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 امللخص:

تمتع الصحة و البيئة والتأثري املتبادل بينهما، فالعيش يف بيئة سليمة جتعل االنسان ي ال ميكن انكار االرتباط املوجود بني       
بصحة جيدة، ولكن يف الوقت نفسه  ممارسة املستشفيات اخلاصة لنشاطها يف احلفاظ على صحة وسالمة االنسان، اصبح 

 مارست تلك ايدت تلك اآلاثر السلبية مىت.وتز يتسبب يف احلاق االضرار ابلبيئة بتلويثها ابلنفاايت واستنزاف عناصرها 
املستشفيات متارس نشاطها عن طريق الشركات التجارية اليت تسعى دائما لتحقيق الربح. وقد تدخلت التشريعات لتوفري احلماية 

لفعل اجملرم ااجلزائية للبيئة وحفاظا عليها حتقيقا للتنمية املستدامة وذلك مىت توافرت شروط معينة مرتبطة ابلشركة ومبرتكب 
 وابلنتيجة. وقد اختلفت يف جمال املساءلة بني اجتاه موسع واخر مضيق له يف حاالت خاصة.

 الشركات التجارية، املسؤولية اجلزائية، تلويث البيئة، محاية الصحة، الشخص املعنوي.الكلمات املفتاحية:
 

Abstract : 

It is impossible to deny the relation shape between health and the environment and the 

mutual influence between them. Because, living in a healthy environment makes a person 

healthy, but at the same time, the private hospitals practice their activities in maintaining 

human health and safety, causing damage to the environment by polluting them with waste 

and depleting their components. These negative effects have increased when these hospitals 

practice their activities through commercial companies that are always seeking to make a 

profit. Legislation has intervened to provide for the criminal protection of the environment 

and to preserve it for sustainable development, provided that certain conditions relating to the 

company and the perpetrator of the criminal act are satisfied. They differed in the area of 

accountability between an extended direction and another strait in particular cases. 

Keywords : Commercial Companies , Criminal Liability, Environmental Pollution, 

Health Protection, Moral Person. 
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 (املشاركة يف امللتقيات و األايم الدراسية3
 

اإلصالحات اإلقتصادية ، املنظم من طرف كلية احلقوق امللتقى الوطين حول محاية املستهلك يف ظل  -3
:" مدى كفاية القانون ، مبداخلة بعنوان0885ديسمرب  34-35- 31جبامعة جياليل ليابس ، أايم 

 ". املدين حلماية املستهلك اإللكرتوين

ص ابمللتقى الوطين ، يف العدد اخلا0884مالحظة: املقال منشور ضمن  جملة العلوم القانونية و اإلدارية ،أفريل 
  -سيدي بلعباس–حول محاية املستهلك على ضوء التغيريات اإلقتصادبة"، كلية احلقوق جبامعة جياليل ليابس 

امللتقى الوطين حول املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر بني الرهاانت و الفعالية، املنظم من طرف  -2
:" التنظيم ، مبداخلة بعنوان0885ديسمرب -34-35املركز اجلامعي موالي الطاهر بسعيدة، يومي 
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القانوين للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف ظل التحوالت اإلقتصادية) مثال املؤسسة ذات 
 ".(EURLالشخص الواحد و ذات املسؤولية احملدودة 

لية كامللتقى الوطين حول حقوق اإلنسان و حقوق الدفاع يف النظام الدويل اجلديد، املنظم من طرف   -1
آليات محاية احلق يف ، مبداخلة بعنوان:" 0884ماي  37 -30احلقوق جبامعة جياليل ليابس ، أايم 

 اخلصوصية يف ظل جمتمع املعلوماتية ".

، بكلية احلقوق ،جامعة  0883العلوم القانونية  و اإلدارية  عدد   املقال منشور مبجلة مالحظة:  
 جياليل ليابس.

امللتقى الوطين األول حول أثر العوملة على السياسات التشريعية الوطنية، املنظم من طرف جامعة ابن  -5
حنو عوملة القانون التجاري أو ، مبداخلة بعنوان:"  0883أفريل  31-33خلدون بتيارت ، أايم 

 ".دراسة اآلاثر املباشرة و غري املباشرة -أقلمته مع العوملة

، 0883ماي  35-31ث حول مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري العقدية، يوميامللتقى الوطين الثال -5
املنظم من طرف معهد العلوم القانونية و اإلدارية للمركز اجلامعي موالي الطاهر بسعيدة، مبداخلة بعنوان" 

 قواعد و أحكام مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية املشروعة".

