :حق األفراد في الدفع بعدم الدستورية في طل التعديل الدس2016

 .1جامعة باتنة –نحو فرض حماية أكثر للحقوق والحريات في الجزائر 

، 2017نوفمبر  21و20ملتقى دولي  حول:الحماية القانونية للطفل الواقع والمأمول ،يومي  -4

بمداخلة عنوانها الطفل المهدد باالنحراف في تونس بين الحماية االجتماعية والحماية القانونية 

ounissi_l@hotmail.fr أستاذ 

 بحث
أمحاضر    .10 أونيسي ليندة 

mailto:m-nabilavocat@hotmail.com
mailto:m-nabilavocat@hotmail.com
mailto:m-nabilavocat@hotmail.com
mailto:Benmebarek.maya@yahoo.fr
mailto:Benmebarek.maya@yahoo.fr
mailto:ounissi_l@hotmail.fr
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 . ،جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي

، 2017ر ديسمب/05/06ملتقى وطني  حول:المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية بتاريخ - 5

ور س لغرإثبات الخطأ الطبي الفني ، جامعة عبا بمداخلة موسومة بالخبرة الطبية ودورها في

 خنشلة

اخلة ، بمد 12/12/2017ملتقى وطني  حول:حوادث الطرقات : وقائع مآسي ومعاناة ،يوم  -6

 . 1بعنوان : نظام الرخصة بالنقاط، جامعة باتنة 

 النص ملتقى وطني  حول:نظام التحكيم في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بين -7

 كيم ، جامعة،بمداخلة عنوانها :الطبيعة القانونية لحكم التح2018أفريل 11و10والتطبيق ،يومي 

 . عباس لغرور خنشلة

 08لعدد اتنمية المركزية الشاملة ، التنمية المحلية ومدلوالتها كإستراتيجية بديلة عن ال 

 مجلة الحقوق والعلوم السياسية خنشلة2017جوان

ramdani20006@yahoo.f

r 
رمضاني  محاضر ب 

 السبتي

11.  

 08العدد  ملة ،التنمية المحلية ومدلوالتها كإستراتيجية بديلة عن التنمية المركزية الشا -1 

 مجلة الحقوق والعلوم السياسية خنشلة2017جوان

yacine881@yahoo.com  أستاذ 

 بحث
أمحاضر    .12 قوتال يسين 

لوم والع سقوط الحضارة الغربية: قراءة في بعض األدبيات اإلسالمية والغربية"،مجلة الحقوق 

 .2017السياسية، سعيد حفظاوي، العدد الثامن، جوان 

hafdaouisaid40@gmail.

com 
ب محاضر  حفظاوي  

 السعيد

13.  

تناسبية الجزاء الجنائي الدولي مقاربة من اجل عدالة جنائية دولية، مجلة الحقوق و  -1 

 78-68ة ،الصفح2015المجلداألو،جوان 23العلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور الجلفة،العدد

ماي  11 ، -منازعات السند التنقيذي –* عنوان المداخلة: إشكاالت التنفيذ الموضوعية  -2

 ، المركز الجامعي بريكة، غير منشورة 2017

 8-7عنوان المداخلة:اثر المحكمة الجنائية الدولية على التدخل في الشؤون الداخلية  -3

 ، جامعة ام البواقي، غير منشورة.2017نوفمبر

 6و5عنوان المداخلة:مسؤولية الطبيب عن جريمة التعذيب في القانون الدولي، -4

 جامعة خنشلة، غير منشورة.  ،2017ديسمبر

ل افري11-10عنوان المداخـلة :القضاء الدولي الجنائي تكريس لمبدأ الشرعية الدولية،

 جامعة ام البواقي، غير منشورة.2018

ababsa_m@yahoo.fr  14 عبابسة محمد محاضر ب.  

انون ق خصصمطبوعة بعنوان: المؤسسات السياسية و الدستورية لطلبة السنة الثانية ماستر ت -1 

 صفحة. 83، 2018دستوري، كلية الحقوق جامعة خنشلة، 

لوم، ق للعالتجسس كجريمة ماسة بأمن الدولة في ظل قانون العقوبات الجزائري، مجلة آفا - -2

 .338، ص8، العدد 1، ج 2017جامعة الجلفة، جوان

لة على اختصاصات السلطة التشريعية في الجزائر، مج 2016أثر التعديل الدستوري  - -3

 .107، ص9، العدد 2018الحقوق و العلوم السياسية، جامعة خنشلة، جانفي 

لتقى المسؤولية الجزائية للطبيب عن جريمتي اإلجهاض و تزوير الشهادات الطبية، الم -4

كلية ، 2017ديسمبر  05/06الوطني الرابع، المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية، 

 .الحقوق، جامعة خنشلة

العقاري و الضمانات إلنهاء إنجاز السكن و تمليكه، الملتقى الوطني، العقار مسؤلية المرقي  -5

ghani.bjrf@gmail.com مكلف 

 بالبحث
ب محاضر بوجوراف عبد  

 الغاني

15.  

mailto:yacine881@yahoo.com
mailto:ghani.bjrf@gmail.com
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 .، كلية الحقوق، جامعة تبسة2017ديسمبر 13و دوره في التنمية المستدامة،

كية ات المل، إثبإجراءات ضبط و تسليم الدفتر العقاري و قوته الثبوتية، الملتقى الوطني األول -6

 .، كلية الحقوق، جامعة تبسة27/02/2018 العقارية في التشريع الجزائري،

ي ظل فحكيم اإلعتراف بحكم التحكيم الدولي و تنفيذه، الملتقى الوطني الرابع، نظام الت - -7

كلية  ،2018أفريل  10/11قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية بين النص و التطبيق، 

