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 )2التدرج الوظيفي مع المهام اإلدارية
- 1أستاذة مؤقتة خالل املومسني اجلامعينب .2003-2002 /2002-2001
-2أستاذة مساعدة مرتبصة بكلية احلقوق جامعة جياليل ليابس ،منذ .2003-12-31
-3أستاذة مساعدة ،مثبتة يف هذا املنصب منذ .2004-09-30
-4تويل منصب مساعدة رئيس قسم القانون اخلاص خالل املوسم اجلامعي .2005-2004
-6التعيني ضمن األعضاء اإلضافيني للمجلس التأدييب جلامعة جياليل ليابس بتاريخ.2005-04 -26
 -5تويل منصب رئيسة قسم القانون اخلاص بالنيابة لدى كلية احلقوق منذ سبتمرب  2005إىل غاية سبتمرب
.2006
 –6عضوية اجمللس التأدييب للجامعة يف  26أبريل .2005
 -6الرتقية إىل أستاذة مساعدة مكلفة بالدروس منذ .2007-10 -30
 -7الرتقية إىل أستاذة حماضرة قسم –ب -منذ  ،2011-05-02بعد مناقشة الدكتوراه.
 -8االنتخاب كعضو يف اللجنة املتساوية األعضاء على مستوى جامعة جياليل ليابس .
 -9االنتخاب كعضو -ممثل عن أساتذة كلية احلقوق من مصف األستاذية – لتكوين جملس إدارة جامعة جياليل
ليابس بتاريخ .2013-09-12
 -10الرتقية إىل أستاذة حماضرة قسم –أ -منذ  ،2014-05-06بعد مناقشة ملف التأهيل اجلامعي.
عضوية اجمللس التأدييب للكلية منذ .2014
 -11عضوية اجمللس العلمي للكلية ممثلة عن االساتذة من مصف االستاذية منذ جوان .2016
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-12عضوية اجمللس العلمي للجامعة ممثلة عن االساتذة من مصف االستاذية منذ مارس 2016
 -13عضوية جملس إدارة الكلية –كلية احلقوق و العلوم السياسية -منذ .2016

 )3التكوين و الشهادات المحصل عليها
 -1شهادة البكالوريا شعبة العلوم الطبيعية واحلياة جوان .1995
 -2شهادة الليسانس يف العلوم القانونية و اإلدارية  ،من كلية احلقوق جبامعة جياليل ليابس ،جوان (.1999
عنوان املذكرة :حق املرأة يف الرتشح لرئاسة الدولة بني الشريعة و القانون)
 -3شهادة الكفاءة املهنية للمحاماة أفريل  2001من كلية احلقوق جامعة جياليل ليابس.
 -4ممارسة مهنة احملاماة منذ  2001-07-07إىل غاية .2005
 -5شهادة املاجستري يف القانون اخلاص من كلية احلقوق جامعة جياليل ليابس  ،منذ (.2003-10-15
عنوان املذكرة:النظام القانوين للمؤسسة ذات الشخص الواحد و تأثريه على النظرية العامة للقانون).
 -6شهادة جناح يف املستوى الثالت لتعلم اللغة الفرنسية من مؤسسة التكوين  EMICOMسنة .2004
 -7شهادة دكتوراه يف العلوم ختصص قانون خاص من كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة جياليل ليابس منذ
 ،2011-05-02بعنوان ":املؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية احملدودة و مالءمتها مع
املشاريع الصغرية و املتوسطة -دراسة حتليلية مقارنة."-
 -8احلصول على شهادة ليسانس يف اللغة االجنليزية من كلية اآلداب و العلوم االنسانية ،جامعة جياليل
ليابس،جوان .2013
 -9تسجيل دكتوراه ثانية يف ختصص القانون اجلزائي بعنوان ":املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية عن األضرار
اإليكولوجية" ،خالل املوسم اجلامعي  2014-2013بكلية احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة جياليل
ليابس ،سيدي بلعباس.اجلزائر.
 -10احلصول على شهادة التاهيل اجلامعي يف احلقوق بتاريخ  2014-05-06و بالتايل الرتقية اىل درجة
استاذة حماضرة قسم –أ-

