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 وزارة التـعـليـم الـعالي والـبحـث الـعلـمـي
بـجايـة –جــامـعـة عــبـد الرحـمان مـيرة   

 كـلية  الــحـقــوق والـــعـلـوم الــــسياسيـة

 

  د. م. إعالن للطلبة الناجحين في مسابقة الدكتوراه ل
  في شعبة الحقوق

  2019-2018للسنة الجامعية 
  

ُيرفع إلى علم الطلبة المذكورين أعاله أنهم مدعوون لالتصال 
ع قصد اختيار موضو  ،وي مصف األستاذيةذ ،بأساتذة الكلية

  .طروحة وٕاعداد مشروعهااأل

األطروحة مع ملف التسجيل في السنة األولى لدى  يودع مشروع
 علميأمانة نيابة العمادة المكلفة بالدراسات ما بعد التدّرج والبحث ال

 .07/11/2018في أجل ال يتعدى 

لطلبة الناجحين في مسابقة الدكتوراه ا ندعو جميع: هـــــــام جـــــداً 
 31/10/2018لحضور االجتماع الذي سيعقد يوم الثالثاء  د. م. ل

  .بقاعة اجتماعات الكلية على الساعة الواحدة زواالً 
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أساتذة الكلية ذوي مصف األستاذيةقائمة   

  القانون الخاص  العامالقانون 

  نجومن سناء. د  طاهير رابح. د 

  معيفي لعزيز. د  معزيز عبد السالم. د

  بطاطاش أحمد . د  دحماني عبد السالم. د

  إقروفة زوبيدة. د. أ  أوكيل محمد أمين. د

  تواتي نصيرة. د  صايش عبد المالك. د

  تريكي فريد. د  عيساوي عزالدين. د

  أيت شاوش دليلة. د  عسالي عبد الكريم. د

  طباش عز الدين. د  يحياوي نورة. د

  طباع نجاة. د  شيتر عبد الوهاب. د

  اسعد فاطمة. د  راشدي سعيدة. د

    بركاني أعمر. د
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  المقترحة من قبل لجنة التكوين في الدكتوراه قائمة المواضيع
  :وقانون األعمال في القانون العام* أوال

  ي الجزائر األجنبي االستثمار لتصفية النظام القانوني  -1
يا -2   ملركز القانوني لخلية معالجة الاستعالم املا
 الضبطية نظمةألا في القاضي دور -3
  ضبطية أداة التحكيمي ختصاصالا -4
  المخاطر تسييرو  المحلية الجماعات -5
  المؤسساتي البناء في ناحيةال -6
  الحوكمة ضوء في العمومي الطلب -7
  فق العاممرال وتفويضات العمومية الصفقات ضبط سلطة -8
ي ظل قانون املناجم رقم أ -9   05- 14دوات الضبط الاقتصادي 

  اإلنسان حقوق لفعلية النهج النظري  - 10
  العادلة المحاكمة في الحق فعلية- 11
  النقابي الحق : اإلنسان حقوق فعلية - 12
  الدولي عد القانوناقو ضوء في الفساد مكافحة - 13
 العمومية الشؤون شفافية و الفساد - 14
  الدولي القانون ظل في  للمرأة القانوني المركز - 15
ر الحر للجماعات ٕالاقليمية  - 16   مبدأ التدب