 00-01الطيب ، املنظم من طرف كلية احلقوق جبامعة جياليل ليابس ، أايم  امللتقى الوطين حول القانون -6
 يب"ة للخطأ الط:" حق الطفل يف التعويض عن ميالده معاقا نتيج، مبداخلة بعنوان0881فرباير

املقال منشور ضمن  جملة احملامي اليت تصدر عن منظمة احملامني لناحية سيدي بلعباس، العدد  مالحضة:
 .0838السادس، السنة السابعة، جويلية 

اليوم الدراسي حول الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشركات التجارية، املنظم من طرف معهد العلوم  -1
:" الرقابة على ، مبداخلة بعنوان0881أفريل 07دة ، يوم القانونية ابملركز اجلامعي موالي الطاهر بسعي

 ". أعمال اإلدارة يف املؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية احملدودة

اليوم الدراسي حول الوضع القانوين للعقار يف ظل تداعيات إقتصاد السوق، املنظم من طرف معهد  -0
دور ، مبداخلة بعنوان:" 0881جوان  84العلوم القانونية ابملركز اجلامعي موالي الطاهر بسعيدة ، يوم  

 الشهر العقاري يف إثبات و محاية امللكية العقارية".

 -بتيزي وزو–لية الطبية ، املنظم من طرف كلية احلقوق جبامعة موالي معمري مللتقى الوطين حول املسؤو  -9
"املسؤولية اجلزائية للمستشفيات اخلاصة املنظمة يف شكل ، مبداخلة بعنوان:  0880أفريل  38-87، أايم 

 املؤسسة ذات الشخص الواحد و ذات املسؤولية احملدودة ". 

للقانون و العلوم السياسية، العدد اخلاص حول امللتقى الوطين حول  املقال منشور ابجمللة النقدية مالحظة: 
 0880-3املسؤويل الطبية، عدد 



أفريل  81ليوم الدراسي حول:" مدى جناعة ضماانت الديون يف حتقيق اإلئتمان"، املنظم يوم  اليوم -11
اء الوفعنوان املداخلة:" ضمان   سعيدة، -جامعة موالي الطاهر –بكلية احلقوق و العلوم السياسية  0887

 ابلديون يف املعامالت اإللكرتونية"

و مسرييها، املنظم من طرف كلية احلقوق جبامعة جياليل  اليوم الدراسي حول املسؤولية املدنية للمقاولة -33
:" قيام املسؤولية املدنية للشريك الوحيد بسبب مزجه بني ، مبداخلة بعنوان0887ماي  84ليابس ، يوم 

 ذمته الشخصية و ذمة الشركة".

 0833أبريل  01-03-04األسبوع العلمي املنظم من طرف كلية احلقوق جبامعة معسكر أايم  -30
 " سبل محاية  املستهلك أثناء  إبرامه العقد االلكرتوين". خلة بعنوانمبدا

امللتقى الوطين حول آليات التغلب و التخفيف من حده املشكالت البيئية، املنظم من طرف كلية احلقوق  -31
" مدى اعتبار اإلعالم ، مبداخلة بعنوان0833ماي  05-01و العلوم السياسية ، جامعة ابن  خلدون، أايم 

 يئي حق من حقوق اإلنسان",الب

نظم  من طرف كلية امل امللتقى الوطين حول:" بدائل  العقوبة اجلزائية يف التشريع اجلزائري و املقارن"، -35
، مبداخلة" السعي حنو وضع 0833نوفمرب  31-33احلقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، أايم 

الرقابة  -تتناسب مع تكنولوجيات اإلعالم و االتصال بدائل للعقوبة حلماية احملكوم و اجملتمع معا
 االلكرتونية".

 ملنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة ابجيامللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية ا -34
" املسؤولية املدنية  للطبيب أمام حتدايت  تكنولوجيات ، مبداخلة 0833نوفمرب  05-01خمتار ، أايم 

 ".املعلومات

،  املنظم من  "احملاكمة  العادلة يف القانون اجلزائري و املواثيق الدولية :"امللتقى الدويل  السادس  حول -33
، 0830أفريل  33-38طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة العريب بن مهيدي، أبم البواقي، يومي 

اكمة  املعلوماتية يف تدعيم  احلق يف حم:"مدى مسامهة  استعمال القضاء لتكنولوجيات مبداخلة حتت عنوان
 عادلة".

