
عبية
ّ
 الجمهورية الجزائرية الّديمقراطية الش
عليم العالي والبحث العلميّ 

ّ
 وزارة الت

 درارأ –جامعة أحمد دراية 

   
   

 

 للكليةاملجلس العلمي محضر اجتماع 
 

   

 كلية

 الحقوق والعلوم السياسية

 

 بيانات الّدورة

 تاريخ الّدورة رقم الّدورة
 طبيعة الّدورة

 استثنائّية عادية

21 90  /21 /1919   

 

صوص املرجعّيةال
ّ
 ن

نفيذي رقم  .1
ّ
ذي يحّدد  9330أوت  90املؤّرخ في  972-30املرسوم الت

ّ
مهام الجامعة والقواعد الخاصة ال

 (.37إلى  30 )املواد، املعّدل واملتّممبتنظيمها وسيرها

 لية.الذي يحّدد كيفيات سير املجلس العلمي للك 9333ماي  30القرار املؤّرخ في  .2

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء املجلس العلمي لكلية  39/03/9302املؤّرخ في  0923القرار رقم  .3

 الحقوق والعلوم السياسية.

رة األمين العام رقم  -3
ّ
 .9302ديسمبر  90املؤّرخة في  0033مذك

× 
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I- للكلية املجلس العلميدورة  أعمال قائمة الحاضرين 

 1ةللكلي املجلس العلميأعضاء  .1

قب الّرقم
ّ
 اإلمضاء الّصفة االسم والل

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

11    

                                                           
1
 المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية.الّذي يحدّد القائمة االسميّة ألعضاء  10/01/0106المؤّرخ في  0961رقم وفقاً للقرار  
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 الّدورة أعمالاملتغّيبون عن  للكلية املجلس العلميأعضاء  .2

قب الّرقم
ّ
 الّصفة االسم والل

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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II-  للكلية املجلس العلميل أعمال دورة جدو 

 ."PRFU"ـ املصادقة على التقارير السنوية ل .1

 .دراسة طلبات إعادة التسجيل في الدكتوراه علوم .2

 تشكيل لجان مناقشة أطروحات دكتوراه. .3

 .ناقشةاملنقطعين عن التسجيل أو امل دكتوراه وضعية طلبةدراسة  .1

 .مؤقت طلبات تدريسدراسة  .5

 لتكوين في الدكتوراه.املصادقة على عرض ا .6

 املصادقة على مخطط تطوير الكلية. .7

 متفرقات. .8
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III-   للكلية املجلس العلميدورة  أعمالجريات م 

  قطة رقم
ّ
 ."PRFUاملصادقة على التقارير السنوية لوحدات البحث": 30الن

  
ّ
 :عرض امللف

رئيس 

 املشروع
 عنوان املشروع

عدد 

 االعضاء

عدد 

 الصفحات
 املالحظة

غيتاوي عبد 

 قادرال

الديمقراطية التشاركية كآلية 

لتجسيد دور املجتمع املدني في 

تسيير الشأن املحلي و تكريس 

 السلطة الشعبية في الجزائر

 -(1922) اعتماد - 

90 

 

29  
السداس ي 

 السابع والثامن

على تقرير رئيس  بناء  

املشروع لم يقدم العمل 

 مل من:

 طواهرية أبو داود  -

 لول بخدا ج  -

باخويا 

 ريسد

الضبط القانوني و املؤسساتي 

للصيرفة اإلسالمية بالجزائر واقع 

 (1922)/ اعتماد  وآفاق

90 

12  

السداس ي 

 السابع 

 و الثامن

/ 

بن عومر 

محمد 

 الصالح

النظام القانوني لحماية املستهلك 

في التشريع الجزائري و التشريعات 

 (1919)/ اعتماد املقارنة

90 

09 

السداس ي 

 عالثالث و الراب

قدم رئيس املشروع تقريرا 

بعدم تقديم الطالب 

براهيمي عبد الرحمان  

 العمل املقدم له

حمليل 

 صالح

تطبيقات مبدأ املساواة بين الرجل 

/  دراسة مقارنة :و املرأة في القانون 

 (1920)اعتماد 

90 

09  

السداس ي 

الخامس 

 والسادس
 

/ 

 باية فتيحة 
الحق في الغذاء على ضوء القانون 

 (1920) / اعتماد لي العامالدو 
90 

09  

السداس ي 

الخامس 

 والسادس
 

/ 
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 :الّرأي واالقتراح 
 عمال السنوية املوكلة لهم حسب ماال  اأنجزو  منمن قبل  عمال املقدمةوافق املجلس العلمي على ال 

 هو مبين في الجدول أعاله.

