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                 ooOoo السيرة الذاتية ooOoo 
 

 الحالة المدنية
 محي الديــــــن: اللقب -

 جمـــــــــال : اإلسم  -

   24/03/1959 االزدياد:تاريخ  -

 أطفال (3لثالثة ) متزوج و أب العائلية:الحالة  -
   djamel_dz 80 @yahoo.frالبريد االلكتروني:  -

 025.25.00.05        رقم الهاتف -

              

 الشهادات 

 شعبة آداب 1980البكالوريا : عام  -
 خاص من معهد الحقوق و العلوم اإلدارية بجامعة الجزائرالقانون الليسانس في الحقوق فرع  -
 الدولية من معهد الحقوق والعلوم اإلدارية  بجامعة الجزائر. الدولي والعالقات فرع القانون ماجستير-
  الجزائر- جامعة سعد دحلب البليدةالحقوق دولة في القانون الدولي والعالقات الدولية من كلية  راهدكتو- -
 المنظمات الدولية.و -مم المتحدة األ -القانون الدولي اإلنساني  في متخصص -
 .99-97شهادة في اإلعالم اآللي -

  الخبرة المهنية

 الجزائر -البليدة  -: مساعد تربوي بثانوية الفتح  1985 - 1984 -

 (.o.n.e.x)إطار في مؤسسة وطنية لصناعة المتفجرات 1985-1987-

 )البليدة( الجزائر.    -بوفاريك -: أستاذ بالتعليم الثانوي )أستاذ في اللغة الفرنسية( بثانوية ابن تومرت  1988 -1987-

 (i.n.s.f.p.g)بالمعهد الوطني المتخصص في التسيير بالبليدة  أستاذ 1988-1999-

 .(-أمين عام - )التسمية الحديثةالجزائر -البليدة  -: نائب مدير لإٌلدارة العامة بجامعة 1998 –1988 -
 الجزائر. -البليدة  - سعد دحلبالحقوق بجامعة  بكلية: أستاذ  1997 - 1993 -

 الجزائر. -البليدة-سعد دحلب الحقوق جامعة  كليةب ستاذأ إلى يومنا هذا:1998/ 01/01-

 البليدة. -سعد دحلب  رئيس المجلس التأديبي بكلية الحقوق جامعة 2000-2003-
 السهر على السير الحسن للمجلس التأديبي وتطبيق العقوبات حسب القانون الداخلي للجامعة. *    

 البليدة. سعد دحلب رئيس مكتب االمتحانات بكلية الحقوق جامعة 2000-2004-

 - اعالنها للطلبةجمع النقاط و-األسئلة  -فيما يخص القاعات االمتحانات - متحانات:السهر على حسن سير اال*    
 وتحضير المداوالت النهائية.

 بكلية الحقوق جامعة  والمسائل الخاصة بالطلبة نائب عميد مكلف بالدعم البيداغوجي والبحث العلمي 2003-2005-
 البليدة.سعد دحلب 

 : لطلبة اليسانس والماجستير المتابعة البيداغوجية لكل ا*    
 ساتدة .أل*المتابعة البيداغوجية ال   

 عمال الموجهة .أل*متابعة حسن سير ا  
 ساتدة .أل*تجميع النقاط من ا  
 ماجستير. -ماستر –ليسانس -*متابعة المداوالت النهائية كل طلبة   
 ئري.لحركة المجتمع المدني الجزا -الجزائر–رئيس مكتب والية البليدة  -
سعد دحلب  بكلية الحقوق جامعة  بالطلبة  مرتبطةبالدراسات والمسائل العميد مكلف نائب   2013الى أوت   2008-

 البليدة.
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-سعد دحلب الحقوق جامعة  كليةب   المستوى الوطني على المرتبة األولى في ستاذ التعليم العاليأ : ..21-12-2012-
 الجزائر. -البليدة

بالتكوين العالي في الطور األول والثاني والتكوين مكلف  2البليدة  ئب رئيس جامعةنا -2013سبتمبر  -

وزير التعليم العالي من طرف  379/2013رقم  المتواصل والشهادات ،وكذا التكوين العالي في التدرج 

 ..إلى يومنا هذا والبحث العلمي
 

I - بيداغوجيالمسؤوليات االدارية أو رئاسة هيئات التقييم العلمي وال:  

 :المسؤوليات االدارية -1
عميد الكلية ، بكلية الحقوق، من طرف  2001-30رقم   رئيس المجلس التأديبيقرر تعيين بصفة م  -**

 .جامعة سعد دحلب البليدة

عميد الكلية، بكلية الحقوق، من طرف  2002-96رقم  رئيس مكتب االمتحاناتقرر تعيين بصفة م -**

 .دةسعد دحلب البلي جامعة
طرف وزارة من  2005بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة مكلف  نائب عميدقرار تعيين بصفة  -**

 .بكلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة التعليم العالي "األمين العام"

بكلية  من طرف رئيس الجامعة 2001-07د مكلف بالدعم البيداغوجي رقم يمعقرر تعيين بصفة نائب م -

 .البليدة سعد دحلب  ، جامعةالحقوق

عميد الكلية من طرف  121رقم  والبحث العلمي  مكلف بالدعم البيداغوجي دميعقرر تعيين بصفة نائب م  -

 .بكلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة 2003سنة 

من طرف  2005-18رقم  بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبةمكلف  عميدقرر تعيين بصفة نائب م -

 .بكلية ألحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة رئيس الجامعة

 أوتالى  2008-24رقم  بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة مكلف  عميد قرر تعيين بصفة نائب م  -

 .بكلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة من طرف رئيس الجامعة 2013

بالتكوين العالي في الطور األول والثاني ف مكل 2البليدة  جامعة رئيسنائب قرر تعيين بصفة م  -**

من طرف  -سبتمبر– 379/2013رقم  والتكوين المتواصل والشهادات ،وكذا التكوين العالي في التدرج 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

 

 البليدةسعد دحلب ا كترونيك جامعة الللعهد امب مدير بالنيابة
 15/01/1993إلى  09/01/1993من  -

 03/09/1993إلى  31/07/1993من  -
 29/06/1994إلى  27/06/1994من  -
 

  البليدةسعد دحلب ا جامعة بكلية الحقوق  بالنيابة عميد

 

عميد الكلية ، بكلية من طرف  2009-01رقم  عميد كلية الحقوق بالنيابة  تعيين بصفة داخلي  قررم  -