)4المشاركة في الملتقيات و األيام الدراسية
 -1امللتقى الوطين حول محاية املستهلك يف ظل اإلصالحات اإلقتصادية  ،املنظم من طرف كلية احلقوق
جبامعة جياليل ليابس  ،أيام  15-14- 13ديسمرب  ،2004مبداخلة بعنوان ":مدى كفاية القانون
المدني لحماية المستهلك اإللكتروني".
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مالحظة :املقال منشور ضمن جملة العلوم القانونية و اإلدارية ،أفريل  ،2005يف العدد اخلاص بامللتقى الوطين
حول محاية املستهلك على ضوء التغيريات اإلقتصادبة" ،كلية احلقوق جبامعة جياليل ليابس –سيدي بلعباس-
 -2امللتقى الوطين حول املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائر بني الرهانات و الفعالية ،املنظم من طرف
املركز اجلامعي موالي الطاهر بسعيدة ،يومي  -15-14ديسمرب ،2004مبداخلة بعنوان ":التنظيم
القانوني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ظل التحوالت اإلقتصادية( مثال المؤسسة ذات
الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة .")EURL

 -3امللتقى الوطين حول حقوق اإلنسان و حقوق الدفاع يف النظام الدويل اجلديد ،املنظم من طرف كلية
احلقوق جبامعة جياليل ليابس  ،أيام  19 -18ماي  ، 2005مبداخلة بعنوان":آليات حماية الحق
في الخصوصية في ظل مجتمع المعلوماتية ".

مالحظة :املقال منشور مبجلة العلوم القانونية و اإلدارية عدد  ، 2006بكلية احلقوق ،جامعة
جياليل ليابس.

 -4امللتقى الوطين األول حول أثر العوملة على السياسات التشريعية الوطنية ،املنظم من طرف جامعة ابن
خلدون بتيارت  ،أيام  17-16أفريل  ،2006مبداخلة بعنوان ":نحو عولمة القانون التجاري أو
أقلمته مع العولمة -دراسة اآلثار المباشرة و غير المباشرة".

 -5امللتقى الوطين الثالث حول مسؤولية الدولة عن أعماهلا غري العقدية ،يومي 14-13ماي ،2006
املنظم من طرف معهد العلوم القانونية و اإلدارية للمركز اجلامعي موالي الطاهر بسعيدة ،مبداخلة بعنوان"
قواعد و أحكام مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية المشروعة".

 -6امللتقى الوطين حول القانون الطيب  ،املنظم من طرف كلية احلقوق جبامعة جياليل ليابس  ،أيام -27

 28فرباير ،2007مبداخلة بعنوان ":حق الطفل في التعويض عن ميالده معاقا نتيجة للخطأ الطبي"

مالحضة :املقال منشور ضمن جملة احملامي اليت تصدر عن منظمة احملامني لناحية سيدي بلعباس ،العدد
السادس ،السنة السابعة ،جويلية .2010
 -7اليوم الدراسي حول الرقابة على أعمال اإلدارة يف الشركات التجارية ،املنظم من طرف معهد العلوم
القانونية باملركز اجلامعي موالي الطاهر بسعيدة  ،يوم  29أفريل ،2007مبداخلة بعنوان ":الرقابة على
أعمال اإلدارة في المؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة ".
 -8اليوم الدراسي حول الوضع القانوين للعقار يف ظل تداعيات إقتصاد السوق ،املنظم من طرف معهد
العلوم القانونية باملركز اجلامعي موالي الطاهر بسعيدة  ،يوم  05جوان  ،2007مبداخلة بعنوان ":دور
الشهر العقاري في إثبات و حماية الملكية العقارية".
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مللتقى الوطين حول املسؤولية الطبية  ،املنظم من طرف كلية احلقوق جبامعة موالي معمري –بتيزي وزو-