 .الحقوق، جامعة خنشلة

ر إلتجاار بالبشر، المؤتمر الدولي الثاني حول جهود الجزائر في مكافحة جريمة اإلتجا- -8

 .، كلية الحقوق، جامعة البويرة2018أفريل  16/17بالبشر، 

قابة ، الرتوسيع حق اإلخطار و دوره في زيادة فعالية المجلس الدستوري، الملتقى الوطني- -9

ية ، كل2018أفريل  25/26 -الواقع و اآلفاق–الدستورية في النظام الدستوري الجزائري 

 الحقوق، جامعةالبليدة

مداخلة بعنوان: " أثر الفساد على تنمية رأس المال االجتماعي " ضمن فعاليات الملتقى العلمي  - 

و استدامة رأس المال االجتماعي، رؤى متقاطعة . المنظم  الدولي حول : الخيارات الكفيلة بتنمية

جامعة أم البواقي بالتعاون مع صناعة  –من طرف مخبر المحاسبة  المالية ، الجباية و الـتأمين 

 2017أكتوبر/ /08/09/10الغد" جمعية الثقافة و المعرفة المستدامة" دار الثقافة خنشلة ، بتاريخ: 

.  

زائري " ت الجمسؤولية الجزائية للطبيب عن االجهاض وفقا لقانون العقوبامداخلة بعنوان: " ال -

 منظم منية الضمن فعاليات الملتقى الوطني الرابع حول : المسؤولية القانونية عن األخطاء الطب

سمبر دي 05/06خنشلة بتاريخ:  -طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عباس لغرور 

ضمن  زائر "ن: " دور االدارة والقضاء في رقابة التعمير والبناء بالجمداخلة بعنوا - . 2017

 -لمستقبليات افعاليات الملتقى الوطني : واقع المدن الجزائرية في ظل المستجدات الراهنة و تحد

 /12/13المنظم من طرف كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة خنشلة  بتاريخ: 

 .2018فيفيري/

benmekki.nadjet@gmai

l.com  
 أستاذ

 بحث
أمحاضر    .16 بن مكي نجاة 

القات انس عمطبوعة في مقياس العالقات األورو مغاربية موجهة لطلبة السنة الثالثة ليس -1 

معتمدة من طرف المجلس  2016/2017دولية السداسي الخامس ،السنة الجامعية 

،  ،  2017سبتمبر  13ة الحقوق و العلوم السياسية لجامعة خنشلة بتاريخ العلمي لكلي

 .72عدد الصفحات 

 الوطني ملتقىمداخلة بعنوان ":   اشكالية المياه المأمونة في الوسط العمراني ، في ال- -2

منعقد ، ال حول "واقع المدن الجزائرية في ظل المستجدات الراهنة و تحديات المستقبل "

 . 2018ي فيفر 13و  12م االنسانية و االجتماعية ، جامعة خنشلة ، يومي بكلية العلو

تقى المل مداخلة بعنوان " التربية السياسية و دورها في تعزيز روح المواطنة" ، في- -3

ية و نسانالوطني حول الحياة األسرية و اشكاالت التربية ، المنعقد بكلية العلوم اال

 .    2018مارس  6 و 5االجتماعية، جامعة خنشلة يومي 

slimani.mebarka@gmai

l.com 
 مكلف

 بالبحث
أمحاضر  سليماني  

 مباركة

17.  

 لسياسيةلوم امقال:دور السياسة الدولية في تحقيق السلم والعدالة الدولية ،مجلة الحقوق و الع 

 .2017جوان  02الجزء  8جامعة خنشلة العدد

nedjoua.Kauachi@yah

oo.com 
  .18 كواشي نجوى مساعد أ 

mailto:benmekki.nadjet@gmail.com
mailto:benmekki.nadjet@gmail.com
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 ولقانون اصوت  ."تحقيق األمن اإلنساني في ظل المقاربات الدولية: اليابانية و الكندية"، مجلة1 

 2017السياسة، جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد الثاني، ديسمبر 

حول  لوطنيا."واقع المدن الجزائرية في ظل المستجدات الراهنة و تحديات المستقبل، الملتقى 1

وم ية العل"، كلو التعمير في حماية البيئة الطبيعية في ولقع المدن الحديثة "دور قواعد التهيئة

 .2018فيفري  13و  12االنسانية و االجتماعية، جامعة خنشلة،

لملتقى ة"، ا."القانون الواجب التطبيق على عقود االستهالك االلكترونية ذات الطبيعة الدولي2

علوم الت االلكترونية'، كلية الحقوق و الالوطني حول"حماية المستهلك من مخاطر المعام

 .2018فيفري  22و  32السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 

ول " طني ح."البعد القانوني لقضية الصحراء الغربية: الحق في تقرير المصير"، الملتقى الو3

ركز الم ،القضية الصحراوية بين خياري السلم و المقاومة"، معهد الحقوق و العلوم السياسية

 .2018فيفري  26الجامعي علي كافي، تندوف، 

لوطني ملتقى اتجارب مقارنة"، ال –."برلمان الطفل كآلية لتكريس التنشئة السياسية عند الطفل 4

 05 ،جامعة خنشلة حول "الحياة األسرية و إشكاالت التربية"، كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية،

 .2018مارس  06و 

 وقاف وير األعرض التجربة الجزائرية في تسي-و الزكاة في تمويل التنمية المحلية ."دور الوقف5

كين التم و، الملتقى الدولي الخامس للمالية االسالمية: المالية االسالمسة -صناديق الزكاة

اقس، ة، صفصادي: نحو مقاربةمبتكرة للتنمية و معالجة الفقر و البطالة، جامعة الزيتوناالقت

 .2018أفريل  8و  7تونس، 

حول "  لدوليا."إشكالية إصالح التعليم العالي في الجزائر في ظل تحدياته الراهنة"، المؤتمر 6

