
 1 

 سيرة ذاتية
 

 

 

  بيانات عامةأوال : 

 : عبد الغني  االسم-1

 : حسونة  اللقب-2

  1979-09-04:  تاريخ الميالد-3

 : بلدية خنقة سيدي ناجي ، و الية بسكرة  مكان الميالد-4

 : أستاذ  بكلية الحقوق  جامعة بسكرة  المهنة-5

  أ: أستاذ محاضر صنف  الرتبة -6

 maitrehassouna@gmail.com  :  البريد االلكتروني -7

 

  : الشهادات المتحصل عليهاثانيا : 

 .  1998سنة  بتقدير قريب من الجيد ، شعبة علوم الطبيعة و الحياة ،شهادة الباكلوريا -1

 .  2003شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة باتنة ، سنة  -2

 . 2005ة المهنية للمحاماة من جامعة باتنة شهادة الكفاء -3

 .  2008شهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون األعمال من جامعة بسكرة سنة  -4

 .  2013شهادة الدكتوراه في الحقوق تخصص قانون أعمال من جامعة بسكرة سنة  -5

 .2015شهادة التأهيل الجامعي في الحقوق من جامعة بسكرة سنة  -6

 

 

 

 

 

 تية قبل التأهيل الجامعيالسيرة الذا

 

 :    : النشاطات البيداغوجية أوال

  التدريس -أ

تخصص قانون  LMDتدريس مقياس القانون الدستوري ، أعمال موجهة لطلبة السنة األولى  -1

 . 2008-2007إداري ، خالل الموسم الجامعي 
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، خالل الموسم كالسيك تدريس مقياس القانون اإلداري ، أعمال موجهة لطلبة السنة الثانية  -2

 .2008-2007الجامعي 

،   تدريس مقياس المنازعات اإلدارية ، أعمال موجهة لطلبة قسم الكفاءة المهنية للمحاماة  -3

 .2009-2008بجامعة بسكرة ، خالل الموسم الجامعي 

، بجامعة  تدريس مقياس المنازعات اإلدارية ، أعمال موجهة لطلبة قسم الكفاءة المهنية للمحاماة  -4

 .2010-2009رة ، خالل الموسم الجامعي بسك

تخصص  LMD تدريس مقياس قانون تهيئة و تنظيم اإلقليم  ، أعمال موجهة لطلبة السنة الثالثة  -5

 بجامعة بسكرة 2010-2009قانون إداري ، خالل الموسم الجامعي 

ص تخص  LMDتدريس مقياس قانون الصفقات العمومية ، أعمال موجهة لطلبة السنة الثانية   -6

 . بجامعة بسكرة2010-2009قانون إداري ، خالل الموسم الجامعي 

، تدريس مقياس قانون المنازعات اإلدارية  ، أعمال موجهة لطلبة السنة الثالثة  كالسيك  -7

 . بجامعة بسكرة 2010-2009خالل الموسم الجامعي 

  LMDانية  تدريس مقياس قانون التنظيم القضائي الجزائري  ، محاضرة  لطلبة السنة الث -8

 بجامعة بسكرة 2011-2010تخصص قانون جنائي ، خالل الموسم الجامعي 

تدريس مقياس قانون حماية البيئة و التهيئة العمرانية  ، محاضرة  لطلبة السنة الثالثة  -9

LMD   بجامعة بسكرة 2011-.2010-تخصص قانون إداري ، خالل الموسم الجامعي 

تخصص   LMDي  ، محاضرة  لطلبة السنة الثالثة  تدريس مقياس قانون التنظيم اإلدار -10

 . بجامعة بسكرة2012-2011قانون إداري ، خالل الموسم الجامعي 

تدريس مقياس القضاء اإلداري ، أعمال موجهة لطلبة السنة أولى ماستر تخصص قانون  -11

 .بجامعة بسكرة 2012-2011إداري خالل الموسم الجامعي 

مال موجهة لطلبة السنة أولى جذع مشترك خالل الموسم تدريس مقياس مدخل للقانون ، أع -12

 .بجامعة بسكرة 2013- 2012الجامعي 

خالل الموسم تدريس مقياس قانون جنائي لألعمال ، محاضرة لطلبة الثانية ماستر جنائيي  -13

 .امعة بسكرة ج  2014-2013الجامعي 

ستر أعمال خالل الموسم تدريس مقياس قانون حماية البيئة ، محاضرة لطلبة السنة األولى ما -14

 .جامعة بسكرة 2014/2015الجامعي 

 

   : تأطيير مذكرات الماستر ب

I-  مذكرات الماستر  التي تم اإلشراف عليها  : 

، للطالبة أميرة شكال للموسم حماية النظام العام في مجال التهيئة و التعمير  مذكرة بعنوان  -1

  2012- 2011الجامعي 

، للطالبة  لبنى زلغي  نازعات الضريبية في التشريع الجزائري آليات حل الممذكرة بعنوان  -2

 . 2012 -2011،للموسم الجامعي 

للطالب بصايرة محمد األمين  خالل اإلدارة االلكترونية و أعمالها القانونية    مذكرة بعنوان  -3