ي القانون ٕالاداري  - 17   مبدأ التفريع 

ي الوثائق  - 18   ٕالادارية حق الولوج إ

  الشفافية ٕالادارية  - 19



4/6 
 

     ضبط املرافق العامة  - 20

رونيالا  - 21 ريد والاتصاالت الالك ي لسلطة ضبط ال    ختصاص التناز

ي ضبط ا - 22 ي قواعد الحذر   لنشاط املصر

  سلطات الضبط املستقلة  ودولة القانون  - 23

  دستورية اللدفع بعدم ا - 24

ي قانون الصفقات  العمومية   - 25   املمارسات املقيدة للمنافسة 

ى الخدمة الشاملة : تحوالت املرفق العام - 26   من الخدمة العمومية إ

 الاختصاص الرقابي لسلطات الضبط الاقتصادي - 27

ي النشاط الاقتصادي عن طريق املؤسسات  - 28 تدّخل الدولة 

  العمومية ذات الطابع الاقتصادي

ي  - 29 الدفع بالحصانة السياسية لرؤساء الدول أمام القضاء الدو

  الجنائي

رامج التنموية للبلديات - 30 ن ال   تثم

  الحماية الدولية للقاصر املهاجر - 31

ي القا - 32 ى املعلومة    نون الجزائري حق النفاذ إ

ي القانون الجزائري  - 33   الوضع القانوني لألجن 

رشيد الخدمة العمومية - 34   أخلقة الجماعات ٕالاقليمية كآلية ل

ي وواقع الحماية: حقوق الجيل الرابع - 35 ن النص التشري   ب
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ن ضرورة ترشيد النفقات ورهان التنمية  - 36 الجماعات ٕالاقليمية ب

  املستدامة

  القانوني ملسؤولية السلطات الادارية املستقلة النظام - 37

ي القانون الجزائري ضبط  - 38   نشاط الرأسمال الاستثماري 

ي مجال النقل الجوي  القانوني النظام - 39   لتفويض املرفق العام 

  ضمان املحاكمة العادلة أمام اللجنة املصرفية - 40

  مجلس املنافسة ضمان املحاكمة العادلة أمام - 41

  :في القانون الخاص* ثانيا
ي قانون ٔالاسرة -1   النظام العام 

ي الخاصحماية برامح  -2 ي القانون الدو ي    ٕالاعالم ٓالا

ي قانون ٕالاجراءات الجزائية  -4 م    ) دراسة مقارنة(صمت امل

  )دراسة مقارنة مع الصندوق التونس( صندوق النفقة الجزائري   -5

ي ٕالاجراء ا -6   لجزائيتصّرف الجاني 

ي قانون ٕالاجراءات الجزائية الجزائري  -7  حماية حقوق الضحية 
ي ارساء العدالة الجنائية -8  املساهمة الشعبية 
نالحماية القانونية لألشخاص املُ  -9   سن

ي عقود ٔالاعمال - 10   قانون ٕالارادة 
ي عقد الاعتماد ٕالايجاري  - 11 ي    الضمانات املمنوحة للمؤجر التموي
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Dossier à Fournir pour la première inscription en 
Doctorat 3ème cycle 

  

1ère Inscription : 
 

1. Fiche d’inscription A remplir en recto-verso (imprimé fourni) 
2. Déclaration sur l’honneur de non inscription dans un autre 

établissement universitaire (Imprimé fourni). 
3. Identification du sujet format papier et saisie sur la base du Portail National 

des Signalements des Thèses (PNST) (Imprimé fourni) 
4. Description du Sujet visée par le directeur de thèse et le co-directeur s’il y’a 

lieu (en deux exemplaires) 
5. Frais d’inscription (200 DA) veuillez régler la quittance de paiement des 

frais d'inscription au compte de l’agent comptable de l’université.    

Compte CCP de l'agence comptable : 32 20 21 clé 71. 
6. 02 Photos d’identité 
7. Une autorisation de l’employeur pour les candidats salariés ou une 

attestation de non affiliation à la CNAS et à la CASNOS pour les candidats 
non salariés 

8. Engagement pour respecter les règles d’authenticité scientifique dans  
l’élaboration d’un travail de recherche (Imprimé fourni). 

9. Formulaire de demande de candidature, renseigné et signé (Imprimé 
fourni). 

10. Extrait de naissance N° 12. 
11.  Copie du diplôme du baccalauréat.  
12.  Copie du diplôme de Licence ou diplôme reconnu équivalent . 
13.  Copie du diplôme de Master ou diplôme reconnu équivalent. 
14.  Annexe du Master (si la catégorie et la moyenne de classement n’y figurent 

pas, le candidat doit fournir une attestation renfermant ces informations).  

  

 