 ،أيام  10-09أفريل  ، 2008مبداخلة بعنوان" :المسؤولية الجزائية للمستشفيات الخاصة المنظمة في
شكل المؤسسة ذات الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة ".
مالحظة :املقال منشور باجمللة النقدية للقانون و العلوم السياسية ،العدد اخلاص حول امللتقى الوطين حول
املسؤويل الطبية ،عدد 2008-1
 -10اليوم ليوم الدراسي حول ":مدى نجاعة ضمانات الديون في تحقيق اإلئتمان" ،املنظم يوم  07أفريل
 2009بكلية احلقوق و العلوم السياسية – جامعة موالي الطاهر -سعيدة ،عنوان املداخلة ":ضمان الوفاء
بالديون في المعامالت اإللكترونية"
 -11اليوم الدراسي حول المسؤولية المدنية للمقاولة و مسيريها ،املنظم من طرف كلية احلقوق جبامعة
جياليل ليابس  ،يوم  05ماي  ،2009مبداخلة بعنوان ":قيام المسؤولية المدنية للشريك الوحيد بسبب
مزجه بين ذمته الشخصية و ذمة الشركة".

 -12األسبوع العلمي املنظم من طرف كلية احلقوق جبامعة معسكر أيام  27-26-25أبريل 2011
مبداخلة بعنوان " سبل حماية المستهلك أثناء إبرامه العقد االلكتروني".
 -13امللتقى الوطين حول آليات التغلب و التخفيف من حده المشكالت البيئية ،املنظم من طرف كلية
احلقوق و العلوم السياسية  ،جامعة ابن خلدون ،أيام  24-23ماي  ،2011مبداخلة بعنوان" مدى اعتبار
اإلعالم البيئي حق من حقوق اإلنسان",
 -14الملتقى الوطني حول ":بدائل العقوبة الجزائية في التشريع الجزائري و المقارن" ،املنظم من طرف
كلية احلقوق و العلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،أيام  17-16نوفمرب  ،2011بمداخلة" السعي نحو
وضع بدائل للعقوبة لحماية المحكوم و المجتمع معا تتناسب مع تكنولوجيات اإلعالم و االتصال -الرقابة
االلكترونية".
 -15الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية املنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة باجي
خمتار  ،أيام  24-23نوفمرب  ،2011مبداخلة " المسؤولية المدنية للطبيب أمام تحديات تكنولوجيات
المعلومات".
 -16امللتقى الدويل السادس حول ":المحاكمة العادلة في القانون الجزائري و المواثيق الدولية" ،
املنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة العريب بن مهيدي ،بأم البواقي ،يومي  11-10أفريل
 ،2012مبداخلة حتت عنوان":مدى مساهمة استعمال القضاء لتكنولوجيات المعلوماتية في تدعيم الحق
في محاكمة عادلة".
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 -17الملتقى الدولي األول حول :السياسات التشريعية البيئية و دورها في تحقيق األمن البيئي في
الدول المغاربية" ،املنظم من طرف خمرب البحث يف تشريعات محاية النظام البيئي بكلية احلقوق و العلوم
السياسية بجامعة ابن خلدون تيارت ،يومي  17-16أفريل  ،2012مبداخلة بعنوان " :مدى امكانية تطويع
القواعد العامة للمسؤولية المدنية للتطبيق على المنازعات البيئية"
 -18الملتقى الوطني الخامس حول " أثر التحوالت االقتصادية على تعديل قانون حماية المستهلك"،
املنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة حسيبة بن بوعلي -الشلف -اجلزائر ،يومي 06-05

ديسمرب  ،2012مبداخلة بعنوان ":خصوصية االلتزام بإعالم المتصل باألنترنت باعتباره مستهلكا
للمعلومات"،.
 -19ملتقى ضبط النشاط االقتصادي،املنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة سعيدة.
نوفمبر  ،2013بمداخلة بعنوان":ضبط النشاط االقتصادي القائم على تكنولوجيا االعالم و االتصال".
 -20اليوم الدراسي حول مراقبة تسيير الشركات التجارية ،املنظم من طرف خمرب تسيري املؤسسات L