 . 2013-2012الموسم الجامعي 

للطالبة سيبوط علية  خالنل الموسم الرقابة اإلدارية على الجماعات المحلية     مذكرة بعنوان -4

 . 2013-2012الجامعي 
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للطالبة يسمينة محمد الشريف  خالل    إشكاالت تنفيذ األحكام القضائية اإلدارية مذكرة بعنوان  -5

 . 2013-2012الموسم الجامعي 

ر  للطالبة نجار هاجنفاذ و سريان القرارات اإلدارية في حق األفراد و اإلدارة    مذكرة بعنوان  -6

 . 2013-2012خالل الموسم الجامعي 

للطالب بركات عبد اللطيف  خالل اإلثبات اإللكتروني في المعامالت اإلدارية    مذكرة بعنوان -7

 . 2013-2012الموسم الجامعي 

للطالب  سالم أحمد  خالل الموسم  الحماية اإلدارية للببئة في التشريع الجزائري،مذكرة بعنوان  -8

  2014-2013الجامعي 

للطالبة لعمري زينب آليات تسوية المنازعات الضريبية في التشريع الجزائري  مذكرة بعنوان -9

 .2014-2013خالل الموسم الجامعي 

، للطالبة زطيطو حورية اآلليات المتخصصة لحماية المال العام في الجزائر مذكرة بعنوان  -10

 .2014-2013خالل الموسم الجامعي 

 

 

 

 

 

II-  مناقشتها مذكرات الماستر  التي تم  : 

، للطالبة دالل قرباعي ، تخصص آليات حماية النظام البيئي في الجزائر مناقشة مذكرة بعنوان  -1

 . 2011-06-06قانون إداري ، بتاريخ 

، للطالبة آمنة آليات الرقابة القضائية على شرعية األعمال اإلدارية  مناقشة مذكرة بعنوان  -2

 . 2011-06-05بورنان ، تخصص قانون إداري ، بتاريخ 

، للطالبة ليلى شوة كوجه من أوجه الفساد اإلداري و آليات مكافحتها   الرمناقشة مذكرة بعنوان  -3

 2011-06-05دهنون ، تخصص قانون إداري ، بتاريخ 

، للطالبة دالل خلفة ، تخصص قانون إداري نظرية سحب القرار اإلداري  مناقشة مذكرة بعنوان -4

 . 2011-06-08، بتاريخ 

، للطالبة دور القاضي اإلداري في إثبات تعسف االدارة في قراراتها   ة مذكرة بعنوان مناقش -5

 .2011-06-07أسماء زيزة  ، تخصص قانون إداري ، بتاريخ 

، للطالبة    ضمانات مشروعية العقوبات التأديبية في التشريع الجزائريمناقشة مذكرة بعنوان  -6

 .2011-06-07يخ سهير بوعرعور ، تخصص قانون إداري ، بتار

مناقشة مذكرة بعنوان آليات الرقابة على الجماعات المحلية في الجزائر ، للطالب محمد على  -7

 .2011-06-06طنش ، تخصص قانون إداري ، بتاريخ 

، للطالبة شهرازاد عويسي    القضائية اإلدارية و إشكاالت التنفيذالقرارات مناقشة مذكرة بعنوان  -8

 .2011-06-07تاريخ ، تخصص قانون إداري ، ب

، للطالب  تأثير أعمال الضبط االداري على الحقوق و الحريات العامةمناقشة مذكرة بعنوان  -9

 .2012/2013بوزيان توفيق ، تخصص قانون اداري خالل المسم الجامعي 
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 السلطات االدارية المستقلة الضابطة في المجال االقتصادي و الماليمناقشة مذكرة بعنوان  -10

ون اداري ، للطالب مزغيش محمد الشريف ، خالل الموسم الجامعي ، تخصص قان

2012/2013. 

، تخصص قانون  االلتزامات التعاقدية للمتعاقد االداري في الجزائرمناقشة مذكرة بعنوان  -11

 .2012/2013اداري ، للطالبة عناينية نور الهدى،خالل الموسم الجامعي 

 الجزاءات التأديبية بين المشروعية و المالئمة الرقابة القضائية علىمناقشة مذكرة بعنوان  -12

 .2012/2013، للطالبة قرقيط سمية ، تخصص قانون اداري  ، خالل الموسم الجامعي 

، تخصص  الرقابة القضائية على عيب السبب في القرار االداريمناقشة مذكرة بعنوان  -13

 .2012/2013قانون اداري للطالبة سالم رندة ، خالل الموسم الجامعي 

، للطالبة        لعوامر عفاف ،  دور الضبط االداري في حماية البيئةمناقشة مذكرة بعنوان  -14

 .2013/2014تخصص قانون اداري ، خالل الموسم الجامعي 

، تخصص  جرائم الفساد االداري التي يرتكبها الموظف العموميمناقشة مذكرة بعنوان  -15

 .2013/2014الجامعي  قانون اداري للطالبة ضيف فيروز ، خالل الموسم

، تخصص قانون اداري،  للطالبة  اشكاالت التنفيذ في المواد االداريةمناقشة مذكرة بعنوان  -16

 2013/2014عبد الاليدوم سامية ، خالل الموسم الجامعي 

،  مبدأ التقاضي على درجتين في المادة االدارية في الجزائريةمناقشة مذكرة بعنوان  -17