 .2009الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة في جانفي 

عميد الكلية ، بكلية من طرف  2009-10رقم  عميد كلية الحقوق بالنيابة تعيين بصفة داخلي قررم -

 .2009الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة في فيفري 
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عميد الكلية ، بكلية الحقوق، من طرف  09-24رقم  عميد كلية الحقوق بالنيابة  تعيين بصفة داخلي  قررم  -

 .2009ي ماي، جوان سعد دحلب البليدة ف جامعة

عميد الكلية ، بكلية الحقوق، من طرف  09-37رقم  عميد كلية الحقوق بالنيابة  تعيين بصفة داخلي  قررم  -

 .2009جامعة سعد دحلب  البليدة في ديسمبر 

عميد الكلية ، بكلية من طرف  2010-15رقم  عميد كلية الحقوق بالنيابة  تعيين بصفة داخلي  قررم  -

 .2010سعد دحلب البليدة في جويلية ،أوت  جامعةالحقوق، 

عميد الكلية ، بكلية من طرف  2011-18رقم  عميد كلية الحقوق بالنيابة  تعيين بصفة داخلي  قررم  -

 . 2011الحقوق، جامعة سعد دحلب  البليدة في مارس، أفريل 

عميد الكلية ، بكلية ن طرف م 2012-47رقم  عميد كلية الحقوق بالنيابة  تعيين بصفة داخلي  قررم  -

 .2012سعد دحلب البليدة في مارس الحقوق، جامعة

 :بالنيابة 2 البليدةرئيس جامعة 

رئيس جامعة من طرف  2014-61رقم بالنيابة  2رئيس جامعة البليدة مقرر داخلي تعيين بصفة  -      

 .2014، في فيفري  2البليدة 
 

 :علميوال رئاسة هيئات التقييم البيداغوجي 2 

 :العلمية والمجلس العلمي ةاللجن -

  2012-914رقم  عضو اللجنة العلمية للقانون العام بكلية الحقوق تحت  تعيين بصفة اشهاد داخلي    -

سعد دحلب البليدة في السنة  عميد الكلية ، ورئيس المجلس العلمي بكلية الحقوق، جامعةمن طرف موقع 

 .2007-2006الجامعية 

موقع   08-188رقم  عضو اللجنة العلمية للقانون العام بكلية الحقوق تحت  تعيين بصفة لي داخ قررم   -

 . 2008سعد دحلب البليدة في مارس   عميد الكلية ، بكلية الحقوق، جامعةمن طرف 

من موقع   2012-915رقم  عضو بالمجلس العلمي لكلية الحقوق تحت  تعيين بصفة اشهاد داخلي    -

( 2005 -2003سعد دحلب البليدة ) لية ، ورئيس المجلس العلمي بكلية الحقوق، جامعةعميد الكطرف 

 (.2013أوت الى  2008،ومن )

 مدد تحسين مستوى التسيير -3 
 

 مدد تحسين مستوى التسيير في مجال الموارد البشرية بالمدرسة الوطنية العليا لإلدارة و اليسيير  -
 .04/12/1991إلى  30/11/1991من    
إلى  19/10/1991مدد تحسين مستوى التسيير في مجال الموارد البشرية بالمدرسة الوطنية  لإلدارة من              -

30/10/1991. 
 مدد تحسين مستوى التسيير حول التكوين و التحسيس حول التسيير في الموارد البشرية و الشؤون  -
 .19/03/1998إلى  14/03/1998 إلدارة منالوطنية ل العمومية بالمدرسةالمالية و المحاسبة   

  تسيير الملفاتـ 4
 تسيير ملفات العمال ) أساتذة و عمال( -
 تسيير ملفات المالية و المحاسبة العمومية -
 تسيير الوسائل العامة و المكتبات -
 تسيير الوسائل المالية الخاصة بالمحاسبة العمومية أمام البنوك -
 ي الخاص باإلدارة العامة التسيير المالي و اإلدار -

 التسيير البيداغوجي لملفات الطلبة -
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 I I - النشاطات  البيداغوجي : 

 :ىالمرحلة االول       

 : التدريس في التدرج سنوات -1         

 ) أستاذ دائم ( -أ              

   سيكي لدى                                  سنة جامعية لطلبة مختلف السنوات ليسانس كال 16 مدة التدريس :  .            

 البليدة. –جامعة سعد دحلب  -كلية الحقوق               

 ( مؤقت) أستاذ  -ب                  

 سنوات جامعية لطلبة السنة الرابعة ليسانس 4 مدة التدريس :  .             

 جامعة سعد دحلب  -كي لدى كلية الحقوقكالسي                                           

 البليدة.                                            

 :الثانيةالمرحلة   

 : (الماستر)التدريس في  سنوات -2

             ) أستاذ دائم( -

 كلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة.ب ،سنوات  جامعية 05 مدة التدريس :  .            

 (دولة مؤسسات فرع)مادة الحكومة االلكترونية -                                 

 مادة القانون الجوي)فرع القانون الدولي( - 2013-2014                

 مادة القانون الجوي)فرع القانون الدولي( - 2014-2015

 مادة المعاهدات الدولية )فرع القانون الدولي( -

 القانون الدولي()فرع لدبلوماسية مادة قانون العالقات ا -

 : ما بعد التدرجالتدريس في سنوات -3

 ) أستاذ دائم( -             

سنتين جامعتن  لطلبة الماجستير نظام كالسيكي لدى كلية                  02مدة التدريس :  .        

    البليدة. –جامعة سعد دحلب  -الحقوق

 فرع  القانون الدولي وحقوق االنسان( لمنظمات الدولية.)ا -مواد التدريس :  .        

 حقوق االنسان. )فرع  القانون الدولي وحقوق االنسان( -                                 

 فرع  القانون  عمليات حفظ السالم في القانون الدولي.) -                                

 الدولي وحقوق االنسان(                                       

  :تلفةخمالجامعات ، و لدى جهات أخري ف  التدريس سنوات -4

 جامعة يحي فارس بالمدية: يفالتدريس  سنوات -أ

 

 :التدرجي فالتدريس  سنوات

 ( مؤقت) أستاذ  -أ              

                                         لطلبة السنة الرابعة ليسانس   ،جامعية  حدةواة سن مدة التدريس :  .         

 .حي فارس بالمديةي جامعة كالسيكي لدى كلية الحقوق
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 الدكتوراه:ي فالتدريس  سنوات   

 ."أستاذ مؤقت" مادة القانون الدولي العام 2014-2015    
  :الكفاءة المهنية للمحاماةالتدريس في طور سنوات -ب

                 ) أستاذ دائم( -     

  الكفاءة المهنية للمحاماةلطلبة  سنوات  جامعية" 07" مدة التدريس :  .        