 M Dجبامعة جياليل ليابس ،كلية احلقوق و العلوم السياسية  ،بتاريخ  ،2014-03-06مبداخلة بعنوان":
مراقبة الشريك المسير للمؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة"

 -21ملتقى تنازع القوانين في مجال األحوال الشخصية ،املنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السياسة
جبامعة عبد الرمحان مرية جباية ،يومي  24-23أفريل  ،2014مبداخلة بعنوان ":القانون الذي يحكم الخطبة
كوعد البرام عقد الزواج".

 -22ملتقى أثر السياسة التشريعية العقارية على التنمية االقتصادية ،املنظم من طرف لية احلقوق و العلوم
السياسية جبامعة ابن خلدون تيارت ،يومي  30-29أفريل  ،2014مبداخلة بعنوان ":استغالل العقار التنموي

و نقل التكنولوجيا تالزم او تنافر".
 -23امللتقى الدويل الثاين حول ":البعد البيئي في الس ي ي ي ي ييياس ي ي ي ي ييات العقارية في الدول المغاربية -الواقع و
اآلفاق ،"-املنظم جبامعة ابن خلدون تيارت ،يومي  17-16ديسم م م م م م مممرب  ،2014مبداخلة بعنوان االس ي ي ي ي ييتثمار
السياحي و تحقيق التنمية المستدامة".
مالحظة :املقال منشور يف العدد  11جمللة احلقوق و العلوم السياسية جلامعة جياليل ليابس
-24

امللتقى الدويل األول حول " أثر السي ي ييياسي ي يية التش ي ي يريعية العقارية على التنمية االقتصي ي ييادية في

الدول العربية" املنظم جبامعة ابن خلدون ،يومي  05-04ماي  ،2015مبداخلة بعنوان" ملكية العقار
التنموي و تأثيرها على التنمية االقتصادية ضرورة أم حتمية".
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امللتقى الوطين حول" المؤسي ي يس ي يية و نش ي يياطها في الجزائر االطار القانوني و االقتص ي ييادي بين

الواقع و اآلفاق" ،املنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم السممياسممية و خمرب حقوق االنسممان و احلريات
5

العامة،جبامعة عبد احلميد بن باديس ،مسم م م م م م ممتغاي ،اجلزائر ،يومي  09و  10نوفمرب  ،2015مبداخلة
بعنوان"النظام القانوني للشركة يضمن للمشروع الفردي الحصول على التمويل الخارجي"
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الملتقى الوطني التاسع حول" أثر التحوالت االقتصادية على تفعيل قواعد قانون المنافسة ،املنظم من

طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة موالي الطاهر بسعيدة ،يومي  17و  18نوفمرب  ،2015مبداخلة

بعنوان " قانون المنافسة في ظل السوق المرتبطة باالنترنت بين الحداثة و التجديد أم ضرورة العولمة؟".
-27

اليوم الدراسي حول حماية االبتكارات وفقا لقوانين الملكية الصناعية و التجارية و آثارها

على النمو االقتصادي في البالد ،يوم  21أفريل  ،2016املنظم من طرف كلية احلقوق و العلوم
السياسية جبامعة جياليل ليابس  ،سيدي بلعباس ،مبداخلة بعنوان" الحماية القانونية للمعلومة".
-28

امللتقى الدويل األول حول عولمة النص القانوني ،يومي  26و  27أفريل  2016املنظم من

طرف كلية احلقوق و العلوم السياسية جبامعة خنشلة ،مبداخلة بعنوان "وظيفة القانون في ظل مجتمع
المعلوماتية.".
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امللتقى الدويل حول النظام القانوني للعقار و دوره في التنمية و ترقية االستثمار ،املنظم من

طرف جامعة اجلياليل بونعامة خبميس مليانة –خمرب اخلالة املدنية -يومي  27و  28افريل ،2016
مبداخلة ":ممارسة النشاط التجاري و وجود العقار تالزم أم ضرورة لتحقيق التنمية".