اث ي لالبحمعرفكز المدار الالتكوين ) التدريب العلمي( في العالم العربي الواقع و التحديات"،مر

حديات .ت2018ماي  03-02-01افريل و  30و الدراسات بالشراكة مع جامعة المنستير، تونس، 

 فحةص 197، 2017األمن االنساني في عصر العولمة، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان، 

sndroit777@gmail.com ذأستا 

 بحث
أ محاضر   .19 سالم سميرة 

 مطبوعة القانون العقاري موجهة لطلبة السنة أولى ماسترقانون خاص معمق 

 ؤسساتة ومدول -مطبوعة فانون التعمير والتهيئة العمرانية موجهة لطلبة السنة أولى ماستر -*

ة الخاص العيادات –مداخلة بعنوان: المسؤولية الطبية عن األعمال السابقة للعمل الطبي  -1

عباس  جامعةب، الملتقى الوطني الرابع المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية -الكبرى نموذجا

 .2017 ديسمبر 06و 05لغرور حول: المسؤولية القانونية عن األخطاء الطبية، وذلك بتاريخ 

عقار حول: ال نيلوطامداخلة بعنوان: التجزئة العقارية كآلية لحماية العقار غير المبني، الملتقى  -2

 .2017ديسمبر  13ودوره في التنمية المستدامة، المنعقد بتاريخ 

ول: طني حمداخلة بعنوان: تنمية المدينة الجزائرية في ظل مخططات التعمير، الملتقى الو -3

 13و  12ريخ واقع المدن الجزائرية في ظل المستجدات الراهنة وتحديات المستقبل،ة المنعقد بتا

 .2018فيفري 

ن ملمستهلك اماية مداخلة بعنوان: اإلثبات بالكتابة االلكتروني، الملتقى الوطني الموسوم بـ: ح -4

اشور يان عمخاطر المعامالت االلكترونية، المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ز

 .2018فيفري  22و  21بالجلفة، المنعقد بتاريخ 

عقارية في التشريع الجزائري، الملتقى الوطني األول المنعقد مداخلة بعنوان: إثبات الملكية ال -5

kameltakouachet@yah

oo.fr 
أ محاضر    .20 تكواشت كمال 

mailto:sndroit777@gmail.com
mailto:kameltakouachet@yahoo.fr
mailto:kameltakouachet@yahoo.fr
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 .2018فيفري  27بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة العربي التبسي بتبسة، المنعقد يوم 

ل بالشما لفالحيمداخلة بعنوان: المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم كآلية جديدة لحماية العقار ا  -6

ية لحماابين  -بي األول حول " العقار الفالحي في المغرب العربيالجزائري، الملتقى المغار

 13و 12الطارف، يومي  -واالستثمار، المنضم من قبل قسم الحقوق جامعة الشاذلي بن جديد

 . 2018مارس 

، 99يديك مداخلة بعنوان: عقد اشغال البناء الدولية والتحكيم الهندسي على ضوء عقد الف -7

 "لة حول ر خنشع المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عباس لغروالملتقى الوطني الراب

أفريل  11 و 10التحكيم في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بين النص والتطبيق، يومي 

2018. 

ة الثاني السنة)محاضرات مادة:  النظرية العامة للجريمة والعقوبة مطبوعة جامعية مقدمة لطلبة -1 

 صفحة ، ) مستخرج من محضر130،  2018-2017جذع مشترك : ل.م.د(، السداسي الثالث ، 

افقة على المتعلق بالمو -2018-01-21جلسة  –المجلس العلمي لكلية الحوق والعلوم السياسية 

 اد المطبوعة (اعتم

sof.archo@yahoo.fr أستاذ 

 بحث
أمحاضر  عرشوش  

 سفيان

21.  

االمن  منية:مقاربة الفواعل االمنية في منطقة الساحل االفريقي كبديل الحتواء التهديدات اال 

ب ل جنوي منطقتي الساحاالنساني نموذجا، بالة عمار، الملتقى الوطني *"إدارة النزاعات ف

 .1، قسم العلوم السياسي، جامعة باتنة 2018أفريل  25الصحراء وشمال افريقيا، يوم 

جا، بالة يا نموذ، ليب*"البناء النظري لنموذج الدولة الفاشلة في المنطقة المغاربية وتداعياتها امنيا

 الوطن العربي عمار ولوصيف عبد الوهاب، الملتقى الوطني"التحوالت الجبوسياسية في

أفريل  26و 25وانعكاساتها على االمن المغاربي، قسم العلوم السياسية، جامعة تبسة، يةمي 

لة اثة، باالحد .المقاربات التكوينية لمفهوم األمن: من المقترب البنائي إلى نظريات ما بعد2018

 ، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حنشلة، العدد التاسع.2018عمار، 

amarbala2009@yahoo.f

r 
 مكلف

 بالبحث
ب محاضر   .22 بالة عمار 

ة ة، سنمطبوعة جامعية بعنوان "قانون العالقات الدولية" ، كلية الحقوق ، جامعة خنشل -1 

تخرج . مصادق عليها من قبل المجلس العلمي للكلية، طبقا للمس70، عدد الصفحات 2017

 المرفق.