 .2013/2014لب أوسامة شريط ، خالل الموسم الجامعي تخصص قانون اداري ،  للط

، تخصص قانون  الطرق  المستحدثة إلدارة و تسير المرافق العامةمناقشة مذكرة بعنوان  -18

 .2013/2014اداري ، للطالبة زعيم ايمان ، خالل الموسم الجامعي 

 

   األبحاث و األعمال العلمية:  ثانيا

 

  ت الدوليةالمداخالت المقدمة في الملتقيا-أ

مقدمة في حالة االستعجال اإلداري بين التحديد القانوني و التقدير القضائي ، داخلة بعنوان م -1

- 11-30الملتقى الدولي الرابع حول قضاء االستعجال اإلداري ، المركز الجامعي الوادي بتاريخ 

 . 2011 12-01و  2011

، مداخلة مقدمة في الملتقى نمية السياحية السياسة العمرانية في إطار قوانين التمداخلة بعنوان   -2

السياسة العمرانية و التنمية الجهوية في األنظمة المقارنة المنعقد بجامعة بسكرة  الدولي حول 

 . 2014جانفي  13و  12بتاريخ 

 

  الوطنيةالمداخالت المقدمة في الملتقيات -ب

، مقدمة  ئة و تنمية حقوق اإلنساناتفاقية ريو ديجانيرو و دورها في حماية البيمداخلة بعنوان  -1

-25حول البيئة و حقوق اإلنسان بالمركز الجامعي بالوادي  بتاريخ في الملتقى الوطني الثاني 

 . 2009يناير  27

الدراسات البيئية كآلية لتفعيل مبدأ الحيطة باعتباره أساسا للمسؤولية المدنية مداخلة بعنوان  -2

 06-05ي األول حول البيئة و القانون  بجامعة قالمة بتاريخ ، مقدمة في الملتقى الوطن الوقائية

  .2010أفريل 
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، مداخلة مقدمة في  تطهير العقار الفالحي  في إطار قانون التوجيه العقاري مداخلة بعنوان -3

الملتقى الوطني حول وضعية العقار الفالحي و أثرها على التنمية في الجزائر ، المنعقد بجامعة 

 .2014مارس  09بسكرة  بتاريخ 

 

  المقاالت المنشورة في المجالت و المنشورات الدولية-ج

، مقالة منشورة في مجلة دراسات التقييم البيئي كآلية لتحقيق التنمية المستدامة مقالة بعنوان  -1

 .2012،  26العلوم اإلنسانية ، الصادرة عن جامعة بسكرة ، عدد 

، منشورة توى القضائي في التشريع الجزائري انفاذ الحقوق الفكرية على المس مقالة بعنوان -2

 .2014،  36في مجلة العلوم االنسانية ،صادرة عن  جامعة بسكرة ،  العدد 

 

  الوطنيةالمقاالت المنشورة في المجالت و المنشورات -د

، مقالة منشورة في مجلة االجتهاد  األحكام القانونية الجزائية الختالس المال العاممقالة بعنوان  -1

جامعة بسكرة ،   مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع قضائي ، الصادرة عن ال

  05العدد 

، مقالة منشورة بمجلة كطريق الكتساب حق الملكية إجراء التحقيق العقاري مقالة بعنوان  -2

 06المنتدى القانوني ، صادرة عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ،  جامعة بسكرة ، عدد 

، مقالة منشورة في مجلة  الفكرية اآلليات اإلدارية المتخصصة بحماية الحقوقبعنوان مقالة  -3

 . 07المنتدى القانوني ، صادرة عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة ، جامعة بسكرة ،  عدد 

 

  المناصب اإلدارية و البيداغوجية:  رابعا

نوفمبر  شهر  ابتداء من مسؤول تخصص القانون الخاص  بكلية الحقوق ، جامعة بسكرة   -1

 2012شهر نوفمبر إلى . 2011

 شهر  إلى 2012من شهر نوفمبر  ابتداءجامعة بسكرة مسؤول شعبة الحقوق  بكلية الحقوق ،  -2

 2016 ماي 

 شهر إلى 2014رئيس قسم الكفاءة المهنية للمحاماة  ، جامعة بسكرة ابتداء من فيفري  نائب -3

 . 2014ديسمبر

 

  التنظيم عضوية لجان :  خامسا

المنعقد  الحق في التقاضي في األنظمة المغاربيةعضو في لجنة تنظيم الملتقى الدولي التاسع حول -1

 . 2012جانفي  16و  15بجامعة بسكرة يومي 

 السياسة العمرانية و التنمية الجهوية في األنظمة المقارنةحول عضو لجنة تنظيم الملتقى الدولي -2

 .  2014جانفي  13و  12ي المنعقد بجامعة بسكرة يوم

 إشكاالت العقار الفالحي و أثرها على التنمية في الجزائررئيس لجنة تنظيم الملتقى الوطني حول -3

 . 2014مارس   09المنعقد بجامعة بسكرة  يوم 

ليات مكافحته في الدول آالفساد و  عضو لجنة تنظيم الملتقى الدولي الخامس عشر حول -4

 . ، جامعة بسكرة 2015افريل  14و  13      يومي   المغاربية
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  عضوية فرق البحث :  سادسا

