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 نّصوص المرجعيّةال

 مهام الجامعةالّذي يحّدد  2003أوت  23المؤّرخ في  279-03المرسوم التّنفيذي رقم  .1

 (.47إلى  43)الموادوالمتّمم، المعّدل والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها

 الذي يحّدد كيفيات سير المجلس العلمي للكلية. 2004ماي  05القرار المؤّرخ في  .2

جلس الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء الم2020فيفري  24لمؤّرخ في ا 116القرار رقم  .3

 لجامعة بومرداس. الحقوق والعلوم السياسيةالعلمي لكلية 

  .2019ديسمبر  25المؤّرخة في  1500مذّكرة األمين العام رقم  .4
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II-  للكلية المجلس العلميجدول أعمال دورة 

 

 شؤون طلبة الدكتوراه .1
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 الطلبة الجدد:المصادقة على عناوين االطاريح الخاصة ب -أوال

 شعبة العلوم السياسية: -1

  التخّصص الطالب األطروحة وضوعم الرقم
المشرف على 

 األطروحة
 عنوان ورمز مشروع البحث 

1 

تحديات األمن الصحي 

والتنمية المستدامة في 

الجزائر في ظل 

تداعيات جائحة كوفيد 

19 

بولنوار 

 وئام رباب

تنظيم 

سياسي 

 وإداري

أد.عمروش 

 عبد الوهاب

إستراتيجية التنمية المستدامة في 

: التحديات 2030آفاق في الجزائر 

 والرهانات

G02L01UN350120220007 

 

2 

 

 

 

 

دور األمن الغذائي في 

تجسيد التنمية 

 المستدامة في الجزائر  

جدي 

عالء 

 الدين

تنظيم 

سياسي 

 وإداري

إستراتيجية التنمية المستدامة في  د. سرير أمينة

: التحديات 2030آفاق في الجزائر 

 والرهانات

G02L01UN350120220007 

3 

 

 

 

األمن الطاقوي 

والتنمية المستدامة في 

الجزائر في ظل 

التحديات الداخلية 

 والخارجية

طابلي 

 مريم 

تنظيم 

سياسي 

 وإداري

إستراتيجية التنمية المستدامة في  د.بورياح سلمة

: التحديات 2030آفاق في الجزائر 

 والرهانات

G02L01UN350120220007 

4 

أثر التدخالت 

الخارجية في التحول 

الديمقراطي في ليبيا 

وانعكاساتها على دول 

 الجوار

رزيق 

 جويدة 

تنظيم 

سياسي 

 وإداري

أد.بن ضغير 

 عبد العظيم 

الرهانات الجيواقتصادية في 

الفضاء المغاربي وانعكاساتها على 

 األمن والتنمية في الجزائر

G02L01UN350120220002 

5 

دور اقتصاد المعرفة 

في تحقيق التنمية 

االقتصادية 

واالجتماعية في 

 المنطقة المغاربية

أمرار 

نصر 

 الدين 

تنظيم 

سياسي 

 وإداري

الرهانات الجيواقتصادية في  أد.فوكة سفيان

الفضاء المغاربي وانعكاساتها على 

 األمن والتنمية في الجزائر

G02L01UN350120220002 

6 

استراتيجيات الجزائر 

في تحقيق األمن 

السبراني في ظل 

التهديدات اإلقليمية 

 والدولية الراهنة

بن جدو 

 ءأسما

تنظيم 

سياسي 

 وإداري

د بوصبع 

 سالف 

الرهانات الجيواقتصادية في 

الفضاء المغاربي وانعكاساتها على 

 األمن والتنمية في الجزائر

G02L01UN350120220002 

7 

الدبلوماسية 

االقتصادية الجزائرية 

تجاه االتحــاد 

األوربي: تقيــــيم 

مسار ونتائج اتفاق 

-2025الشراكة )

2005.) 

 

هواجي 

 غنية 

عالقات 

 دولية 

د. زعاطشي 

 عبد الحميد

الدبلوماسية االقتصادية الجزائرية 

واستراتيجيات دعم النمو 

االقتصادي خارج قطاع 

 المحروقات

G02L01UN350120220001 
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  التخّصص الطالب األطروحة وضوعم الرقم
المشرف على 

 األطروحة
 عنوان ورمز مشروع البحث 

8 

التعاون استراتيجيات 

بين أعضاء منتدى 

 الدول المصد رة للغاز

(GECF) وتأثيرها

على أسواق الغاز 

 : حالة الجزائرالعالمية

قهواجي 

عويشة 

 أمينة

عالقات 

 دولية

د.مشري عبد 

 الحميد

الدبلوماسية االقتصادية الجزائرية 

واستراتيجيات دعم النمو 

االقتصادي خارج قطاع 

 المحروقات

G02L01UN350120220001 

9 

مشكالت التعاون 

المناخي متعدد 

األطراف وانعكاساتها 

على المنطقة 

 المغاربية

بوغانم 

 رياض 

عالقات 

 دولية

د.زروقي 

 عدنان

الدبلوماسية االقتصادية الجزائرية 

واستراتيجيات دعم النمو 

االقتصادي خارج قطاع 

 المحروقات

G02L01UN350120220001 

10 

هندسة األمن اإلقليمي 

في منطقة الساحل 

اإلفريقي: بين المقاربة 

الجزائرية والرهانات 

الجيوسياسية للقوى 

 الكبرى 

معماش 

عبد 

 الوهاب

عالقات 

 دولية

الدور المحوري للجزائر كقوة  د.حمياز سمير

 إقليمية فاعلة في بناء األمن والتنمية

 في منطقة الساحل اإلفريقي

G02L01UN350120220005 
 

11 

الدولة المحورية 

والفضاءات اإلقليمية: 