 جامعة سعد دحلب البليدة. -في كلية الحقوق                                           

 التدريس في  المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسييربالبليدة: سنوات –ت

          ( تمؤق) أستاذ  -

المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ب " سنة جامعية واحدة" للمتربصين مدة التدريس :  .     

 بالبليدة للتسيير

 :بعقد عملاألكاديمية العسكرية لمختلف األسلحة بشر شال بي التدرج ف لتدريس سنوات - ث 

  ( مؤقت) أستاذ  -

، لطلبة التدرج طور ل.م.د األكاديمية العسكرية لمختلف جامعية  سنوات 05 مدة التدريس :  .        

                                           األسلحة بشر شال

 القانون العام -مواد التدريس :   .                     

 عملية حفظ السالم  -                                                  

 قانون دولي إنساني -                                                  

 

 :بشر شال  بالمدرسة الوطنية لألشارة ي التدرج ف لتدريس سنوات -

  ( مؤقت) أستاذ  -

                                      ، لطلبة التدرج طور ل.م.د سنوات  جامعية 03 مدة التدريس :  .        

 القانون العام -مواد التدريس :   .                         

 عملية حفظ السالم  -                                                  

 قانون دولي إنساني -                                                  

I I I طـــيرالتأ  
 :كمشرف مذكرات نهاية الدراسة للماسترالتي تمت مناقشتها -1

الفساد االداري وسبل  تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -01

والعلوم  كلية الحقوق للطالبة بن عطا هللا اسيا،" مكافحته )بين اتفاقية األمم المتحدة والتشريع الجزائري( 

 ."2012 جويلية  03" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب جامعة  ،السياسية 

ملتمس الرقابة في ظل  تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -02

سعد دحلب جامعة  ،والعلوم السياسية  كلية الحقوق للطالبة أسماء بناي ،" النظام الدستوري الجزائري 

 ."2012جويلية   03" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدة
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مدى تطبيق الحكومة تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترااسة نهاية الدرمذكرة  -03

سعد دحلب جامعة  ،والعلوم السياسية  كلية الحقوق للطالبة حياة بوجلولي،" االلكترونية في الدول العربية 

 ."2012جويلية   03" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدة

ي قضايا األحوال فاالثبات تحت عنوان " الشخصية ،ال وحاألتخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -04

" تمت  البليدةسعد دحلب جامعة  ،والعلوم السياسية  كلية الحقوق للطالبة سغيالني فراح،" صية خالش

 ."2012سبتمبر  20مناقشتها بتاريخ 

وني نظام التصويت لاللكترتحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -05

سعد جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالب حمزة بوشالغم،" كآلية إلصالح العملية االنتخابية 

 ".2012سبتمبر   23تمت مناقشتها بتاريخ "  البليدةدحلب 

الخطأ الطبي في تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -06

"  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  بة طهراوي ايمان،للطال" ات العامة يالمستشف

 ."2012نوفمبر   12تمت مناقشتها بتاريخ 

مركز األطفال مجهولي تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -07

سعد جامعة  والعلوم السياسيةقوق كلية الح للطالبة بو يوسفي زهية،" النسب في ظل التشريع الجزائري 

 ."2012نوفمبر   18" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةدحلب 

برئيس   الوزير األولعالقة تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -08

"  البليدةدحلب سعد جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة محمدي أمال،" في الجزائرية رالجمهو

 ".2013جانفي   16تمت مناقشتها بتاريخ 

 الجزائريمكانة البرلمان -تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -09

"  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،قالتي فاطمة للطالبة "  في الظروف االستثنائية 

 ".2013 فيفري  10بتاريخ تمت مناقشتها 

السؤال البرلماني كآلية تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -10

كلية  للطالبة يوزاري آمال ،" رقابية في ظل النظامين الدستوريين الجزائري و الفرنسي ـدراسة مقارنةـ 

 ".2013فيفري    21تمت مناقشتها بتاريخ  " البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةالحقوق 

ذية اختصاصات الهيئة التنفيتحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -11

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،خليفة رشيدةللطالبة " للجماعات المحلية في ظل النظام القانوني الجزائري 

 ".2013فيفري    04مت مناقشتها بتاريخ ت"  البليدةسعد دحلب جامعة 

طرق انقضاء العقوبة تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -12

جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة رابحي حياة ،" ( 03-06ألمر ) ديبية للموظف العام طبقا لالتأ

 ".2013فيفري    03اريخ " تمت مناقشتها بت البليدةسعد دحلب 

االطار القانوني لتوسيع تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -13

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة سارة عرفة ،" حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة للجزائر

 ".2013وان  ج 27تمت مناقشتها بتاريخ "  البليدةسعد دحلب جامعة 

حجية التوقيع االلكتروني  تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -14

"  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالب عبد الكريم حامد رضا ،" في االثبات

 ".10/03/2013تمت مناقشتها بتاريخ 
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الحكومة االلكترونية تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،ماسترلانهاية الدراسة مذكرة  -15

سعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة زان أسماء ،" والجماعات المحلية في الجزائر

 ".2013" تمت مناقشتها بتاريخ   البليدة

النظام القانوني لمجلس  تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -16

"  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة مطرف كهينة ،" المحاسبة في الجزائر

 ".2013تمت مناقشتها بتاريخ 

التنظيم القانوني للبنوك تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -17

" تمت  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ايد مصطفي ،للطالب ق" االلكترونية

 ".2013مناقشتها بتاريخ 

ي فاالتحقيق البرلماني تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -18

 البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة داللي رفيدة ،" النظام الدستوري الجزائري

 ".2013 /13/03" تمت مناقشتها بتاريخ 

االنتخاب االلكتروني تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -19

 البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالب عمور محمد،" وامكانية تطبيقه في الجزائر

 ".2013 /10/03ا بتاريخ " تمت مناقشته

مكانة الوزير األول في تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -20

 البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ، ة نوال قوينيللطالب" النظام الدستوري الجزائري

 ".2013 /03/03" تمت مناقشتها بتاريخ 

واقع الحكومة االلكترونية تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماستراهاية الدراسة نمذكرة  -21

سعد جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالب قايدي عبد هللا ،" في الجزائر بين النظرية والتطبيق

 ".2013 /07/03" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةدحلب 

الرقابة االدارية على  تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة   -22

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،مكاوي ريم ةللطالب" العمليات االنتخابية وأثرها على ممارسة الديمقراطية

 ".2013 /07/02" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب جامعة 

 ةللطالب" العقد االلكتروني تحت عنوان " ة و مؤسسات ،دولتخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة   -23

 /17/03" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  لويزة حمدي ،

2013." 