جانفي   01المعتمدة  بجامعة بسكرة ابتداء من  البيئة و التنمية المستدامةعضو فرقة بحث حول  -1

 .2016إلى ديسمبر . 2014

 

 

 

 السيرة الذاتية بعد التأهيل الجامعي

 

  األعمال البيداغوجيةأوال: 

  التدريس-أ

تخصص قانون  لطلبة السنة الثانية ماستر    -محاضرة  -  قانون جنائي لألعمالقياس تدريس م -1

 ، بجامعة بسكرة  2015/2016جنائي  خالل الموسم الجامعي 

لطلبة السنة الثانية جذع مشترك ليسانس خالل     -محاضرة  - قانون العملدريس مقياس ت -2

 ، بجامعة بسكرة 2015/2016الموسم الجامعي 

تخصص قانون  لطلبة السنة الثانية ماستر     -محاضرة  -قانون جنائي لألعمالمقياس تدريس  -3

 .، بجامعة بسكرة  2016/2017جنائي  خالل الموسم الجامعي  

لطلبة السنة األولى ماستر  تخصص قانون     -محاضرة  - قانون حماية المستهلكتدريس مقياس  -4

 جامعة بسكرة  .. ب 2017/2018أعمال  خالل الموسم الجامعي 

تخصص قانون  ماستر األولى لطلبة السنة     -محاضرة  -قانون جنائي لألعمالتدريس مقياس  -5

 .، بجامعة بسكرة  2017/2018خالل الموسم الجامعي    أعمال

لطلبة السنة األولى ماستر  تخصص قانون     -محاضرة  - قانون حماية المستهلكتدريس مقياس  -6

 . بجامعة بسكرة  . 2018/2019لجامعي أعمال  خالل الموسم ا

 

 

  اإلشراف على مذكرات الماستر-ب 

من إعداد الطالبة كرماش هاجر جريمة التهريب الجمركي في التشريع الجزائري مذكرة بعنوان  -1

 .2015/2016، تخصص قانون األعمال خالل الموسم الجامعي 

، من إعداد الطالب عامر مهني ،  بر شبكة األنترنيتعآليات حماية المستهلك مذكرة بعنوان . -2

 . 2015/2016تخصص قانون األعمال خالل الموسم الجامعي 

من إعداد أثر القرابة على الجريمة و العقوبة في القانون الجنائي الجزائري مذكرة بعنوان  -3

 .2016/2017الطالبة ريمة حسونات ، تخصص قانون جنائي خالل الموسم الجامعي 

من إعداد الطالب فالح عمار ، تخصص   نازعات الصفقات العموميةتسوية ممذكرة بعنوان  -4

 .2016/2017قانون إداري خالل الموسم الجامعي 

، تخصص قانون  بعرة سارة  ة من إعداد الطالب  بداية و نهاية القرار اإلداري   مذكرة بعنوان -5

 .2017/2018إداري خالل الموسم الجامعي 

يحي   من إعداد الطالب االنتخابية في التشريع الجزائري  ئمالجرا آليات مكافحة مذكرة بعنوان -6

 .2017/2018، تخصص قانون جنائي خالل الموسم الجامعي  بخوش
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 مذكرات الماستر مناقشة -ج

،  بولعراس يوسف، للطالب  المنازعات المتعلقة بالشهر العقاريمناقشة مذكرة بعنوان  -1

 .2017-06-03تخصص قانون إداري ، بتاريخ 

برنوص ، للطالب  اختصاصات غرفة االتهامفي التشريع الجزائرياقشة مذكرة بعنوان من -2

 .2017-06-03، بتاريخ  جنائي، تخصص قانون  مبروك

،  ة نبار فائزة، للطالباإلثبات بالدليل الكتابي في التشريع الجزائري مناقشة مذكرة بعنوان -3

 .2017-06-04، بتاريخ  أعمالتخصص قانون 

، تخصص ة دليلة مرابط ، للطالب مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة مناقشة مذكرة -4

 .2011-06-04قانون إداري ، بتاريخ 

، للطالب  دور مجلس األمن في الحفاظ على السلم و األمن الدوليينمناقشة مذكرة بعنوان  -5

 .2017-06-01، بتاريخ  دولي و حقوق اإلنسان، تخصص قانون  العاللي حسان

،  قطاف سعاد، للطالب  الوساطة و دورها في قضايا األحداثذكرة بعنوان مناقشة م -6

 .2017-06-03، بتاريخ  جنائيتخصص قانون 

،  دور محكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات المتعلقة بالحدود مناقشة مذكرة بعنوان  -7

 .2017-06-01، بتاريخ  دولي و حقوق اإلنسان، تخصص قانون  جرادي ياسينللطالب 

 

   األعمال العلميةثانيا : 

  المداخالت في الملتقيات الدولية -أ

 حرية إعادة تحويل األموال االستثمارية نحو الخارج كضمانة لالستثمار األجنبيمداخلة بعنوان  -1

، مقدمة في الملتقى الدولي حول الضمانات القانونية لالستثمار في الدول المغاربية ، المنعقد 