 لتاسع ،العدد مقال منشور بمجلة الحقوق والعلوم السياسية لكلية الحقوق بجامعة خنشلة، في ا -2

 . بعنوان دور التعاون الدولي في حماية الحقوق البيئية "2018جانفي 

، ماي 16 افق لدور الجزائر في اعتماد األمم المتحدة لليوم العالمي للعيش معا في سالم المو -3

 .، اذاعة خنشلة الجهوية2018ي ما 16بتاريخ 

ي كيم فالمشاركة في ملتقى وطني بكلية الحقوق بجامعة خنشلة الموسوم ب " نظام التح-1 -4

 2018ل افري 11و  10ظل قانون االجراءات المدنية واالدارية بين النص والتطبيق يومي 

ة لطاقبمداخلة موسومة ب " خصوصية التحكيم في المنازعات الناشئة عن استخدامات ا

 ."النووية

لتقى " في م المشاركة في ملتقى وطني بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة خنشلة - -5

 13و  12واقع المدن الجزائرية في ظل المستجدات الراهنة و تحديات المستقبل"  يومي 

 .2018فيفري 

dtoufik40@hotmail.fr  ب محاضر عطاء هللا  

 توفيق

23.  

mailto:sof.archo@yahoo.fr
mailto:amarbala2009@yahoo.fr
mailto:amarbala2009@yahoo.fr
mailto:dtoufik40@hotmail.fr
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 ملحق sana85000@gmail.com . ة بسكرةنسانيحماية حقوق الطفل العربي مناالنتهاكات الجنائية الدولية مجلة العلوم اال -1 

 بالبحث
  .24 هباز سناء مساعد أ

 ، كلية الحقوق والعلوم السياسيىة جامعة خنشلة2018مطبوعة القانون اإلداري  -1 

 لسياسيةعلوم االعدد الثامن، مجلة الحقوق والانون األسرة المغاربية مقال حماية الطفل في ق -2

، 2دد ء العالمسح العقاري كإجراء إلثبات الملكية العقارية،مجلة تشريعات التعمير والبنا -3

 جامعة ابن خلدون.

hanane.droit@yahoo.co

m 
 مكلف

 بالبحث
أمحاضر    .25 أوشن حنان 

 إجراءات سير ات المدنية واإلدارية بين النص والتطبيق ،نظام التحكيم في ظل قانون اإلجراء -1 

-س لغرور، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبا 2018أفريل  11الخصومة التحكيمية ، 

 . خنشلة ، مشاركة في الملتقى الوطني

 ريمةجب في االتجار بالبشر:األشكال الجديدة والتحديات الراهنة ، خصوصيات التجريم والعقا-2

أفريل  16ة ، البوير-االتجار بالبشر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة آكلي محند أولحاج

 ، مشاركة في المؤتمر الدولي . 2018

chenna.mohamed@yah

oo.fr 
 مكلف

 بالبحث
  .26 شنة محمد ب محاضر

 ة، كليةياسيسالمواجهة التشريعية لجرائم تلويث البيئة الطبيعية، مجلة الحقوق والعلوم ال -01 

 . 09، العدد 2018الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خنشلة، 

نية لقانوا)**( الجزاءات غير الجنائية المقررة لمكافحة جرائم تلويث البيئة، مجلة العلوم 

خلة معلنة .مدا09، العدد 2018واالجتماعية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجلفة، 

أفريل  11اريخ ن في حكم التحكيم الدولي وفقا للقانون الجزائري، ملقاة بتبعنوان الطعن بالبطال

 راءات، جامعة خنشلة، بمناسبة الملتقى الوطنى حول نظام التحكيم في ظل قانون اإلج2018

 .2018أفريل  11و10المدنية واإلدارية بين النص والتطبيق. المنعقد يمومي 

cherif3064@yahoo.fr  27 باديس شريف مساعد أ.  

 ظم منمداخلة موسومة ب " صعوبات إثبات الخطأ الطبي " في الملتقى الوطني الرابع المن- 

ية عن قانونطرف كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عباس لغرور خنشلة بعنوان المسؤولية ال

 2017ديسمبر /05/06األخطاء الطبية يومي 

bouzid074@gmail.com  28 غالبي بوزيد مساعد أ.  

 نونيةطرق الرقابة اإلدارية على أعمال الجمعيات ذات النفع العام، مجلة العلوم القا-1 

 .160، 147، صفحة  07، العدد 2017واالجتماعية، جامعة عاشور الجلفة، سبتمبر 

، لسياسيةاعلوم دارية على أموال الجمعيات ذات النفع العام. مجلة الحقوق والطرق الرقابة اإل -2

قع .مداخلة بعنوان" وا1125-1111صفحة 8، العدد 2017جامعة عباس لغرور  خنشلة، جوان 

نية عن لقانواألخطاء الطبية في الجزائر ضمن فعاليات الملتقى الوطني الرابع حول المسؤولية ا

لة ر خنشمنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عباس لغرواألخطاء الطبية  ال

 .2017ديسمبر  5/6بتاريخ 

rimjilani@yahoo.com  29 بريش ريمة مساعد أ.  

علوم مجلة الحقوق و ال.الطابع الدولي للمنازعات البحرية المعروضة على التحكيم -1 

 .828. العدد الثامن ص2017 السياسية

habibbelkacem25@gm

ail.com 
  .30 بلقاسم حبيب مساعد أ 

  

1- Protecting consumer from fraud and counterfeiting of goods 

and services in Algerian legislation, Revue de droit et sciences politiques, 

UNIVERSITE ABBES LAGHROUR KHENCHELA, BOUHALA 

tayebpgs@yahoo.fr  أ محاضر   .31 بوحالة الطيب 

mailto:cherif3064@yahoo.fr
mailto:bouzid074@gmail.com
mailto:rimjilani@yahoo.com
mailto:habibbelkacem25@gmail.com
mailto:habibbelkacem25@gmail.com
mailto:tayebpgs@yahoo.fr
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TAYEB,  JUIN 2017, N°: 08, P11. 