دراسة في مكانة 

ودور الجزائر في 

منطقة الساحل 

 اإلفريقي

 

بلخوني 

محمد 

 أمين

عالقات 

 دولية

أ. د.درويش 

 جمال 

الدور المحوري للجزائر كقوة 

 إقليمية فاعلة في بناء األمن والتنمية

 في منطقة الساحل اإلفريقي

G02L01UN350120220005 

12 

السياسة الخارجية 

للجزائر في منطقة 

الساحل اإلفريقي بين 

التحديات األمنية 

 والرهانات التنموية

بوخبزة 

محمد 

 سفيان 

عالقات 

 دولية

الدور المحوري للجزائر كقوة  د.حجاج مراد

 إقليمية فاعلة في بناء األمن والتنمية

 في منطقة الساحل اإلفريقي

G02L01UN350120220005 
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 شعبة الحقوق:-2

  التخّصص الطالب األطروحة وضوعم الرقم
المشرف على 

 األطروحة
 عنوان مشروع البحث 

1 

دور المجلس الشعبي البلدي في 

تحقيق التنمية المستدامة باالعتماد 

 على الموارد المحلية

دور المورد البشري في  بوطبة مراد قانون عام عيساوي حياة

تحقيق التنمية المستدامة 

 على المستوى المحلي

2 

 

 

تكوين المورد البشري المحلي 

أساس تحقيق التنمية المحلية 

 المستدام

دور المورد البشري في  بوطبة مراد قانون عام سغيرية رشا

تحقيق التنمية المستدامة 

 يعلى المستوى المحل

3 

 

الوظائف الخضراء على مستوى 

 -دراسة مقارنة-الجماعات المحلية

دور المورد البشري في  بوطبة مراد قانون عام دةاح حاجي 

تحقيق التنمية المستدامة 

 على المستوى المحلي

4 

 

دور مجلس المحاسبة في مكافحة 

الفساد المالي في ضوء معايير 

 الحوكمة المالية

دور الهيئات العليا  تريعة نوارة قانون عام بن مهنية خولة

المستقلة للرقابة المالية في 

في  الفساد الماليمكافحة 

 األنظمة المغاربية

5 

االختصاص االستشاري للهيئات 

العليا للرقابة المالية في دول 

 المغرب العربي

دور الهيئات العليا  تريعة نوارة قانون عام زريقبلقاسم 

المستقلة للرقابة المالية في 

مكافحة الفساد المالي في 

 األنظمة المغاربية

6 

والوقاية منه في مكافحة الفساد 

 مجال الصفقات العمومية

دور الهيئات العليا  تواتي نصيرة قانون عام اسطمبولي فردوس

المستقلة للرقابة المالية في 

 مكافحة الفساد المالي

 في األنظمة المغاربية

7 

 نزع مجال في المدنية المسؤولية

األعضاءالبشرية وفق  وزرع

 المتعلق بالصحة 11-18القانون 

 

 

 

قانون  رافع فريد

 خاص

المستجدات الطبية  اللوش سميرة

والقانونية في مجال نزع 

 وزرع األعضاء البشرية
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  التخّصص الطالب األطروحة وضوعم الرقم
المشرف على 

 األطروحة
 عنوان مشروع البحث

8 

النظام القانوني لجريمة اإلتجار 

 باألعضاء البشرية

قانون  طالي معمر عائشة

 خاص

المستجدات الطبية  سميرةاللوش 

والقانونية في مجال نزع 

 وزرع األعضاء البشرية

9 

المستجدات القانونية في نقل 

وزرع األعضاء البشرية من 

 األموات الى األحياء

قانون  بلعمري عبد الناصر

 خاص

المستجدات الطبية  لعجال المية

والقانونية في مجال نزع 

 وزرع األعضاء البشرية

10 

تطهير الملكية العقارية في آليات 

التشريع الجزائري و تأثيرها على 

 التنمية المحلية

رانية  عاشورحاج 

 عبير

قانون 

 خاص

النظام القانوني للعقار  قرنان فضيلة

الموجه لالستثمار في 

 الجزائر و مدى فعاليته

في توفير مناخ لألعمال 

 خارج قطاع المحروقات

11 

العقار السياحي كأداة لتفعيل 

 التسويق السياحي

قانون  قاسم صليحة

 خاص

النظام القانوني للعقار  خواثرة سامية

الموجه لالستثمار في 

 الجزائر و مدى فعاليته

في توفير مناخ لألعمال 

 خارج قطاع المحروقات

12 

االمتياز كآلية الستصالح 

 األراضي الصحراوية

قانون  باللطة عبد المالك

 خاص

القانوني للعقار النظام  قرنان فضيلة

الموجه لالستثمار في 

 الجزائر و مدى فعاليته

في توفير مناخ لألعمال 

 خارج قطاع المحروقات
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