 .2016فيفري  23و  22بجامعة بسكرة  يومي 

، مقدمة في الملتقى الوصاية اإلدارية  على البلديات في مجال التهيئة و التعمير مداخلة بعنوان  -2

الدولي حول الوصاية اإلدارية على الجماعات المحلية في الدول المغاربية ، المنعقد بجامعة 

 .2016أفريل  13و  12سوق أهراس يومي 

مقدمة في الملتقى الدولي حول عولمة النص عولمة قوانين حماية النظم البيئية مداخلة بعنوان  -3

 . 2016أفريل  27-26القانوني المنعقد بجامعة خنشلة يومي 

الخامس  حول مقدمة في الملتقى الدولي  دسترة موضوع البيئة في الجزائرمداخلة بعنوان  -4

المنعقد بجامعة الوادي يومي   األبعاد التعديالت الدستورية في الدول المغاربية : المضمون و

 . 2016أكتوبر  31و  30

 الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية كآلية لحماية المستهلك في المجال الطبيمداخلة بعنوان  -5

بجامعة  المنعقد مقدمة في الملتقى الدولي حول حماية المستهلك في ظل االنفتاح االقتصادي 

 2017أفريل    16و  15بسكرة يومي 

 

  المداخالت في الملتقيات الوطنية -ب

، جريمة التزوير المعلوماتي بين األحكام التقليدية و النصوص و المستحدثة مداخلة بعنوان  -1

مقدمة في الملتقى الوطني حول الجريمة المعلوماتية بين الوقاية و المكافحة المنعقد بجامعة بسكرة 

 .2015نوفمبر  17و  16يومي 
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مقدمة في ام عقد امتياز االستغالل العقاري كأرضية لالستثمار األجنبي نظمداخلة بعنوان  -2

 18يومي بجامعة ورقلة  الملتقى الوطني حول اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي  في الجزائر 

 .2015نوفمبر  19و

تقى مقدمة في المل اآلليات القانونية إلدارة و تسير النفايات الخاصة في الجزائر مداخلة بعنوان -3

 . 2015ديسمبر  02و  01الوطني حول إدارة و تسيير النفايات المنعقد بجامعة قالمة يومي 

،  ضوابط العمليات المصرفية في إطار التنظيم القانوني لحركة رؤوس األمواللة بعنوان داخم -4

معة مقدمة في الملتقى الوطني حول ضمانات حماية العمليات المصرفية من جرائم الفساد المالي ، جا

 . 2017مارس  02و  01باتنة ، يومي 

مقدمة في الملتقى الوطني المسؤولية   تعويض األضرار البيئية وفق نظام تأمين مداخلة بعنوان -5

 . 2018 أكتوبر 03و  02المنعقد بجامعة قالمة يومي  البيئة و التنمية المستدامة حول 

 

 

  ةالدولي المنشوراتفي المجاالت و المنشورة المقاالت  -ج

منشورة في مجلة العلوم تطبيقات نظام المصالحة في الجرائم االقتصادية ،  بعنوان ة مقال -1

 . 2خاص   44، عدد  2016صادرة عن جامعة بسكرة ، جوان مجلة دولية اإلنسانية ، 

، منشورة في مجلة الحقوق و أحكام السرية المصرفية في التشريع الجزائري مقالة بعنوان  -2

جانفي   ، صادرة عن كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة  خنشلة ،مجلة دولية العلوم السياسية 

 .09. ، عدد 2018

المتعلقة بحماية الحريات   09-08من القانون  920قراءة في نص المادة مقال بعنوان :  -3

صادرة عن كلية الحقوق و ، مجلة دولية ، منشورة في مجلة الحقوق و العلوم السياسية  األساسية

 . 17، عدد  2018األغواط ،   مارس           العلوم السياسية جامعة

، منشورة في مجلة األستاذ  استغالل العقار الفالحي الخاص في إطار نظام الحلول مقال بعنوان : -4

 .10، عدد  2018الباحث ، صادرة عن كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة المسيلة ، جوان 

، ط العمليات المصرفية  في إطار التنظيم القانوني حركة رؤوس األموال ضوابمقال بعنوان :  -5

منشورة في مجلة الباحث للدراسات األكاديمية ، مجلة دولية صادرة عن كلية الحقوق و العلوم 

 . 14، عدد  2018 نوفمبرالسياسية ، جامعة باتنة 

  الوطنية المنشورات المقاالت المنشورة في المجالت و -د 

، منشورة في مجلة المفكر ، صادرة  النظام الجبائي البيئي بين الردع و التحفيز بعنوان   ةمقال -1

 .13، عدد  2016عن كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة بسكرة ، فيفري 

، منشورة في مجلة العلوم القانونية و  الوساطة المالية في بورصة القيم المنقولةبعنوان  ةمقال -2

 .13، عدد  2016جوان درة عن كلية الحقوق ، جامعة الوادي ، السياسية ، صا

، منشورة في مجلة االجتهاد السياسة العمرانية في إطار قوانين التنمية السياحية بعنوان  ة مقال -3

بر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع ، جامعة بسكرة ، خالقضائي ، صادرة عن م