المسؤولية الدولية عن تلوث  تحت عنوان " القانون البيئى،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -24

تمت   2على البليدة لونيسى  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالب دفيلية رابح  ،" ية بالنفط البيئة البحر

 ".2014 /14/04مناقشتها بتاريخ 

متطلبات تطبيق اإلدارة  تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة   25-

  2لونيسى على البليدة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،للطالبة بولوح إيمان " اإللكترونية )دراسة مقارنة(

 ".2014 /29/04تمت مناقشتها بتاريخ 

حماية ضحايا النزاعات  تحت عنوان " ،القانون العام تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -26

لونيسى على  ةوالعلوم السياسيكلية الحقوق  ، عزيرة أسماءللطالبة " المسلحة من أسلحة الدمار الشامل 

 ".2014تمت مناقشتها بتاريخ    2البليدة 
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دور الحكومة االلكترونية  تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة   -27

لونيسى على  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة بوسوار سميرة  ،" في بعث التنمية  )دراسة مقارنة(

 ".2015 /04/03اقشتها بتاريخ تمت من  2البليدة 

 االلكترونية فياإلدارة ورد تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة   -28

 ىلونيسى عل والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ، توامي شفيقةللطالبة " )دراسة مقارنة(محاربة الفساد اإلداري 

 ".2015 /10/03تمت مناقشتها بتاريخ   2البليدة 

ختصاص المحكمة اتحت عنوان " القانون الدولي العام ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  -29

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة دريعي وسيلة  ،" الجنائية الدولية الدائمة للنظر قي جريمة العدوان 

 ".2015 /17/06تمت مناقشتها بتاريخ   2لونيسى على البليدة 

 
 

 :كمشرف مذكرات الماجستيرالتي تمت مناقشتها -2
 

تحت عنوان "جرائم الحرب قي غزة"  ،تخصص القانون الدولي وحقوق االنسان ،مذكرة ماجستير -01

 05"تمت مناقشتها بتاريخ البليدةسعد دحلب جامعة  ،والعلوم السياسية  كلية الحقوق ،"للطالب لفقير بولنوار

 ."2012جانفي 

حفظ السالم  تدور عملياتحت عنوان " ،تخصص القانون الدولي وحقوق االنسان ،جستيرمذكرة ما -02

والعلوم  كلية الحقوق ،"مسعودي محمد عبد الرحمان " للطالب األممية في حفظ السلم واألمن الدوليين

 ."2012جوان   12"تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب جامعة  ،السياسية 

الحق في الصحة في القانون تحت عنوان " ،تخصص القانون الدولي وحقوق االنسان ،مذكرة ماجستير -03

 البليدةسعد دحلب جامعة  ،والعلوم السياسية  كلية الحقوق ،"بلقاضى إسحاق" للطالب الدولى لحقوق االنسان

 ."2012جوان   21" تمت مناقشتها بتاريخ 

العالقة بين البصمة الوراثية تحت عنوان " ،نسانتخصص القانون الدولي وحقوق اال ،مذكرة ماجستير -04

"  البليدةسعد دحلب جامعة  ،والعلوم السياسية  كلية الحقوق ،"ة كريمة حويشي" للطالبوحقوق االنسان 

 ."2012جوان    28تمت مناقشتها بتاريخ 

عامة في دور النيابة ال تحت عنوان " ،تخصص القانون الدولي وحقوق االنسان ،مذكرة ماجستير -05

جامعة  ،والعلوم السياسية  كلية الحقوق ،"كعوان أحمدللطالب " التحقيق القضائي وفقا للتشريع الجزائري 

 ."2012جويلية   01" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب 

المساعدة القضائية والتعاون  تحت عنوان " ،تخصص القانون الدولي وحقوق االنسان ،مذكرة ماجستير 06

 والعلوم السياسية، كلية الحقوق ،"بن الوريث كمالللطالب " دولي في اطار المحكمة الجنائية الدوليةال

 ."2013أكتوبر 03" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب جامعة 

آليات العقاب على انتهاكات  تحت عنوان " ،تخصص القانون الدولي وحقوق االنسان ،مذكرة ماجستير -07

"  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسية، كلية الحقوق ،"زواق حمزة للطالب "دولي االنسانيالقانون ال

 ."2013نوفمبر  20تمت مناقشتها بتاريخ 

المنضمات الغير حكومية  تحت عنوان " ،تخصص القانون الدولي وحقوق االنسان ،مذكرة ماجستير -08

سعد دحلب جامعة  ،والعلوم السياسية كلية الحقوق ،"د هللابوجمعة عبللطالب " والقانون الدولي االنساني

 ."2013ديسمبر  03" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدة
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استخدام القوة في منظور  تحت عنوان " ،تخصص القانون الدولي وحقوق االنسان ،مذكرة ماجستير  -09

 كلية الحقوق ،"يت عيسىآرابح  للطالب "االمم المتحدة بين النظرية والتطبيق في ظل النظام الدولي الجديد 

 ."2013" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسية،

دور قانون مكافحة الفساد في اقامة الحكم  تحت عنوان " االدارة والماليةتخصص  ،مذكرة ماجستير -10

تمت مناقشتها  2البليدة جامعة  لسياسية،والعلوم ا كلية الحقوق ،"للطالب حملة سمير"الراشد في الجزائر 

 ."2014بتاريخ 

 

 مذكرات التخرج لشهادة اللسانس:بعض االشراف على ـ 3
–التخصص الدولة والمؤسسات تحت عنوان -نظام ل.م.د-مشرف على مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في الحقوق  -

 .2009-2008 -جامعة سعد دحلب البليدة-التجارب والممارسات العربية في تطبيق الحكومة االلكترونية

 –التخصص الدولة والمؤسسات تحت عنوان -نظام ل.م.د-مشرف على مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في الحقوق -
  -جامعة سعد دحلب البليدة-كترونية بين النظرية والتطبيق لاإل ةالتجار

.2009-2008 
 –التخصص الدولة والمؤسسات تحت عنوان -نظام ل.م.د-ي الحقوقمشرف على مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس ف -

2009/2010 -جامعة سعد دحلب البليدة-صالحيات المجلس الشعبي الوالئي   

 –التخصص الدولة والمؤسسات تحت عنوان -نظام ل.م.د-مشرف على مذكرة تخرج لنيل شهادة الليسانس في الحقوق -
 اللجان البرلمانية و التشريع -جامعة سعد دحلب البليدة- 2010/2009.