ة بمجل دور مجلس فض المنا عات في تسوية منا عات عقود اإلنشاءات الدولية، مقال منشور-2

، ص 12 م، العدد 2018، بوحالة الطيب، جانفي 1الباحث للدراسات األكاديمية جامعة باتنة 

 اب.كت276

مصر،  الفحوصات الطبية قبل الزواج )دراسة مقارنة( ، دار الفكر و القانون، المنصورة،-

 ،  1 م، جامعة باتنة 2017ديسمبر  13م.بعنوان : نظام الرخصة بالنقاط، بتاريخ:   2018

: عنوانملتقى وطني  حول: حماية المستهلك من مخاطر المعامالت االلكترونية، بمداخلة ب-2

م،  2018فيفيري  22-21الستهالك المتعلقة بعقود التجارة االلكترونية، بتاريخ: منازعات ا

 الجلفة. –جامعة زيان عاشور 

رة الثو ملتقى وطني حول: الصحة، بمداخلة بعنوان: الجوانب االنسانية لقطاع الصحة ابان-3

 ة.باتنم، بالمركب الثقافي كشيدة،  2018جانفي  06(، بتاريخ : 1962-1954التحريرية )

مداخلة تي، بالجامعة الصيفية لوكالة دعم تشغيل الشباب فرع خنشلة بعنوان : الطالب المقوال-4

 06:  تاريخببعنوان: النظام القانوني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل القانون الجزائري، 

 م، بديوان مؤسسات الشباب، خنشلة. 2018ماي  08الى 

 لمقترنةروط االتعديل القضائي للعقد كأحد القيود الواردة على مبدأ حرية التعاقد واشتراط الش 

 ص. 50لثامن،، الثاني، ا2017بالعقد، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، بن النوي خالد، نوفمبر 

ان ، ل المسؤولية المدنية عن التجارب الطبية على جسم االنسخصوصيات ركن الخطأ في مجا

وق والعلوم ، الملتقى الوطني الرابع المنظم بكلية الحق2017ديسمبر  06مداخلة ألقيت بتاريخ 

 السياسية، بجامعة عباس لغرور بخنشلة.

bennouikhaled89@gma

il.com 
  .32 بن النوي خالد مساعد أ 

 104 ، 2018التنظيم اإلداري( ، جامعة عباس لغرور خنشلة ، القانون اإلداري ) المدخل و 

 صفحة.

sabrinadgebailli@yaho

o.fr 
أ محاضر  جبايلي  

 صبرينة

33.  

 مقال 1 

لعلوم وق واالتحكيم التجاري كوسيلة لتسوية عقود التجارة الدولية، مقال منشور بمجلة الحق-1

 1168، ص 08، العدد 2م،الجزء 2017ية جامعة خنشلة، بوكريطة موسى، جوان السياس

 : .مداخالت

ر : دو ملتقى دولي حول: ثقافة الحوار وإشكالية التواصل في المجتمع، بمداخلة عنوانها-1

: تاريخبمنظومة القوانين والمراسيم في الجزائر في تحديد إشكالية التواصل داخل األسرة، 

 .م ،بجامعة خميس مليانة 2017أكتوبر  18/19

لنص املتقى وطني حول: نظام التحكيم في ظل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بين -2

 10/11:  تاريخبوالتطبيق، بمداخلة بعنوان : االعتراف بالقرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها، 

  .م، بجامعة خنشلة 2018أفريل 

ن: بعنوا الجريمة واالنحراف في المجتمع الجزائري، بمداخلةملتقى وطني حول: ميكانيزمات -3

 .م، بجامعة خميس مليانة 2018مارس  13القتل العمدي في قانون العقوبات، بتاريخ: 

ندوة وطنية حول: الحماية القانونية للعالمة التجارية في االتفاقيات الدولية والقانون الجزائري، -4

أفريل  15المة التجارية في التشريع المغربي، بتاريخ : بمداخلة بعنوان: شروط اكتساب الع

bokmoussa1@gmail.co

m 
بوكريطة  مساعد أ 

 موسى

34.  

mailto:Dtoufik40@hotmail.fr
mailto:Dtoufik40@hotmail.fr
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 م، بجامعة خميس مليانة. 2018

تقى ا_؛ملالدفع بعدم الدستورية وأثره على نظم الرقابة السياسية _فرنسا والجزائر نموذج*1 

جامعة  ؛ كلية الحقوق ؛2016ني حول آلية إخطار المجلس الدستوري في التعديل الدستوري وط

 .29/11/2017الحاج لخضر؛ تاريخ  1باتنة 

تقى *؛ مل*دور شركات التامين في تعزيز السلوك األمن لدى السائقين للحد من حوادث المرور2

ات اقع الظاهرة ؛ التداعيقراءة في و-وطني حول حوادث الطرقات؛ وقائع ماسي ومعاناة 

 .13/12/2017؛ 1؛كلية الحقوق؛ جامعة باتنة-والحلول

univ.droit.khen@gmail.

com 
 ملحق

 بالبحث
  .35 عوايجية وافية مساعد أ

نية كآليتان ، بعنوان الوئام المدني والمصالحة الوط2018ماي  16مداخلة في اإلذاعة بتاريخ  - 

 لتحقيق االستقرار .

 دولية.، بعنوان حماية الطفولة في المواثيق ال2018ماي  31ذاعة بتاريخ مداخلة في اإل -

 6 و 5يخ مداخلة بعنوان المسؤولية القانونية عن الخطأ الطبي في الجراحة القيسرية بتار -

 . جامعة عباس لغرور .خنشلة.2017ديسمبر 

 5تاريخ ي. بع الجزائرمداخلة بعنوان الحماية الجنائية للرابطة األسرية للطفل في ظل التشري -

 ، جامعة عباس لغرور . خنشلة. 2018مارس  6و

أفريل  26 و 25مداخلة بعنوان مبدأ عدم الرد كحماية للالجئين من اإلبعاد القسري، بتاريخ  -

ية ة الدولجنائيشهادة الشهود كدليل إثبات أمام المحكمة ال -. بجامعة العربي التبسي. تبسة.2018

 تاب بعنوان دراسات في القانون الدولي، دار الدائمة، مقال في ك

 .2018حامد، األردن، 

 للبحوث واحاتمكانة الضحية في ظل النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مجلة ال

 والدراسات، غرداية .