  قطة رقم
ّ
 .دراسة طلبات إعادة التسجيل في الدكتوراه علوم : 39الن

 كتوراه التالية:تلقى املجلس العلمي طلبات إعادة التسجيل في الد         

  .السنة الرابعة -أوال:       

 مالحظة 1911-1912السنة  اللقب واالسم الرقم

 مقبول  الرابعة حسيني ابراهيم 92

 مقبول  الرابعة بن عشيبة رضوان 91

 مقبول  الرابعة عادلي أحمد 90

بن 

السيحمو 

محمد 

 املهدي

القانونية ملكافحة الفساد  اآلليات

 (1920)/ اعتماد  في االدارة املحلية
90 

211 

السداس ي 

الخامس 

 لسادساو 

/ 

بن زيطة 

 عبد الهادي

ساسية الوضعيات القانونية ال 

كآلية لضمان حركية للموظف 

ملوظفين و إصالح الوظيفة ا

/ اعتماد  العمومية في الجزائر

(1922) 

90 

 

21 

السداس ي 

 السابع والثامن

رئيس الفرقة هو الوحيد 

الذي قدم العمل املكلف 

 به

يامة 

 ابراهيم

النظام القانوني ملالية الجماعات 

اإلقليمية و إشكالية االستقاللية 

   (1922/ اعتماد ) املالية في الجزائر

90 

 

01 

السداس ي 

 الثامنالسابع و 

 :لم يقدم العمل كل من

 ي أحمدعسر   -

 رحلي سعاد  -

 لة حنانحي  -

 خيضاوي نعيم  -

زبيري 

 رمضان

الديمقراطية التشاركية وترقية 

 .منظومة الحكامة املحلية

 -(1920االعتماد ) -

90 

19 

الخامس و 

 السادس

 لم يقدم العمل كل من:

 تهامي عثماني  -

 واري العابد ه  -
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90 
 الرابعة هرموش مرزاقة

  متقدو  9390-9393سجل موسم  تلم 
 
  مبررا

 
ارة باستم مرفقا

 . ، لكنه غير مقبول لعدم توافق املبرر مع فترة االنقطاعالتسجيل
 

 مقبول  الرابعة عمروني جياللي 91

 

 :السنة الخامسةثانيا :

 مالحظة 1911-1912السنة  اللقب واالسم الرقم

 مقبول  خامسةال جنان عيس ى 92

 مقبول  الخامسة زوايد مراد 91

 مقبول  الخامسة منماني محمد أمين 90

 مقبول  الخامسة دحوان لخضر 90

 مقبول  الخامسة عبد الكامل علي 91

 مقبول  الخامسة زيان رشيدة 90

 لثثا
 
 السادسة السنة: ا

 مالحظة 1911-1912السنة  اللقب واالسم الرقم

 مقبول  السادسة بركة ناجم 92

 مقبول  السادسة الحساوي عبد الرحمن 91

 مقبول  السادسة مشتاوي سمير 90

 مقبول  السادسة ويني سليمر  90

 تشكيل لجنة املناقشة السادسة ملوك صالح 91

 مقبول  السادسة قوراري مصطفى 90

 مقبول  السادسة عيساوي علي 07

 :الّرأي واالقتراح 

 ., عدا املنقطعين املرفوضة مبرراتهمالواردة أعالهطلبات الاملوافقة على 
 

  قطة رقم
ّ
 ات الدكتوراه.تشكيل لجان مناقشة أطروح : 30الن

 :
ّ
 عرض امللف

 ملف الطالب سرحاني عبد القادر : -

 يتكون امللف من الوثائق التالية: 
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 دراسة مقارنة  :رسالة دكتوراه بعنوان: "سلطات املحكم في خصومة التحكيم التجاري الدولي". 