 بحث نهاية الدراسات للحصول على شهادة في التجارة الدولية حول النظريات اإلدارية بجامعة  -
 متابعة المسار اإلداري  لألساتذة. -البليدة الموضوع   
 .ذستاألبعنوان متابعة السيرة المهنية لبحث نهاية الدراسات للحصول على شهادة في التجارة الدولية -
دبلوم تقني سامي في الموارد البشرية بعنوان مسؤولية االدارة العامة عن اعمال بحث نهاية الدراسات للحصول على -

 .99-98موضفيها
دبلوم تقني سامي في الموارد البشرية بعنوان طريقة عمل الموضفين بالمؤسسات بحث نهاية الدراسات للحصول على  -

 .99-98العمومية 
-99في العلوم القانونية بعنوان التطور التاريخي والقانوني لمفهوم االعتراف في العالقات الدوليةالدراسات بحث نهاية  -

2000. 
 .2002-2001القاضي الوطني  أمام األجنبيفي العلوم القانونية بعنوان دور القانون بحث نهاية الدراسات  -
 .2004-2003عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر مبدأفي العلوم القانونية بعنوان بحث نهاية الدراسات  -
-2003في العلوم القانونية بعنوان الحماية القانونية للطفل الجزائري في طل القانون الدولي بحث نهاية الدراسات  -

2004. 
 .2004-2003ثارهاآفي العلوم القانونية بعنوان العقوبات االقتصادية وبحث نهاية الدراسات  -
-2003الدولي األسس القانونية للنشاطات الفضائية في المجتمع في العلوم القانونية بعنوان ية الدراسات بحث نها -

2004. 
ت المجلس الشعبي ياصالح –مشرف على مذكرة تخرج لتبل شهادة ليسانس ل.م.د تخصص دولة ومؤسسات  -

 . 2010-2009الوالئى
-2009اللجان البرلمانية والتشريع  –خصص دولة ومؤسسات مشرف على مذكرة تخرج لتبل شهادة ليسانس ل.م.د ت -

2010 . 
 

 ماجستيرالرسائل بعض كة في عضوية مناقشة رالمشاـ 4
خطر األضرار بالبيئة –تحت عنوان  -فرع القانون الجنائي الدولي–مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون  -

 .2005-2004-عضوا مناقشا -لب البليدةجامعة سعد دح-الطبيعية نتيجة استعمال األسلحة 
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جرائم الحرب المرتكبة –تحت عنوان  -فرع القانون الجنائي الدولي–مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون  -
في حق الشعب الجزائري إبان االحتالل الفرنسي ''دراسة على ضوء القانون الدولي الجنائي وقانون النزاعات المسلحلة 

 .2006-2005-عضوا مناقشا -سعد دحلب البليدة جامعة-''
موقف القانون الدولي –تحت عنوان  -فرع القانون الجنائي الدولي–مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون  -

 .2006-2005-عضوا مناقشا -جامعة سعد دحلب البليدة-من األسلحة النووية اإلنساني
حماية األموال –تحت عنوان  -فرع القانون الجنائي الدولي–في القانون مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير  -

عضوا  -جامعة سعد دحلب البليدة-والممتلكات أثناء النزاعات الدولية المسلحة في ظل أحكام القانون الدولي اإلنساني
 .2006-2005-مناقشا

حماية المدنيين في –تحت عنوان  -الدوليفرع القانون الجنائي –مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون  -
-2005-عضوا مناقشا -جامعة سعد دحلب البليدة- اإلنسانيالنزاعات الدولية المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي 

2006. 
المنظمة الدولية للشرطة –تحت عنوان  -فرع القانون الجنائي الدولي–مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون  -
 .2006-2005-عضوا مناقشا -جامعة سعد دحلب البليدة-لجنائية والجريمة المنظمة )دراسة مقارنة(ا
تنفيذ القانون  –تحت عنوان  -فرع القانون الدولي لحقوق اإلنسان –مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون  -

 . 2009-2008-عضوا مناقشا -المدية  جامعة يحي فارس-الدولي اإلنساني على النزاعات المسلحة في إفريقيا
المسؤولية عن  –تحت عنوان  - تخصص التنظيم الدولي والعولمة–مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون  -

جامعة   والعلوم السياسية، كلية الحقوق - بن علية، ى، للطالب بوعبدلجرائم البيئة في القانون الدولي

 .2013-12-10بتاريخ  -مناقشا عضوا -لونيسي على 2البليدة

دور المنظمات غير الحكومية تحت عنوان " ،تخصص القانون الدولي وحقوق االنسان ،مذكرة ماجستير  -

لونيسي  2 جامعة البليدة والعلوم السياسية، كلية الحقوق عبد الكريم عبد الهادي،للطالب "  في حماية البيئة

 ."2013نوفمبر 20" تمت مناقشتها بتاريخ على 

سلطات مجلس تحت عنوان " ،العولمةدولي وتنظيم التخصص  ،الحقوق  يف ماجستير كرئيس للجنة   -

 والعلوم السياسية، كلية الحقوق ،للطالب شينون محمد"  األمن ومدى خضوعها للقواعد الدولية اآلمرة 

 ."2015 06 04" تمت مناقشتها بتاريخ لونيسي على  2 جامعة البليدة
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الدور  تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  رئيس لجنة مناقشة -01

سعد جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة معيزة ابتسام  ،" االجتهادي لمجلس الدولة الجزائري

 ".2013 /25/09ريخ " تمت مناقشتها بتا البليدةدحلب 

حماية  تحت عنوان " القانون الدولي ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  رئيس لجنة مناقشة -02

 والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالب شواقي عبد الرحمان ،" الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة 

 ".2013 /21/03تمت مناقشتها بتاريخ "  البليدةسعد دحلب جامعة 

سلطة  تحت عنوان " دولة و مؤسسات ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  رئيس لجنة مناقشة -03

 البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة صاولي أمينة ،" االدارة في انهاء قراراتها