Amraouikhadidja2018

@gmail.com 
عمراوي  مساعد أ 

 خديجة

36.  

ية وإقرار  ، بعنوان دسترة اللغة االمازيغ2018انفي ج 11مداخلة في اإلذاعة بتاريخ  - -1 

  . جانفي يوم لالمازيغية 11

  . ، بعنوان المصالحة الوطنية2018ماي  16مداخلة في اإلذاعة بتاريخ  - -2

 . ، بعنوان عمالة االطفال2018ماي  31مداخلة في اإلذاعة بتاريخ  - -3

 . الوطني ية الطفل في القانون، بعنوان حما2018جوان 04مداخلة في اإلذاعة بتاريخ  - -4

لقومي امداخلة في ملتقى وطني بعنوان:تأثير التغيرات في دول الجوار على األمن  - -5

 .الجزائري دراسة في:"التأثيرات األبعاد المبادرات

 

Aouatefmoumen@gmai

l.com 
 ملحق

 بالبحث
  .37 مومن عواطف مساعدأ

قاضي دخل الواالدارية بين النص والتطبيق، تنظام التحكيم في ظل قانون االجراءات المدنية -1 

 ، جامعة خنشلة، 11/04/2018-10الوطني في مجال الخصومة التحكيمية الدولية، 

ري، االشكاالت التطبيقية في مجال منازعات الضمان االجتماعي في ظل التشريع الجزائ-2

 .. جامعة خنشلة07/3/2017متدخل، 

ي وبة فجتمع الجزائري،ظروف التشديد و التخفيف للعقظاهرة اختطاف وقتل االطفال في الم-3

 .2017جريمة خطف االطفال،جامعة خنشلة.، افريل 

قراءن في واقع الظاهرة ، التداعيات والحلول،  -وقائع وماسي ومعاناة–حوادث الطرقات -4

moula.198511@hotmail

.fr 
 ملحق

 بالبحث
  .38 بن عشي أمال مساعدأ
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 ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة 13/12/2017ظروف التشديد والتخفيف في الجريمة المررورية ، 

1. 

،ملتقى 247-15الضوابط القانونية إلبرام ملحق الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي  - 

ظيم وطني حول ترشيد النفقات العمومية و رهانات النهوض باالقتصاد الوطني من خالل تن

 .،جامعة بومرداس2017نوفمبر  21-20الصفقات العمومية،

 ليلية فية تحدراس-تأثير العتبات االنتخابية على تفعيل حق النواب في إخطار المجلس الدستوري -

توري في ،ملتقى وطني حول آلية إخطار المجلس الدس-2017نتائج االنتخابات التشريعية لعام 

 .01،جامعة باتنة 2017نوفمبر  29، 2016التعديل الدستوري 

لدول دراسة في تجارب بعض ا-الذكية كإستراتيجية للتقليل من حوادث المرورنظم النقل  -

قع ي واقراءة ف -،ملتقى وطني حول حوادث الطرقات وقائع ماسي ومعاناة-العربية و األجنبية

 01،جامعة باتنة2017ديسمبر 13الظاهرة و التداعيات و الحلول،

 اقع وافة المواطنة في الجزائر الوالمقومات القانونية للمواطنة، ملتقى وطني حول ثق -

 .، جامعة الوادي2018فيفري  28-27التأسيس،

ر و لجزائا –تأثير العتبات االنتخابية في تشكيل السلطة التشريعية في دول المغرب العربي  -

نظمة ي األ، ملتقى دولي حول العالقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ف-المغرب نموذجا

رية ستمرااغاربية على ضوء اإلصالحات السياسية الجديدة نحو إعادة التوازن آم السياسية الم

 ،جامعة ورقلة2018افريل  16/17الهيمنة،

Ibtissem_87@yahoo.co

m 
ب محاضر  بولقواس  

 ابتسام

39.  

سنة  87 .24. 7الجنسية الجزائرية بين الفقدان واالسترداد، مجلة جامعة تكريت، العدد  -1 

2018 

لعربية امارات وتاثيره على النظام السياسي الجزائري، دار الكتاب الجامعي، االالراي العام  -2

 المتحدة

تقال االن تنفيذ االحكام االجنبية، دار الكتاب الجامعي، االمارات العربية المتحدةأثر- -3

سية، جامعة ، مجلة الحقوق والعلوم السيا 2016الديمقراطي على عملية تعديل الدستور لسنة 

 2017، السنة 8ر، العدد عباس لغرو

somy_13@hotmail.com  عبد الالوي  مساعد أ

 سامية

40.  

 الوطني ملتقىمداخلة بعنوان :الطبيعة القانونبة للدفع باتفاق التحكيم،في اطار فعاليات ال -1 

افريل  11-10الخامس،الموسوم ب نظام التحكيم في ظل قانون االجراءات المدنية واالدارية،

2018. 

wafase@hotmail.fr  41 صدراتي وفاء مساعد أ-  

مي من القوى األالملتقى الوطني حول الفضاء السيبراني: البنية النظرية واآلثار اإلستراتيجية عل 

السياسية  ، كلية العلوم2018أفريل  16الجزائري، الجريمة المنظمة في البيئة اإللكترونية، 

 .2018، 03لدولية، جامعة الجزائريوالعالقات ا

لة التجسس اإللكتروني كأثر لالستخدام غير المشروع للفضاء اإللكتروني على أمن الدو

 .249 -236، ص.ص. 56،  2017الخارجي، مجلة دراسات، جامعة األغواط، 

sellamidroit@gmail.co

m 
  -42 سالمي نادية مساعد أ 

طني ولتقى م في تكريس الشفافية لحماية المال العام,  ـ دور لجنة فتح األظرف و تقييم العروض 