 شريعين "التكييف القانوني لطبيعة عمل املحكم في التحكيم التجاري الدولي في الت: مقال بعنوان

مجلة دفاتر السياسة والدكتور مزاولي محمد,  سرحاني عبد القادرإعداد  ,الجزائري واملصري"

 .211-202, ص 1919, 91, العدد 21والقانون, املجلد 

  مقال بعنوان: "الضوابط القانونية الختيار املحكم التجاري الدولي في التشريعين الجزائري

املجلد  ,مجلة القانون واملجتمع, والدكتور مزاولي محمد, واملصري", إعداد سرحاني عبد القادر

  .20-00 ص – 1920, 91, العدد 91

  نقطة 90.110دفتر طالب دكتوراه. 

 محضر اجتماع فريق التكوين. 

  تقرير املشرف حول قابلية الطروحة للمناقشة. : 30امللحق رقم 

  تقرير حول املقال العلمي. : 39امللحق رقم 

  شهادة التسجيل املنتظم في الدكتوراه.  :30امللحق رقم 

 .اقتراح لجنة املناقشة 

 .إذن بالطبع واإليداع 

 .استمارة املوافقة على اإلشراف 
 

  خدير أحمدملف الطالب : 

 يتكون امللف من الوثائق التالية: 

 " :آليات حماية البيئة من التلوث بالنفايات في التشريع الجزائري رسالة دكتوراه بعنوان" . 

 دراسة في ضوء  :الخدمة العمومية البلدية في مجال تسيير النفايات املنزلية": ل بعنوانمقا

كلية العلوم  ,االقتصاد وإدارة العمال, مجلة "تسيير النفايات في الجزائرباملتعلق  90-92القانون 

 ,ل و العدد ال  ,خدير أحمد طالب دكتوراه ,جامعة أدرار ,االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  م.1922جوان  ,املجلد الثاني

  تقرير املشرف حول قابلية الطروحة للمناقشة. : 30امللحق رقم 

  تقرير حول املقال العلمي. : 39امللحق رقم 

  شهادة التسجيل املنتظم في الدكتوراه. : 30امللحق رقم 

 .اقتراح لجنة املناقشة 

 .إذن بالطبع واإليداع 
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 .استمارة املوافقة على اإلشراف 
 

 لغنج مباركة ةملف الطالب: 

 يتكون ملف الطالبة من:

 دراسة مقارنة :الحماية القانونية للحيوان" :بعنوان رسالة دكتوراه." 

 الحماية القانونية للحيوانات البرية املهددة باالنقراض في املجاالت املحمية على  :مقال بعنوان"

 ,جامعة أدرار ,لدكتور وناس يحيىوا ,لغنج مباركة طالبة دكتوراه ,ضوء التشريع الجزائري"

 م.  1919أفريل ,91العدد  ,21املجلد  ,تسغتمناملركز الجامعي  ,مجلة آفاق علمية

  تقرير املشرف حول قابلية الطروحة للمناقشة. : 30امللحق رقم 

  تقرير حول املقال العلمي. : 39امللحق رقم 

  شهادة التسجيل املنتظم في الدكتوراه : 30امللحق رقم. 

 .اقتراح لجنة املناقشة 

 .إذن بالطبع واإليداع 

 .استمارة املوافقة على اإلشراف 
 

 ملوك صالح ملف الطالب : 

 يتكون ملف الطالب من:

 املجلس الدستوري الجزائري ودوره في تكريس دولة القانون ": رسالة دكتوراه بعنوان ". 

 رئيس  النتخابلترشح "دور املجلس الدستوري الجزائري في رقابة صحة ا: مقال بعنوان

مجلة  ,جامعة أدرار غيتاوي عبد القادرو الدكتور  ,ملوك صالح طالب دكتوراه ,الجمهورية"

 م.  1912نوفمبر ,91العدد  ,20املجلد  ,تسمنغتاملركز الجامعي  ,آفاق علمية

  تقرير املشرف حول قابلية الطروحة للمناقشة. : 30امللحق رقم 

  املقال العلمي. تقرير حول  : 39امللحق رقم 

  شهادة التسجيل املنتظم في الدكتوراه. : 30امللحق رقم 

 .اقتراح لجنة املناقشة 

 .إذن بالطبع واإليداع 

 .استمارة املوافقة على اإلشراف 
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  العقون رفيقملف الطالب : 

 يتكون ملف الطالب من:

 السرة في التشريع والقضاء الجنائي الجزائري ": رسالة دكتوراه بعنوان ". 