 ".2013" تمت مناقشتها بتاريخ 

الدعوى  تحت عنوان " القانون الجنائي،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  رئيس لجنة مناقشة -04

سعد جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة عطاطفة لمياء  ،" الجزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية

 ".2013" تمت مناقشتها بتاريخ ....../  البليدةدحلب 
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الجهود  تحت عنوان " ، قانون دوليتخصص  ،لماستراة نهاية الدراسمذكرة  رئيس لجنة مناقشة -05

 ،  مستاك يحي محمد أمين  للطالب" منية في الساحل االفريقي األالقانونية الجزائرية لمواجهة التحديات 

 ".2013" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق 

الحماية  تحت عنوان " أحوال شخصية  ،تخصص  ،لماستراية الدراسة نهامذكرة  رئيس لجنة مناقشة -06

سعد جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة مراد شريفة  ،" القانونية للطفل أثناء النزاعات المسلحة

 ".2013" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةدحلب 

اختصاص  تحت عنوان " قانون دولي ،ص تخص ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  رئيس لجنة مناقشة -07

جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالبة حنان بريحة  ،" مجلس األمن بحفظ السلم واألمن الدوليين

 ".2013" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب 

الجريمة  تحت عنوان " قانون جنائي ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  رئيس لجنة مناقشة -08

سعد جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالب بوقروم أحمد  ،" المعلوماتية في التشريع الجزائري

 ".2013" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةدحلب 

الجريمة  تحت عنوان " قانون جنائي ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  رئيس لجنة مناقشة -09

" تمت  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ار السعيدى مريم   ،للطالبة بوز" االرهابية

 ".2013 /2013-02-19مناقشتها بتاريخ 

حماية  تحت عنوان " أحوال شخصية ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  رئيس لجنة مناقشة -10

والعلوم كلية الحقوق  للطالبة تشانشان نسرين  ، "األم العاملة من خالل التشريع الجزائري والمواثيق الدولية

 ".2013 /-02-12" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب جامعة  السياسية

حماية  تحت عنوان " أحوال شخصية ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  رئيس لجنة مناقشة  -11

كلية الحقوق  للطالبة نسيمة صحراوي ،" لوطنيالطفل بين االتفاقيات الدولية وتطبيقاتها على القانون ا

 ".2012 /-12-20" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسية

آليات  تحت عنوان " دولة و مؤسسات  ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة عضو مناقش في  -12

للطالب غزالي عبد العزيز  " نظام الدستوري الجزائري الرقابة البرلمانية المرتبة للمسؤولية السياسية في ال

 ".2013 -03-21" تمت مناقشتها بتاريخ  البليدةسعد دحلب جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،

المفهوم  تحت عنوان " قانون دولي ،تخصص  ،لماسترانهاية الدراسة مذكرة  رئيس لجنة مناقشة -13

" 2 جامعة البليدة والعلوم السياسيةكلية الحقوق  للطالب لطيف إبراهيم   ،" الحديث للدفاع الشرعي الوقائي

 .2014-05-08تمت مناقشتها بتاريخ 

 

 6-اإلشراف على مسابقات الدكتوراه:

د قانون عام بصفة عضو لجنة التكوين في الدكتوراه "قانون .م  .شراف على  تنظيم  مسابقة دكتوراه لإلا  

 .بجامعة يحي فارس بالمدية 2015-2014ة السنة الجامعي عام" في

  

 7ـ االشراف على مذكرات الدكتوراه:
مشرف على رسالة دكتوراه في القانون _تحت عنوان إشكالية المنطقة اإلقتصادبة الخالصة في البحر األبيض المتوسط ـ 

 .2016نوقشت في سبتمبر  الجزائر–بجامعة مولود معمري تيزي وزو –

 

 الدكتوراه كرئيس:رسائل بعض وية مناقشة كة في عضرالمشا -8
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حرية الحياة الخاصة في األنظمة  تحت عنوان " ،دكتوراه في الحقوق مذكرة  رئيس لجنة مناقشة -

جامعة  والعلوم السياسيةكلية الحقوق  ،  صوادقية هاني  للطالب" الوضعية المقارنة والشريعة اإلسالمية 

 . 2015 -07-02 تاريختمت مناقشتها ب لونسي على 2البليدة

vI المقاالت والكتب-المنشورات  
 المنشورات العلمية العالمية: -1

تحت  الجزائر  كلية الحقوق جامعةللعلوم القانونية االقتصادية والسياسية  ـ مقال صدر في المجلة الجزائرية

 .2012ي جوان انالثعنوان "حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات الدولية المسلحة "  في العدد 

ـ مقال صدر في المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ، مجلة  سداسية دولية علمية محكمة تصدر عن 

سبتمبر  11تحت عنوان "الواليات المتحدة األمريكية بعد  تيزي وزو -جامعة مولود معمريكلية الحقوق  

 .2012 -1"  في العدد رقم  2001

تحت عنوان "تنازع االختصاص القضائي الدولي  بجامعة محمد خيضر بسكرة رـ مقال صدر في مجلة الفك

 .2010 ديسمبر من قانون االجراءات المدنية الجزائرية"  في العدد السادس 11-10المود 

تحت عنوان  جامعة الجلفةـ مقال صدر في مجلة دراسات وأبحاث ، مجلة دولية علمية محكمة تصدر من 

 2012 "  في العدد السابع. 2005و   1970ون الجنسية الجزائري "وقفة قانونية بين قان
 

 المنشورات العلمية الوطنية:-2
مجلة كلية العلوم  –في مجلة الصراط  -سياسة األمن الجماعي في ظل ميثاق األمم المتحدة مقال تحت عنوان -

 .2006 راإلسالمية جامعة الجزائر ديسمب
في مجلة  -الحالة العراقية–ات االقتصادية في تحقيق السلم واألمن الدوليين قدرة نظام العقوب مقال تحت عنوان -

العدد الثالث فيفري –تصدر عن مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية – دراسات إستراتيجية
 الجزائر. 2007

تصدر عن مركز البصيرة – آثار العقوبات االقتصادية على ليبيا  مجلة دراسات اقتصادية مقال تحت عنوان -
 الجزائر. 2007العدد التاسع جويلية –للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية 

المستهلك عبر           ـ مقال صدر في مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية تحت عنوان حماية    

 .2012شبكة األنترنيت التابعة لكلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة

                                                                                 ـ مقال صدر في مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية تحت عنوان تطور وسائل     

 .2012حماية المستهلك  التابعة لكلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة
 

 عة:الكتب البيداغوجية المطبو -

 كتاب تحت عنوان "القانون الدولي العام" المصادر القانونية دار الجامعة الجديدة مصر -01

2009. 