 صفقاتحول ترشيد النفقات العمومية ورهانات النهوض باالقتصاد الوطني من خالل تنظيم ال

 ., جامعة بومرداس2017نوفمبر  21و  20العمومية, 

meziani_souhila@yaho

o.com  
 ملحق

 بالبحث
  -43 مزياني سهيلة مساعدأ

mailto:meziani_souhila@yahoo.com
mailto:meziani_souhila@yahoo.com
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ؤولية مسال ــ المسؤولية المدنية عن األخطاء الطبية في الجراحة التجميلية, ملتقى وطني حول

 2017ديسمبر  6و  5القانونية عن األخطاء الطبية,

ابات  النتختداعيات االصالحات السياسية الراهنة على المشاركة السياسية دراسة تحليلة ل- -1 

ور ،مجلة الحقوق و العلوم السياسية جامعة عباس لغر  2017-2012ة لسنتي التشريعي

 381،ص  09، العدد  1،الجزء  2018خنشلة ،مناصرية سميحة ، 

 خنشلة ،  ، اإلذاعة الوطنية  2017-11-23مداخلة شفوية بعنوان الجرائم االنتخابية ـ  - -2

وادث حد من من لدى السائقين للحمداخلة بعنوان دور شركات التامين في تعزيز السلوك اال - -3

-09-13،كلية الحقوق و العلوم السياسية  1المرور ، ملتقى حوادث الطرقات جامعة باتنة

2017 

لجزائر اسا و مداخلة بعنوان الدفع بعدم الدستورية و اثره على نضم الرقابة السياسية فرن - -4

 1باتنة جامعة 2016ستوري نموذجا ، ملتقى الية اخطار المجاس الدستوري في التعديل الد

 .2017-12-29كلية الحقوق و العلوم السياسية ،

messaoudene12@cara

mail.com 
مناصرية  مساعدأ 

 سميحة

44-  

شلة، ور خنمشروعية أساليب التحري الحديثة، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغر 

 758.  ص 04/10/2017العدد الثاني، 

اسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور كأساليب حديثة للبحث التسرب واعتراض المر

 .2017أكتوبر  01والتحري الجنائي، مجلة الميزان، مخبر الجرائم العابرة للحدود، 

nouarazouzou@gmail.c

om 
ب محاضر    -45 زوزو زليخة 

يم بين الشريعة اإلسالمية و القانون مداخلة في ملتقى وطني بعنوان التحك -1 

 .جامعة عباس لغرور خنشلة 10/04/2018الوضعي.

snonasnonas@gmail.co

m 
  -46 فالق اسمهان مساعد ب 

ات على لجامعاالتمويل البديل للتعليم العالي: دور نظام الوقفيات في معالجة اشكالية تمويل  " 

  .عنابة، نصيرة صالحي ، جامعة2018أفريل 11/12ضوء التجارب العالمية"، 

حدود و"جهود المنظمات غير الحكومية إلدارة النزاع في السودان بناء السالم اإلنجازات 

 ، نصيرة صالحي.1، جامعة باتنة2018أفريل 25الفاعلية"، 

nasirapolitique@yahoo.

fr 
صالحي  مساعد ب 

 نصيرة

47-  

 21، 2017بجامعة خنشلة، ماي عة المفاهيم الجديدة لألمن، قسم العلوم السياسية مطبو -1 

 صفحة

دد ية، العالتنممقاربة الجندر لبناء السالم: المضامين والدالالت، المجلة الجزائرية لألمن و -2

 .1، ص 2017، جويلية 11

ملتقى  برى"،أثر البعد الهوياتي في بناء وترسيم حدود الدول في منطقة البحيرات الك"- -3

 .2017، أفريل -1-وطني من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة

طني ولتقى متأثير العولمة على تشتيت الهوية الوطنية وتعميق الشرخ الثقافي المجتمعي، -2 -4

مبر ، نوفمن تنظيم كلية العلوم االجتماعية واالنسانية، جامعة الشاذلي بن جديد الطارف

2017. 

جامعة بهنية التكامل األكاديمي المهني بين الجامعة والمؤسسة: تجربة مركز المسارات الم-3 -5

نوب ، ملتقى وطني من تنظيم مخبر التنمية المستدامة والحكم الراشد في ج1قسنطينة 

 .2018المتوسط، جامعة باجي مختار عنابة، أفريل 

ملتقى وطني من تنظيم كلية الحقوق  بناء السالم بين النقاشات المفاهيمية واألطر المعرفية،- -6

hadjerkhelalfa25@gma

il.com 
 ملحق

 بالبحث
  -48 خاللفة هاجر مساعد ب

mailto:nouarazouzou@gmail.com
mailto:nouarazouzou@gmail.com
mailto:nasirapolitique@yahoo.fr
mailto:nasirapolitique@yahoo.fr
mailto:hadjerkhelalfa25@gmail.com
mailto:hadjerkhelalfa25@gmail.com


16 
 

 .2018، أفريل -1-والعلوم السياسية، جامعة باتنة

 

سور للنشر و ،ج1مطبوعة صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران،طبعة 

 ص2014،245التوزيع  

 ( مقاالت بمجلة الحقوق و العلوم السياسية لجامعة خنشلة 03)

 ة خنشلةجامع و معادلة صفر بناء فوضوي 08/15مداخلة  في اليوم الدراسي  الموسوم ب:قانون-

mahzoulaissa@gmail.co

m 
ب محاضر  عيسىمهزول    49-  

الحماية الجنائية للزوجة،مجلة الحقوق والعلوم السياسية،جامعة عباس لغرور  / 

 08،2017،859خنشلة،

شلة، ، ملتقى وطني جامعة عباس لغرور خن06/12دور الخبرة في تحديد الخطاء الطبي،  /01

2017. 