 الحماية الجنائية للزوجة : مقال بعنوان"– 
 
 ,العقون رفيق طالب دكتوراه ,"جريمة الزنا نموذجا

 م. 21/90/1921بتاريخ  91العدد  ,90املجلد  ,جامعة خنشلة ,مجلة الحقوق والعلوم السياسية

  تقرير املشرف حول قابلية الطروحة للمناقشة. : 30امللحق رقم 

  تقرير حول املقال العلمي. : 39امللحق رقم 

  شهادة التسجيل املنتظم في الدكتوراه. : 30امللحق رقم 

 .اقتراح لجنة املناقشة 

 .إذن بالطبع واإليداع 

 .استمارة املوافقة على اإلشراف 
 

 لتوصيةالّرأي وا: 

وبعد التأكد من توفر الشروط القانونية للطالب صادق املجلس  ملف الطالب سرحاني عبد القادر: -

 :العلمي على لجنة املناقشة

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي أ.د. كيحل كمال
 
 رئيسا

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي أ.د. مزاولي محمد
 
 ومقررا

 
 مشرفا

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي أ.د. بن عومر محمد الصالح
 
 مناقشا

  جامعة بشار أستاذ محاضر " أ " د. جارد محمد
 
 مناقشا

  جامعة جيجل أستاذ محاضر " أ " د. موكة عبد الكريم
 
 مناقشا

وبعد التأكد من توفر الشروط القانونية للطالب صادق املجلس العلمي على  ملف الطالب خدير أحمد: -

 :لجنة املناقشة

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي أ.د. حمليل صالح
 
 رئيسا

  جامعة أدرار م العاليأستاذ التعلي يأ.د. وناس يح
 
 ومقررا

 
 مشرفا

  جامعة أدرار أستاذ محاضر " أ " د. بن الشريف سليمان
 
 مناقشا

  املركز الجامعي تندوف أستاذ محاضر " أ " د. لعبيدي عبد القادر
 
 مناقشا

  محمد بوضياف املسيلةجامعة  أستاذ محاضر " أ " د. عطوي خالد
 
 مناقشا

  جامعة ملين دباغين سطيف ضر " أ "أستاذ محا د. بوصفصاف خالد
 
 مناقشا
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صادق املجلس العلمي على  ةوبعد التأكد من توفر الشروط القانونية للطالب مباركة: غنجملف الطالبة ل -

 :لجنة املناقشة

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي منصوري املبروكأ.د. 
 
 رئيسا

ــــــــــــــأ.د. وناس يح   جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي ـــــيــــــــــــــــــ
 
 ومقررا

 
 مشرفا

  جامعة أدرار أستاذ محاضر " أ " د. الصادق عبد القادر
 
 مناقشا

  تمنغستجامعة  أستاذ التعليم العالي زهيرة  يأ.د. كيس 
 
 مناقشا

  املديةجامعة  أستاذ التعليم العالي .د. مجاجي منصور أ
 
 مناقشا

  تلمسانجامعة  أستاذ محاضر " أ " د. حوالف عبد الصمد
 
 مناقشا

وبعد التأكد من توفر الشروط القانونية للطالب  صادق املجلس العلمي على  :ملوك صالحملف الطالب  -

 :لجنة املناقشة

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي ر مسعوديخث أ.د.
 
 رئيسا

  ارجامعة أدر  أستاذ التعليم العالي غيتاوي عبد القادرأ.د. 
 
 ومقررا

 
 مشرفا

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي محمدعلي أ.د. 
 
 مناقشا

  املركز الجامعي تندوف أستاذ محاضر " أ " محمد حموديد. 
 
 مناقشا

  بشارجامعة  أستاذ محاضر " أ " يمحلعبد ال ساوي د. مو 
 
 مناقشا

  تمنغستجامعة  أستاذ التعليم العالي سيدي عمرد. أ.
 
 مناقشا

وبعد التأكد من توفر الشروط القانونية للطالب  صادق املجلس العلمي على  :العقون رفيقف الطالب مل -

 :لجنة املناقشة

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي مسعودي يوسف أ.د.
 