امللتقى الدويل األول حول: السياسات التشريعية البيئية و دورها يف حتقيق األمن البيئي يف الدول  -11
لعلوم السياسية جبامعة و ا املنظم من طرف خمرب البحث يف تشريعات محاية النظام البيئي بكلية احلقوق املغاربية"،

مدى امكانية تطويع القواعد العامة ، مبداخلة بعنوان: " 0830أفريل  31-33يومي  ابن خلدون تيارت،
 للمسؤولية املدنية للتطبيق على املنازعات البيئية" 



ظم ملناامللتقى الوطين اخلامس حول " أثر التحوالت االقتصادية على تعديل قانون محاية املستهلك"،  -30
ديسمرب  83-84اجلزائر، يومي  -الشلف -من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة حسيبة بن بوعلي

 ،   .ان:" خصوصية  االلتزام إبعالم املتصل ابألنرتنت ابعتباره مستهلكا للمعلومات"، مبداخلة بعنو0830

عيدة. س السياسية جبامعةاملنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم ملتقى ضبط النشاط االقتصادي، -37
 ضبط النشاط االقتصادي القائم على تكنولوجيا االعالم و االتصال".مبداخلة بعنوان:"   ،2113نوفمرب 

 Lاملنظم من طرف   خمرب تسيري املؤسسات  اليوم الدراسي  حول مراقبة تسيري الشركات التجارية،  -08

M D  مبداخلة بعنوان:"0835-81-83اسية ، بتاريخ جبامعة جياليل ليابس، كلية احلقوق و العلوم السي ، 
 مراقبة الشريك املسري للمؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية احملدودة"

 املنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسة ملتقى  تنازع القوانني يف جمال األحوال الشخصية، -03
القانون الذي حيكم اخلطبة   ، مبداخلة بعنوان:"0835أفريل  05-01جبامعة عبد الرمحان مرية جباية، يومي 

 كوعد البرام عقد الزواج".

لعلوم حلقوق و ااملنظم من طرف لية ا ملتقى أثر  السياسة التشريعية العقارية على التنمية االقتصادية،  -00
استغالل العقار التنموي  ، مبداخلة بعنوان:"0835أفريل  18-07السياسية جبامعة ابن خلدون تيارت، يومي 

 و نقل التكنولوجيا تالزم او تنافر".

احلماية القانونية للشركات، بني مبدأ املنافسة احلرة و حتمية الفعالية امللتقى الدويل حول:"  -01
 ،0835نوفمرب  01-03يومي  ية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة جباية،املنظم من طرف كل االقتصادية"، 
 ." الشركات التجارية و تنظيم املشاريع االفرتاضية"مبداخلة بعنوان

-الواقع و اآلفاق -:" البعد البيئي يف السياسات العقارية يف الدول املغاربيةامللتقى الدويل الثاين حول -22
املنظم من طرف  خمرب البحث  يف تشررررررررررررررريعات محاية النظام البيئي ابلتعاون مع خمرب  القانون العقاري و البيئة  "،

بكلية  احلقوق و العلوم السياسية  جامعة  مستغامن و مبشاركة  كلية احلقوق و العلوم السياسية  جبامعة ابن خلدون 
 االستثمار السياحي  و حتقيق التنمية املستدامة"." بعنوان ة، مبداخل0835ديسمرب  31-33تيارت، يومي 

حلقوق و املنظم من طرف كلية ا احلماية اجلزائية للبيئة يف التشررررررررررريع اجلزائري"،" اليوم الدراسررررررررررررري حول -25
"خصررررروصرررررية مبداخلة عنواهنا  0835-33-33العلوم السرررررررياسرررررررية جبامعة جياليل ليابس بسررررررريدي بلعباس، يوم 

 .لتجارية يف اجملال البيئي"ساءلة اجلزائية للشركات اامل

دول ارية على التنمية االقتصررررررررادية يف العق" أثر السررررررررياسررررررررة التشررررررررريعية الامللتقى الدويل األول حول   -26
املنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السررررررررررياسررررررررررية ابلتعاون مع خمرب البحث يف تشررررررررررريعات  محاية النظام العربية" 

:" ملكيررة العقررار التنموي و اثريهررا ، مبررداخلررة بعنوان0834اي مرر 84-85البيئي جبررامعررة ابن خلرردون، يومي 
 .على التنمية االقتصادية ضرورة أم حتمية"



، مبداخلة -مجهورية مصرررر-0833، التنمية املسرررتدامة واالمن االقتصرررادي العريحول امللتقى الدويل  -21
 "وفقا للقانون اجلزائري." الشركات التجارية والتنمية املستدامة بني االختيار وااللزام بعنوان:

نطاق  مبداخلة بعنوان:" ، -الشررررررررررارقة -2112فرباير 2-6الدراسررررررررررات القانونية  ملؤمتر الدويل حولا -22
 تطبيق قانون املنافسة يف ظل السوق املرتبطة ابالنرتنت"

 

 املقاالت املنشورة(2

العلوم  منشور يف جملية ،:كفاءة املسري يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة  بعنوان" مقال -3
 القانونية بكلية احلقوق جبامعة تلمسان

العلوم   ةمنشور مبجلآليات محاية احلق يف اخلصوصية يف ظل جمتمع املعلوماتية ".مقال بعنوان " -0
 ، بكلية احلقوق ،جامعة جياليل ليابس. 0883القانونية  و اإلدارية  عدد 