 .12، عدد  2016سبتمبر 

، منشورة في مجلة العلوم القانونية و السياسية ،  دسترة موضوع البيئة في الجزائروان بعن ة مقال -4

 .14، عدد  2016 أكتوبرصادرة عن كلية الحقوق ، جامعة الوادي ، 

،  حرية إعادة تحويل األموال االستثمارية نحو الخارج كضمانة لالستثمار األجنبيمقالة بعنوان  -5

ريات ، صادرة عن مخبر  الحقوق و الحريات في األنظمة مجلة الحقوق و الح منشورة في

 03عدد  .2016ديسمبر  المقارنة ، جامعة بسكرة ، 
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،  الوكالة الوطنية للمواد الصيدالنية كآلية لحماية المستهلك في المجال الطبيبعنوان  ة  مقال -6

نظمة منشورة في مجلة الحقوق و الحريات ، صادرة عن مخبر  الحقوق و الحريات في األ

 .2017أفريل   04عدد المقارنة ، جامعة بسكرة ،

، منشورة في المجلة   الحماية الجنائية للرابطة األسرية في القانون الجزائريمقالة  بعنوان :  -7

بجاية ، المجلد  األكاديمية للبحث القانوني ، صادرة عن كلية الحقوق  و العلوم السياسية ، جامعة 

  . 2017، جوان  01العدد  15

 

 

  المطبوعات البيداغوجية -هــــ 

على طلبة السنة الثانية ليسانس جذع  قدمت قانون العملمطبوعة تتضمن محاضرات في -1

، معتمدة من اللجنة العلمية لقسم الحقوق بتاريخ  2015/2016مشترك خالل الموسم الجامعي 

 .2016جوان 30

على طلبة السنة الثانية ماستر  قدمت القانون الجنائي لألعمالمطبوعة تتضمن محاضرات في -2

عتمدة من اللجنة العلمية لقسم م 2016/2017و  2015/2016جنائي خالل الموسم الجامعي 

 . 2017ماي  25الحقوق بتاريخ 

 

 

 العلمية  الهيئاتعضوية : ثالث

  ريلأفشهر  عضو المجلس العلمي لكلية الحقوق  و العلوم السياسية ، جامعة بسكرة  ابتداء من -1

2018  

 

 

 

 

   عضوية اللجان العلمية للملتقيات و األيام الدراسية: رابعا

المنعقد  الجريمة المعلوماتية بين الوقاية  و المكافحةعضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول  -1

 .2015نوفمبر  17و  16بجامعة بسكرة يومي 

 ونية لالستثمار في الدول المغاربية ،الضمانات القانعضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول -2

 .2016فيفري  23و 22المنعقد في جامعة بسكرة يومي 

و تفويض المرفق  التنظيم الجديد للصفقات العمومية عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي حول-3

 . 2015-12-17المنعقد بجامعة بسكرة يوم  العام

المنعقد بجامعة  مة اختطاف األطفال في الجزائرجريعضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول -4

 .2016أفريل  12و 11بسكرة            يومي 

المنعقد بجامعة  عولمة قوانين حماية النظم البيئية  عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول -6

 . 2016أفريل  27-26  خنشلة يومي

كاساتها على التشريع الدولية و انع التزامات الجزائر عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي حول -7

 . 2017-02-27المنعقد بجامعة بسكرة يوم  مجال حماية الطفل الجزائري في 
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انتحار األطفال في المجتمع بين الوقاية و المكافحة   عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي حول -8

  . 2018-04-17المنعقد بجامعة بسكرة يوم 

المساواة بين الرجل و المرأة في التشريعات الوطنية   راسي حولعضو اللجنة العلمية لليوم الد -9

 . 2018-04-25المنعقد بجامعة بسكرة يوم و المواثيق الدولية  

 إصالح الجماعات المحلية و رهانات التنمية عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول  -10

 ..2018أفريل   30و  29المنعقد بجامعة بسكرة    يومي 

المنعقد بجامعة  الحقوق المدنية و السياسية  ة العلمية للملتقى الوطني حول عضو اللجن -11

 ..2018 ديسمبر  05و  04بسكرة    يومي 

 

  لمجالت العلميةلالعضوية في اللجان العلمية و  التحكيم :  اخامس

سية الصادرة عن كلية الحقوق و العلوم السيامجلة وطنية ،  مجلة المفكرفي عضو اللجنة العلمية  -1

 .جامعة بسكرة  ، 

تصدر عن كلية الحقوق  مجلة وطنية ، مجلة العلوم القانونية و السياسيةعضو اللجنة العلمية في  -2

 و العلوم السياسية ، جامعة الوادي .

مخبر أثر االجتهاد  ، مجلة وطنية الصادرة عنمجلة االجتهاد القضائي عضو اللجنة العلمية في  -3

 ،  جامعة بسكرة . القضائي على حركة التشريع  

تصدر عن كلية الحقوق و   مجلة دولية مجلة الحقوق و العلوم السياسيةفي عضو اللجنة العلمية  -4

 العلوم السياسية ، جامعة خنشلة .