 .2009"القانون الدولي العام للبحار" دار الخلدونية الجزائر  كتاب تحت عنوان -02

 كتاب تحت عنوان "العقوبات االقتصادية األمم المتحدة" دار الجامعة الجديدة -03

 .2009مصر

 دار وائل عمان األردن " دور مجلس األمن في تحقيق السلم واآلمن الدوليين "تحت عنوان كتاب  -04

2013. 

 .2013دار الخلدونية الجزائر  "الجزائر التمثيل الدبلوماسي "تحت عنوان كتاب  -05
 
 

 : ة المطبوعةيالمحاضرات والمساطر االجرائ-



 

13 

 

  . 125عدد الصفحات 2010-2009ة الجامعية محاضرات قدمت الى طلبة الماجستير في السن -

عدد  2010-2009محاضرات قدمت الى طلبة السنة الثانية ليسانس في القانون العام في السنة الجامعية  -

  61الصفحات 
 

  الملتقيات العلمية
 ة:يالمداخالت الوطنية والعالم -

 :عالميةمداخالت  أـ

حول  الدولي الرابع ىالملتق الجزائر كعينه في–االنسان  مشاركة بمداخلة تحت عنوان "القانون وحقوق -

 2011دور القانون في تحقيق األمن والتنمية  المنضمة من طرف كلية الحقوق، جامعة حلب سوريا ماي 

 )شهادة مرفقة(.

الخاص  الدوليى الملتق مشاركة بمداخلة تحت عنوان "جريمة العدوان على غزة والقانون الدولي " في   -

المنضم من طرف كلية العلوم القانونية واإلدارية، جامعة حسيبة بن بو علي الشلف ديسمبر  بغزة

 )شهادة مرفقة(.2009
 

 : مداخالت وطنيةـ ب 
 

مشاركة كعضو لجنة التنظيم في الملتقي المغاربي حول "االجتهاد القضائي في مجال األحوال الشخصية  -

 )شهادة مرفقة(. 2011دحلب البليدة مارس سعد  " المنظم من طرف كلية الحقوق، جامعة

مشاركة كعضو لجنة التنظيم في األيام الدراسية حول "جنوح األحداث " المنظم من طرف كلية الحقوق،  -

 )شهادة مرفقة(.2010جامعة سعد دحلب البليدة ماي 

مة من طرف مشاركة بمداخلة تحت عنوان "تطور وسائل حماية المستهلك " في األيام الدراسية المنض-

 )شهادة مرفقة(.2011سعد دحلب البليدة ماي  كلية الحقوق، جامعة

الوطني المنضمة من طرف كلية الحقوق،  ىمشاركة بمداخلة تحت عنوان "مسؤولية المنتج"   في الملتق -

 )شهادة مرفقة(.2010جامعة سعد دحلب البليدة ماي 

مة من ظكة االنترنيت"   في الملتقي الوطني المنمشاركة بمداخلة تحت عنوان "حماية المستهلك عبر شب -

 )شهادة مرفقة(.2009نوفمبر   -بجاية -طرف كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة

مشاركة كعضو في اللجنة العلمية في الملتقي الدولي  حول "أخالقيات الممارسة االعالمية بين ضوابط   -

هد العلوم القانونية واإلدارية بالمركز الجامعي خميس مليانة القانون وواقع المهنة " المنظم من طرف المع

 )شهادة مرفقة(.2010في أكتوبر 

حماية المستهلك في البيئة -مشاركة في الملتقي الوطني األول  حول "مشاكل التعاقد عبر االنترنيت  -

ي خميس مليانة في مارس االلكترونية " المنظم من طرف المعهد العلوم القانونية واإلدارية بالمركز الجامع

 )شهادة مرفقة(.2008

مشاركة بمداخلتين األولى  تحت عنوان "الحاالت االستراتيجية والقانون القابل للتطبيق أما الثانية تحت    -

عنوان " األشخاص المحميون واألعيان المحمية ،الشارات المميزة وقواعد استخدام ألسالم   المنضمة من 

 )بدون شهادة(. 2012لمختلف األسلحة بشرشال   فيفري طرف المدرسة الوطنية 

مشاركة بمداخلة تحت عنوان "دور المجتمع المدني والنظام الدولي الجديد وتحديات العولمة"   في    -

الملتقي الوطني التاسع  المنضمة من طرف مؤسسة االمام الشيخ عبد الحميد بن باديس قسنطينة أفريل 

 )شهادة مرفقة(.2008
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حول "نظام الغرفتين قي التجربة البرلمانية الجزائرية واألنظمة المقارنة"بمداخلة  ىاركة في ملتقمش -

 )بدون شهادة(.1999في سنة تحت عنوان "قراءة في اتفاقيات جنيف وبريس"

لة عنوان المداخ-تمنراست الجزائر -التجارب النووية الفرنسية أثناء حرب التحرير في الجزائروطني حول  ىملتق -
 .-تحليل اتفاقية ايفيان 

االوطني  حول " المنافسة وحماية المستهلك بين الشريعة ى مشاركة كعضو في اللجنة العلمية في الملتق  -

ديسمبر  06-05والقانون " المنظم من طرف جامعة خميس مليانة كلية الحقوق والعلوم السياسية  في 

 )شهادة مرفقة(. 2012

الملتقي االوطني  حول " المنافسة وحماية المستهلك بين الشريعة والقانون " في  جلسةمشاركة كرئيس   -

)شهادة  2012ديسمبر  06-05المنظم من طرف جامعة خميس مليانة كلية الحقوق والعلوم السياسية  في 

 مرفقة(.