 رئيسا

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي حمليل صالحأ.د. 
 
 ومقررا

 
 مشرفا

  جامعة أدرار تعليم العاليأستاذ ال أ.د. منصوري املبروك
 
 مناقشا

  تلمسانجامعة  أستاذ التعليم العالي تشوار جياللي د.أ.
 
 مناقشا

  1البليدة جامعة  أستاذ التعليم العالي سرير ميلود .أ.د
 
 مناقشا

  جامعة عين تموشنت أستاذ محاضر " أ " بركاوي عبد الرحمان د.
 
 مناقشا

 

 املناقشة:لجان في املصادقة على طلبات تغيير  -

باخويا دريس بطلب استخالف عضو لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه للطالب  .ستاذ .دتقدم ال 

  .مر بالعضو أ.د, و يتعلق ال عنابي شروين
 
لقيامه بعملية جراحية أدت إلى غيابه  بومدين محمد نظرا

 :كاآلتيح اللجنة باملطول واستخالفه بالستاذ الدكتور يامة ابراهيم لتص
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  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي مليل صالحأ.د. ح
 
 رئيسا

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي باخويا دريس .أ.د
 
 ومقررا

 
 مشرفا

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي مسعودي يوسف أ.د.
 
 مناقشا

  أدرارجامعة  أستاذ التعليم العالي يامة ابراهيم د.أ.
 
 مناقشا

  بشارجامعة  اذ التعليم العاليأست ماينو جياللي .أ.د
 
 مناقشا

 

 يستاذ املشرف وناس يحعلى طلب ال  عبد الهادي عبد الكريم بناء   :تعديل في لجنة مناقشة الطالب -

وذلك باستخالف الستاذ حاج سودي محمد مكان االستاذ بومدين محمد بسبب عطلته املرضية 

 :كاآلتيح اللجنة بلتص

  جامعة أدرار التعليم العاليأستاذ  أ.د. حاج سودي محمد
 
 رئيسا

ـــــــــــــــــــيأ.د. وناس يح   جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي ــــــــــــــــــ
 
 ومقررا

 
 مشرفا

  جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي أ.د. بن عومر محمد الصالح
 
 مناقشا

 منا جامعة أدرار أستاذ التعليم العالي أ.د. رحموني محمد 
 
 قشا

  بشار جامعة أستاذ محاضر " أ " د. بركات أحمد 
 
 مناقشا

 :الّرأي واالقتراح 

 و تعديالت اللجان املقترحة أعاله. وافق املجلس العلمي على جميع اللجان

 

قطة رقم  .9
ّ
 ناقشة.دراسة وضعية طلبة دكتوراه املنقطعين عن التسجيل أو امل : 33الن

 :
ّ
 عرض امللف

 املنقطعين  كاآلتي:تم دراسة وضعية الطلبة 

 مالحظة تسجيل آخر سنة  السنة أول التسجيل اللقب واالسم الرقم

 استوفت التسجيالت 1922/1920 1920/1920 قداش حكيمة 92

1920/1920 خدير أحمد 91  

 

1922/1920  
 تم تشكيل لجنة املناقشة

1920/1920 لعجال منيرة 90  1922/1920  استوفت التسجيالت 

1920/1921 لغنج امباركة 90  1920/1919  تم تشكيل لجنة املناقشة 

1920/1921 سعود عالم 91  1920/1919 التسجيالت ىاستوف   

1920/1921 العقون رفيق 90  1922/1920  تم تشكيل لجنة املناقشة 

1920/1921 مهيدي كمال 91  1922/1920 التسجيالت ىاستوف   
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92 
1920/1921 مقداش عبد الرحيم  