 .2018رار،ة أد،ملتقى دولي جامعة أحمد دراي31/01المنازعة الجبائية وترقية اإلستثمار،  /02

 .2018،ملتقى وطني جامعة عباس لغرور خنشلة،11/04خصومة التحكيم التجاري الدولي، /03

rafikrafik12@yahoo.co

m 
أمساعد     -50 العقون رفيق 

  الجزائر في مةلمستداا االقتصادية التنمية الجديدلتمويل  البديل  البوت  عقد:  بعنوان  مداخلة 

 تمويل  نحو  ـ  يةاالقتصاد  التنمية  لتمويل الجديدة  اآلليات"   بـــ  الموسوم  الدولي  الملتقى

  بن  ديقالص  محمد  جامعة2112.    أفريل20 و22   يومي   ـ الجزائر  في  للتنمية  مستدام

 ـ جيجل ــ  يحي

hboukhira@yahoo.fr ملحق 

 بالبحث
  -51 بوخيرة حسين مساعد أ

 سالمي  ع اإلحصانة الحاكم ضد المسؤولية الجزائية في التشريعات الوضعية الداخلية وفي التشري 

 1438المجلة الشريعة واالقتصاد، العدد الحادي عشر،شو –دراسة  فقهية قانونية مقارنة  -

 .483-443م،ص2017هــــــ جوان

ريعة التطور العلمي وأجيال حقوق اإلنسان : دراسة في القوانين الوضعية وأحكام الش   

 اإلسالمية، دراسة نطاق مشروعية استئجار األرحام بين القوانين الوضعية والشريعة

يحي  يق بناإلسالمية،ملتقى وطني من تنظيم كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصد

 2017، ديسمبر-جيجل

 

Mariazebiri81@gmail.c

om 
  -52 زبيري ماريا مساعد أ 

 .2015 العنف ضد االطفال في الوسط االسري ، مامن بسمة ، مؤتمر دولي ، جامعة خنشلة ، - 

قتصاد ة االالسياسة التشريعية الجزائرية في تسيير االمالك الوقفية ومدى نجاعتها في تنمي -

  2015لحاج لخضر ، الوطني ، مامن بسمة ، مؤتمر وطني جامعة ا

جامعة  ،الحماية الجزائية للطفل ضحية الجريمة المعلوماتية ، مامن بسمة ، مؤتمر وطني  -

 .2018العربي التبسي ، تبسة 

ة ، ن بسمأحكام التحكيم وطرق الطعن فيها وفق قانون االجراءات المدنية واالدارية ، مام -

 .2018مؤتمر وطني ، جامعة عباس لغرورو 

 .2018، ـردن ول الحر للمعلومات بين الطلبة الجامعيين ، مامن بسمة ، مؤتمر دولي ، االالتدا -

لة ، مج القيمة القانونية للصوت والصورةكدليل في االثبات الجزائي ، مقال ، مامن بسمة -

 . 2015، جوان  4الحقوق والعلوم السياسية  ، خنشلة ،الجزائر  ، العدد

mamene.b@outlook.fr  أ دمساع   -53 مامن بسمة 

رقابة المراقب المالي على اإلدارة العامة ) الواقع، المعوقات والحلول(، تاريخ العلــوم، مزيتي   fateh24100@hotmail.fr  54 مزيتي فاتح مساعد ب-  

mailto:mahzoulaissa@gmail.com
mailto:mahzoulaissa@gmail.com
mailto:rafikrafik12@yahoo.com
mailto:rafikrafik12@yahoo.com
mailto:hboukhira@yahoo.fr
mailto:fateh24100@hotmail.fr
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 .116-103، الصفحة 8،  العـدد2، الجزء2017فاتح، 

 ــع والحـلول(،ـــــــلواقـاالمصادر الجبائية و  غيـــــــر  الجبائية  لميــــــزانية البلديـــــــة ) -

 160-140،الصفحة 2،العدد2018مجلة الميـــــــــدان، مزيتي فاتــــــــح ،

"، م الراشدالحك الملتقى الدولي الخامس اإلنفاق البيئي "بين حاجات التنمية المستدام ومتطلبات - 

ء، لنظراة التسيير االقتصادي في الجزائر من منظور اآللية افريقية للتقييم من طرف احوكم

ة ير ، جامعمارس ، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي 14-13المنعقد في 

 .2018، الجزائر،  سنة -تبسة–العربي التبسي 

 القانون دي فيية التراث الثقافي غير الماالملتقي الدولي الثاني حول التراث والتنمية، حما -2

نسانية، قسم مارس ،كلية اآلداب والعلوم اإل 27-26-25الدولي والتشريع الجزائري، المنعقد في 

 .2018و مؤسسة هيرودوت للبحث العلمي والتكوين، تونس، سنة -تونس–التاريخ، سوسة 

... لواقعالم متغير... رهانات االمنتدى العالمي األول حول" التربية اإلعالمية في ظل ع-3

 10-09د في وتطلعات المستقبل"، دور منظمة اليونسكو في نشر مفهوم التربية اإلعالمية،المنعق

-سةتب -بسيي التأفريل، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم االعالم واالتصال، جامعة العرب

 .2018،الجزائر،سنة 

آلية الدفع  ،-فاقالواقع واال -رية في النظام الدستوري الجزائريالملتقى الوطني الرقابة الدستو-4

ة، مقارنبعدم دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري وبعض التجارب الدستورية ال

جزائر، ، ال2يدة أفريل، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة علي لونيسي البل 26-25المنعقد في 

 .2018سنة 

Mahrez.mabrouka@ya

hoo.com 
  -55 محرز مبروكة مساعد ب 

 