 " المنظم من طرف كلية  حول "مستقبل الحكومة االلكترونية  كرئيس اليومين الدراسيينمشاركة  -

 )شهادة مرفقة(. 2014 فيفري 26/27بتاريخ  2 البليدة الحقوق، جامعة

حول "مستقبل الحكومة االلكترونية  " المنظم من   اليومين الدراسييناللجنة العلمية في  مشاركة كرئيس  -

 )شهادة مرفقة(.2014فيفري  26/27بتاريخ  2البليدة  طرف كلية الحقوق، جامعة

 "أثار المسؤولية الطبية"بمداخلة تحت عنوان "المسؤولية الدولية حول " غست بتامن ملتقيمشاركة في  -

نوفمبر  12/13في  المنظم في المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق أخموك تامنغست الجزائر

 (.شهادة مرفقة ) 2013

 
 
 

 الخبرة العلمية:
 خبـــرة: -أ

كما هو مدون في دليل خبراء القانون الدولي اإلنساني الصادر عن – باحث وخبير في القانون الدولي اإلنساني -     

 . 2006من إعداد المنتدى اإلسالمي للقانون الدولي االنساني الفطري العدد  القطرير الهالل األحم

  08-198لجنة تقويم ألعروض وبدائل العروض وإبداء االقتراح للهيئات العامة بمقرر داخلي رقم  عضو -

 .2008البليدة السنة الجامعية  سعد دحلب جامعة ،وقالحقلكلية 

-20لجنة تقويم العروض وبدائل العروض وإبداء االقتراح للهيئات العامة بمقرر داخلي رقم رئيس   -

 .2012الى اليوم  2011-2010البليدة السنة الجامعية سعد دحلب الحقوق جامعة لكلية  2010

المتعلقة ب لكلية  عضو لجنة الخبرة -« Eole Doctorales PG .PGS‘الخاصة بفتح التأهيل، 

 .  2009-2008الحقوق،جامعة سعد دحلب البليدة في السنة الجامعية 

تقرير خبرة بشأن المقال العلمى المقدم من طرف الباحثة صباح العيشاوى تحت عنوان مستقبل المياه  -

معة الجزائر وهذا في اطار تحكيم المقال العربية الذي تم نشره في المجلة الجزائرية بكلية الحقوق بجا

 لمناقشة رسالة الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان النظام القانوني للمجاري المياه الدولية.

تقرير خبرة بشأن المقال العلمى المقدم من طرف الباحثة مكيد نعيمة تحت عنوان التعويض على  -

اص الذي تم نشره في مجلة البحوث والدراسات القانونية األضرار الناشئة عن عقد النقل البرى لألشخ

 . لونيسي على 2والسياسية التابعة لكلية الحقوق جامعة البليدة
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تقرير خبرة بشأن المقال العلمى المقدم من طرف الباحث بن سالم رضا تحت عنوان القانون أالتفاقي  -

شره في مجلة البحوث والدراسات القانونية لحماية البيئة البحرية أثناء النزاعات المسلحة الذي تم ن

 .لونيسي على 2والسياسية التابعة لكلية الحقوق جامعة البليدة

 تقرير خبرة بشأن المقال العلمى المقدم من طرف الباحثة العشاوي صباح تحت عنوان  -

ة التابعة لكلية مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسيالذي تم نشره في  الجوفية " مياهث التلو"  

 . 2015سبتمبر لونيسي على  2الحقوق جامعة البليدة

 عنوان  الوهاب تحتالمقدم من طرف الباحث خريف عبد  يتقرير خبرة بشأن المقال العلم -

" الذي تم نشره في مجلة بين القانون الدولي لحقوق الطفل   والتشريع   الوطني ري " الطفل الجزائ 

 . 2015سبتمبر لونيسي على  2نونية والسياسية التابعة لكلية الحقوق جامعة البليدةالبحوث والدراسات القا

 تقرير خبرة بشأن المقال العلمي المقدم من طرف الباحثة   تحت عنوان  -

" حجية اإلثبات االلكتروني " الذي تم نشره في مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية التابعة لكلية  

 . 2015سبتمبر لونيسي على  2ة البليدة الحقوق جامع

البيئة والتنمية  تقرير خبرة بشأن المقال العلمي المقدم من طرف الباحث د. لكحل أحمد تحت عنوان "  - 

قانون عقاري السنة الجامعية   تخصصماستر  األولىالخبرة خاصة بمطبوعة لطلبة السنة " المستدامة 

 .2015 جانفي  04ور يحي فارس بالمدية المعتمدة من جامعة الدكت 2014-2013

 

 

 

 عضو في لجنة قراءة: -ب

الدولي "      على غزة والقانون الحصار " عضو اللجنة العلمية في الملتقي الوطني الثالث حول  -   

 جامعة حسيبة بن بو علي الشلف   السياسيةالعلوم الحقوق المنضم من طرف كلية 

 .2011نوفمبر      

ة قراءة في مجلة قانونية دولية "دراسات قانونية"تصدر عن مركز البصيرة من دار عضو في لجن -

 الخلدونية القبة الجزائر.

تصدر والسياسية عضو في لجنة قراءة )الهيئة االستشارية( في مجلة البحوث والدراسات القانونية  -

   بمجلة كلية الحقوق جامعة سعد دحلب  البليدة. 

ة في الملتقي الوطني الثاني تحت عنوان "القانون وقضايا الساعة " الموضوع " عضو اللجنة العلمي -  

المنظم من طرف معهد العلوم القانونية واإلدارية  نقل وزرع األعضاء البشرية بين الشريعة والفانون

 .2009بالمركز الجامعي خميس مليانة في أكتوبر 

 

 :التأهيل الجامعيضو في لجنة ع -ت 

 1954-06-10المولود بتاريخ  "عبد النور مبروك")خبرة(  لطالب  لجنة التأهيل الجامعيعضو في        

 جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية. يف  2015-06-24تخصص قانون عام بتاريخ 

 

 :ع بحثورئيس أوعضو مشر -ث

عد تحت عنوان "القانون الدولي وحقوق اإلنسان"لكلية الحقوق، جامعة س لماجستيرافرع  رئيس -

 2010-2009" السنة الجامعية 028433803دحلب  البليدة، تحت رقم "
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تحت عنوان "القانون الدولي وحقوق اإلنسان"لكلية الحقوق، جامعة سعد  فرع الماجستير رئيس -

 .2011-2010" السنة الجامعية 028433803دحلب  البليدة، تحت رقم "

 :مسؤول أو عضو في مشروع بحث -ح    

 رقم"  وحدة بحث ،عنوان البحث "الحكومة االلكترونية" معتمد تحتة مسؤول  فرق -1

 2011P00420100076-01-01ابتداءا من  "

 حدة بحث ،عنوان البحث "وعضو فرقة  -2

Responsabilite professionnelle du banquier 

 2011P00420100087-01-01ابتداءا من  رقم"" " معتمد تحت

 :ـاتلغال.
 

 القراءة      الكتابـة      الكالم         اللغات  
 حسن     دون المتوسط دون المتوسط         إنجليزية
 حسن جدا   حسن جدا     حسن جدا         فرنسية
 حسن جدا   حسن جدا     حسن جدا           عربية

 
 