معهد مجلة وطنية تصدر عن  ، الدراسات الفقهية و القضائيةمجلة عضو اللجنة العلمية في  -5

 ، جامعة الوادي . العلوم اإلسالمية 

 جامعة الوادي . عن  تصدر  دولية  مجلة ، الدراسات و البحوثمجلة ل اللجنة العلمية  عضو  -6

 ، مجلة دولية تصدر عن جامعة بسكرة . مجلة العلوم اإلنسانيةل اللجنة العلمية  عضو  -7

 

 العضوية في هيئات التحرير المجالت العلمية :   سادسا

مجلة وطنية تصدر عن كلية الحقوق و  ، ياسيةمجلة العلوم القانونية و السل عضو هيئة التحرير -1

 العلوم السياسية ، جامعة الوادي .

مجلة وطنية تصدر عن كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  ، المفكر لمجلة  عضو هيئة التحرير -2

 . بسكرة جامعة 

 جامعة الوادي . عن  تصدر  دولية  مجلة ، الدراسات و البحوثمجلة ل عضو هيئة التحرير -3

 

 

  التكوين و البحث :  مشاريع  ابعاس

  التكوينفي مشاريع  الخبرة و التحكيم:  أ

يم عروض تكوين دكتوراه  يعضو لجنة خبراء الندوة الجهوية لجامعات الشرق الخاصة بتق-1

L.M.D   ، 2017-2016للموسم الجامعي قسنطينة -المنعقدة بجامعة  منتوري شعبة الحقوق  . 

وة الوطنية البيداغوجية لموائمة عروض تكوين  الماستر لميدان عضو  لجنة  خبراء الند -2

 .2017افريل  27و  26الحقوق و العلوم السياسية المنعقدة بجامعة عنابة يومي 
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  البحثالتكوين و   العضوية في مشاريع:  ب

، المعتمد بموجب  ، تخصص قانون أعمال LMDدكتوراه رئيس لجنة  تكوين الطور الثالث  -1

.المتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي  2016-07-31المؤرخ في   935الوزاري رقم  القرار

  لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ..لصالح جامعة بسكرة .

جانفي   01المعتمدة  بجامعة بسكرة ابتداء من  البيئة و التنمية المستدامةعضو فرقة بحث حول  -2

 .2016إلى ديسمبر . 2014

 

 

 

 

 :  : عضوية لجان صياغة األسئلة  و التصحيح  لمسابقات الدكتوراه ثامنا

لمسابقة الدكتوراه ل  العالقة بين البيئة و التنميةعضو لجنة صياغة و تصحيح  أسئلة امتحان -1

 . 2016المعنونة بحماية البيئة ،  دورة أكتوبر   1م د  المعتمدة لصالح كلية الحقوق  جامعة باتنة 

 التخطيط االقتصادي القائم على البعد البيئية و تصحيح  أسئلة امتحان عضو لجنة صياغ -4

المعنونة بحماية البيئة  ،   1لمسابقة الدكتوراه ل م د  المعتمدة لصالح كلية الحقوق  جامعة باتنة 

 . 2016دورة أكتوبر 

لمسابقة الدكتوراه ل م د   القانون المدنيعضو لجنة صياغة و تصحيح  أسئلة امتحان  -5

 . 2016المعتمدة لصالح كلية الحقوق  جامعة بسكرة  المعنونة بقانون األعمال  ، دورة أكتوبر 

لمسابقة الدكتوراه ل م د   قانون مكافحة  الفسادعضو لجنة صياغة و تصحيح  أسئلة امتحان  -6

كتوبر المعتمدة لصالح كلية الحقوق  جامعة غرداية   المعنونة بالقانون االقتصادي العام  ، دورة أ

2016. 

لمسابقة الدكتوراه ل م د  تبيض األموال  جريمةعضو لجنة صياغة و تصحيح  أسئلة امتحان  -7

المعتمدة لصالح كلية الحقوق  جامعة غرداية   المعنونة بالقانون االقتصادي العام  ، دورة أكتوبر 

2016. 

توراه ل م د  لمسابقة الدكقانون االستثمار عضو لجنة صياغة و تصحيح  أسئلة امتحان  -8

 .2016المعتمدة لصالح كلية الحقوق  جامعة ورقلة   المعنونة بقانون األعمال  ، دورة أكتوبر 

لمسابقة الدكتوراه ل م د   القانون المدنيعضو لجنة صياغة و تصحيح  أسئلة امتحان  -9

 2017كتوبر ، دورة أ  االقتصاديقانون الالمعنونة ب  الواديالمعتمدة لصالح كلية الحقوق  جامعة 
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لمسابقة الدكتوراه ل م د   التجاري القانون عضو لجنة صياغة و تصحيح  أسئلة امتحان  -10

 2017، دورة أكتوبر   االقتصاديقانون الالمعنونة ب  الواديالمعتمدة لصالح كلية الحقوق  جامعة 

. 