 للمستشفيات اخلاصة املنظمة يف شكل املؤسسة ذاتمقال بعنوان "املسؤولية اجلزائية  -1

منشور ابجمللة النقدية للقانون و العلوم السياسية، العدد  الشخص الواحد و ذات املسؤولية احملدودة ". 
 .0880-3الطبية، عدد  ةاخلاص حول امللتقى الوطين حول املسؤولي

لة احملامي منشور ضمن  جمللخطأ الطيب"،مقال بعنوان:"حق الطفل يف التعويض عن ميالده معاقا نتيجة  -2
 .0838اليت تصدر عن منظمة احملامني لناحية سيدي بلعباس، العدد السادس، السنة السابعة، جويلية 

خلط الشريك الوحيد بني ذمته املالية و ذمة املؤسسة ذات الشريك الوحيد و ذات مقال بعنوان "  -5
، كلية احلقوق  83جملة العلوم القانونية و اإلدارية، العدد "، املسؤولية احملدودة يقضي على حتديد مسؤوليته

  -سيدي بلعباس–جبامعة جياليل ليابس 

قوق والعلوم مقال منشور يف جملة احل سبل محاية املستهلك أثناء إبرام العقد االلكرتوين"،مقال بعنوان:"  -6
 .0830، 87بلعباس، العدد السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة جياليل ليابس سيدي 

استعمال القضاء لتكنولوجيات املعلوماتية يف اخلصومة املدنية وتدعيم احلق يف حماكمة مقال بعنوان  -1
، مشور يف جملة احلقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، بكلية احلقوق جامعة االسكندرية العدد االول عادلة"
 .0835الصادر يف  0831

ة السياحي و حتقيق التمنية االقتصادية، منشور يف جملة احلقوق و العلوم السياسية، كلي مقال بعنوان املشروع -2
 .0834،  33احلقوق و العلوم السياسية جامعة جياليل ليابس، سيدي بلعباس، العدد رقم 

-كوانت البناءلتشمل صانع م-مقال بعنوان:" التوجه حنو توسيع جمال املسؤولية العشرية عن عيوب البناء -9
 .0830لسنة  1جملة تشريعات التعمري والبناء، جامعة ابن خلدون، العدد  ،

 



 (: األعمال البيداغوجية: 5
: قانون االلتزامات، قانون العقود، القانون التجاري، األوراق التجارية، العمليات املقاييس املدرسة    -3

ية العلوم لعلوم القانونية، منهجاملصرفية، قانون اإلجراءات املدنية، القانون الدويل اخلاص، املنهجية ل
القانونية: فلسفة القانون، حتليل النصوص و التعليق على القرارات، االوراق التجارية و العمليات 
البنكية، لطلبة السنة االوىل ماستري قانون أعمال، عقود االعمال ، منازعات القانون التجاري. 

 ،ألساسية للعقود املسماة وصياغتها، احكام االلتزامالعمليات املصرفية واألوراق التجارية، املبادئ ا

اإلشراف على فتح مشروع دراسي خاص مباسرت "قانون األعمال"، الذي مت قبوله من طرف وزارة  -0
 7105جويلية  04املؤرخ يف  478 التعليم العايل والبحث العلمي مبوجب القرار الوزاري للتأهيل رقم

 جبامعة سيدي بلعباس. 7104-7105نوان السنة اجلامعية املتضمن أتهيل املاسرت املفتوحة بع

، 0831-0833مسؤولة عن مشروع التكوين يف دكتوراه نظام ل م د بعنوان قانون األعمال للموسم  -1
 0833جويلية  13املؤرخ يف  714مبوجب قرار رقم 

  

  رئيسة مشروع حبثCNEPRU اجلزائر-س ليابجامعة جياليل -بعنوان املؤسسة وحتقيق التنمية املستدامة 

 جامعة الشارقة-مسؤولة مشروع حبث املستجدين بعنوان النظام القانوين  للمشروع وحتقيق التنمية املستدامة 

  عضوة يف االحتاد العريب للتنمية املستدامة والبيئةAUSDEمقره يف مجهورية مصر العربية ، 
 جماالت البحث:

 املستدامة،  القانون البيئي.قانون األعمال والقانون االقتصادي. التنمية 
تجارة قانون خاص، عام(: ال)استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال وأتثريها على القانون مبختلف فروعه  

 ية، البيئية....ومسرييها: املسؤولية املدنية، اجلزائ-املشروع –مسؤولية املقاولة اإللكرتونية واحلكومة اإللكرتونية ....
 اللغات املستعملة (6

 حسنة. :اللغة اإلجنليزيةحسنة.  :فرنسيةاللغة ال : جيدة.اللغة العربية
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