غاية تقديم تقرير لى إيؤجل  2016/2017

ستاذ املشرفمن ال   

1921/1920 بن خليفة لحبيب 90  1922/1920  

 لى غاية تقديم مبررإيؤجل 

 وطلب ادماج

1921/1920 يلس مولود 29  1919/1912  // 

1921/1920 حروش ي أم الخير 22  1919/1912  // 

1921/1922 صديقي أحمد 21  1920/1919  // 

1921/1920 ساس ي إلياس 20  1920/1921  // 

20 
1921/1922 اسماعيل يوسف باباو  

1922/1920 لى غاية تقديم تقرير يؤجل إ 

 من االستاذ املشرف

1921/1922 هرموش مرزاقة 21  1919/1912 ملبرر املقدم مرفوضا   

20 
1922/1920 امحمدي رحمة  1919/1912  

لى غاية تقديم تقرير إيؤجل 

ستاذ املشرفمن ال   

21 
1922/1920 عبد الالوي محمد  1919/1912  

لى غاية تقديم تقرير إيؤجل 

ستاذ املشرفمن ال   

22 

1920/1921 زياني عمر  1922/1920  

 موافقةلى غاية إيؤجل 

على  ستاذ املشرفال 

 التسجيل

20 
1920/1921 عيساني علي  1922/1920  

لى غاية طلب إيؤجل 

 التسجيل مع مبرر 

 :الّرأي واالقتراح 

 .التي لم يقدم بشأنها تقرير املشرف و مبرر االنقطاعتأجيل الفصل في الوضعيات 
 

  قطة رقم
ّ
 طلبات تدريس مؤقت. : 30الن

 :
ّ
 عرض امللف

 قسم العلوم السياسية : - أ

 :االتية تلقى املجلس العلمي طلبات التدريس املؤقت

 دكتوراه علوم سياسية – ملف الستاذ كرزازي محمد. 

  سياسية دكتوراه علوم -ستاذ بخدة عبد الكريمملف ال. 
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  دكتوراه علوم سياسيةطالب  -ستاذ حسناوي عبد الحفيظملف ال. 

  دكتوراه علوم سياسيةطالب   -دحماني محمد  ستاذملف ال. 

 :قسم الحقوق  - ب

 :لتدريس املؤقت ل ينتلقى املجلس العلمي طلب

  اقتصاديةدكتوراه علوم  -ن عمرذمؤ  ستاذملف ال. 

  القانون الخاص املعمقدكتوراه  – علوقة نصر الدين ستاذملف ال. 

 :الّرأي واالقتراح 

 وافق املجلس العلمي على الطلبات املقدمة أعاله.
 

  قطة رقم
ّ
 :املصادقة على عرض التكوين في الدكتوراه : 39الن

 تقديم مشروع دكتوراه في شعبة الحقوق في التخصصات التالية:تم 

 .عمالقانون األ  -

 .سرة قانون اال  -

 .القانون الجنائي -

 .العام القانون  -

 .ساس يالقانون الخاص األ  -

 :وافق املجلس العلمي على عرض التكوين الّرأي واالقتراح. 
 

  قطة رقم
ّ
 .املصادقة على مخطط تطوير الكلية : 37الن

 تقدم السيد العميد بدراسة استشرافية حول تطوير الكلية تضمن العناصر التالية :

 كاديمي:طور املاستر األفي ات جديدة فتح ثالث تخصصفيما يتعلق بتخصصات املاستر:   - أ

 العام. ماستر القانون االقتصادي  -

 .ماستر القانون الجنائي و العلوم الجنائية  -

 .القضائي ماستر القانون   -

"قانون البنوك  :املنهي بعنوان بطور املاسترلك فتح تخصص جديد يتعلق إلى ذيضاف 

 ملؤسسات املالية"او 
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 فتح تخصص جديد في طور الليسانس علوم سياسية الليسانس:فيما يتعلق بتخصصات  - ب

 "العالقات الدولية" كمرحلة أولى ملواصلة التكوين لهذا التخصص في طور املاستر. :بعنوان

بقسم الحقوق  جامعة  :بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة للمحاماة لاللتحاقاقتراح فتح مسابقة   -ج 

 و كيفيات التكوين.عالن الوزارة عن شروط أدرار عند إ

خصوص ببفتح قسمين في شعبة الحقوق  :والعلوم السياسية عادة هيكلة كلية الحقوق إاقتراح   -د 

 و قسم القانون الخاص. ،م القانون العامسق

 :املوافقة على املخطط املقترح الّرأي واالقتراح. 
 

قطة رقم 
ّ
 .متفرقات : 38الن

 لم تثر أي نقطة.
 

 .00:33لى الساعة أقفل املحضر بتاريخه ع

 
 

 رئيس املجلس العلمي للكلية   

 أ.د. باخويا دريــــــس

 كاتب الجلسة

 أ.د زبيري رمضان