 ":: التدريس على مستوى الدراسات العليا  تاسعا

طلبة الدكتوراه ل م د حقوق تخصص قانون أعمال في ل الملكية الفكريةتدريس مقياس  -1

 . 2016/2017جامعة بسكرة خالل السداسي األول لسنة 

لطلبة الدكتوراه ل م د حقوق تخصص قانون أعمال في   حماية المستهلكتدريس مقياس  -2

 . 2016/2017جامعة بسكرة خالل السداسي الثاني لسنة 

 

 

 

  أهيل الجامعيالتأعمال الدكتوراه و : رسائل  عاشرا

  التي يتم اإلشراف عليها الدكتوراه : رسائل أ 

               للطالب  نظام توريق القروض المصرفية الرهنية كآلية لدعم االئتمان المصرفي رسالة بعنوان -1

 2015 األول عام  تسجيلال، حلواجي عبد الرؤوف   

ة                               للطالب النيابة الشرعية  حماية أموال محدودي األهلية في إطار أحكام رسالة بعنوان -2

 2015 األول عام  تسجيلال، بكوش سليمة   

للطالبة     الحماية القانونية للملكية العقارية للخواص في الجزائر  آليات   رسالة بعنوان -3

 2016تسجيل األول عام  ال،   فعزوز سال

  اتعلى سلطة اتخاذ القرار في الشرك كاءالحصص المقدمة من الشرأثر  رسالة بعنوان -4

 2016 األول عام  تسجيلال،     خيذري إيمان رقيةة      للطالبالتجارية 

 

  التأهيل الجامعيأعمال و الدكتوراه : مناقشات رسائل ب

I-رسائل الدكتوراه 

البة ريحاني من إعداد الط  للبيئة في الجزائر اإلداريةالحماية بعنوان دكتوراه  مناقشة رسالة -1

 جامعة بسكرة  .2017فيفري /  أمينة  بصفة عضو ممتحن

من   النظام القانوني للترفية العقارية الخاصة في الجزائرمناقشة رسالة دكتوراه بعنوان -2

 جامعة بسكرة  .2017إعداد الطالبة بوستة إيمان بصفة عضو ممتحن / أكتوبر 

من إعداد   ير المفوض لمرفق الري في الجزائرنظام التسيمناقشة رسالة دكتوراه بعنوان  -3

 .جامعة تبسة   2018صونية نايل بصفة عضو ممتحن /سبتمبر          الطالبة
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، زيادة رأس مال شركة المساهمة وفقا للتشريع الجزائري  اقشة رسالة دكتوراه بعنواننم-4

 جامعة بسكرة . 2018من إعداد الطالب  زعرور عبد السالم ، بصفة عضو ممتحن /نوفمبر 

II -أعمال التأهيل الجامعي  

كلية الحقوق و العلوم السياسية  بوساحة نجاةفي ملف التأهيل الجامعي للطالبة  خبيرعضو  -1

 . 2016 ورة  سبتمبردجامعة الوادي 

كلية الحقوق و العلوم السياسية .لعور بدرة  في ملف التأهيل الجامعي للطالبة  خبيرعضو  -2

 . 2016 ديسمبر  دورةجامعة بسكرة  

.كلية الحقوق و العلوم زرقاط عيسى   في ملف التأهيل الجامعي للطالب مناقشعضو  -3

 . 2017 أفريل  16 ورقلة السياسية جامعة 

كلية الحقوق و العلوم   صباح عبد الرحيم  ةفي ملف التأهيل الجامعي للطالب مناقشعضو  -4

 . 2017 أفريل 16 ورقلةالسياسية جامعة 

.كلية الحقوق و العلوم  عميرات عادل في ملف التأهيل الجامعي للطالب مناقشعضو  -5

 . 2017جوان  07 السياسية جامعة الوادي 

.كلية الحقوق و العلوم  مرزوقي عبد الحليم في ملف التأهيل الجامعي للطالب مناقش عضو -6

  2017جوان   بسكرةالسياسية جامعة 

كلية الحقوق و العلوم   مزغيش عبير.في ملف التأهيل الجامعي للطالبة  خبيرعضو  -7

 . 2017 سبتمبردورة  السياسية جامعة بسكرة  

كلية الحقوق و العلوم   عقوني محمد.في ملف التأهيل الجامعي للطالب  خبيرعضو  -8

 . 2018 دورة جانفي السياسية جامعة بسكرة  

ق و العلوم كلية الحقو  عاشور نصر الدين.في ملف التأهيل الجامعي للطالب  خبيرعضو  -9

 . 2018 دورة جانفي السياسية جامعة بسكرة  

كلية الحقوق و   إدريس  كمال فتحي  في ملف التأهيل الجامعي للطالب  خبيرعضو  -10

 . 2018العلوم السياسية جامعة الوادي    دورة جانفي 

كلية الحقوق و العلوم   حسن عبد الرزاق.في ملف التأهيل الجامعي للطالب  خبيرعضو  -11

 . 2018 دورة جوان اسية جامعة بسكرة  السي

 

  : المناصب اإلدارية و البيداغوجية حادي عشر 

جوان  27إلى غاية   2016ماي  30شعبة الحقوق ، جامعة  بسكرة ابتداء من  فريق مسؤول -1

2017 

 جوان 27مسؤول فريق ميدان التكوين للحقوق و العلوم السياسية ، جامعة بسكرة ابتداء من  -2

 2018 جويلية إلى                2017

بالطلبة ، جامعة  المرتبطةنائب عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية المكلف بالدراسات و المسائل  -3

 إلى يومنا هذا . 2018بسكرة ابتداء من مارس 