املؤمتر الدويل حول التنمية المستدامة و األمن االقتصادي العربي ،املنظم من طرف معهد الدراسات و
-30
البحوث البيئية جبامعة عني مشس و برعاية جامعة الدول العربية ،يومي  10-09ماي  ،2016مبداخلة حول

"الشركات التجارية و التنمية المستدامة بين االختيار و اإللزامية وفقا للقانون الجزائري" .
-31

املؤمتر الدويل الثاين عشر بعنوان " دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم

إستراتيجية التنمية المستدامة  -الواقع والرهانات "-كلية العلوم االقتصادية جبامعة الشلف يومي /11 /15-14
 ، 2016مبداخلة بعنوان" املؤسسة الصغرية و املتوسطة من الشخص املسؤول بيئيا إىل الشخص األخالقي يبقى دائما
ملتزما قانونا" .
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امللتقى الدويل حول ترقية االستثمار خارج المحروقات المنظم من طرف كلية الحقوق و

العلوم السياسية بجامعة مستغانم ،يومي  05و  06ديسمبر  ،2016بمداخبة بعنوان::التنظيم

القانوني لالستثمار السياحي  -باعتباره محرك للنمو االقتصادي"-

)5المقاالت المنشورة
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-1

مقال بعنوان" مدى كفاية القانون المدني لحماية المستهلك اإللكتروني" .منشور ضمن جملة العلوم
القانونية و اإلدارية ،أفريل  ،2005يف العدد اخلاص بامللتقى الوطين حول محاية املستهلك على ضوء
التغيريات اإلقتصادبة" ،كلية احلقوق جبامعة جياليل ليابس –سيدي بلعباس-

-2

مقال بعنوان" كفاءة المسير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،:منشور يف جملية
العلوم القانونية بكلية احلقوق جبامعة تلمسان.

-3

مقال بعنوان "آليات حماية الحق في الخصوصية في ظل مجتمع المعلوماتية ".منشور مبجلة العلوم
القانونية و اإلدارية عدد  ، 2006بكلية احلقوق ،جامعة جياليل ليابس.

 -4مقال بعنوان "المسؤولية الجزائية للمستشفيات الخاصة المنظمة في شكل المؤسسة ذات

الشخص الواحد و ذات المسؤولية المحدودة " .منشور باجمللة النقدية للقانون و العلوم السياسية ،العدد
اخلاص حول امللتقى الوطين حول املسؤويل الطبية ،عدد .2008-1

 -5مقال بعنوان " خلط الشريك الوحيد بين ذمته المالية و ذمة المؤسسة ذات الشريك الوحيد و ذات
المسؤولية المحدودة يقضي على تحديد مسؤوليته"،جملة العلوم القانونية و اإلدارية ،العدد  ، 06كلية احلقوق

جبامعة جياليل ليابس –سيدي بلعباس-

 -6مقال بعنوان ":سبل حماية المستهلك أثناء إبرام العقد االلكتروني" ،مقال منشور يف جملة احلقوق و
العلوم السياسية ،كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة جياليل ليابس ،سيدي بلعباس ،العدد رقم .2012 ، 09

 -7مقال بعنوان استعمال القضاء لتكنولوجيات المعلوماتية في الخصومة المدنية و تدعيم الحق في
محاكمة عادلة" ،منشور يف جملة احلقوق للبحوث القانونية و االقتصادية ،بكلية احلقوق جامعة االسكندرية

العدد االول  2013الصادر يف .2014
 -8مقال " االلتزام بإعالم المتصل باألنترنت باعتباره مستهلكا للمعلومات" ،.منشور يف جملة احلقوق
للبحوث القانونية و االقتصادية ،بكلية احلقوق جامعة اإلسكندرية العدد الثاين .2013

 -9مقال بعنوان االستثمار السياحي و تحقيق التنمية المستدامة ،منشور يف جملة العلوم القانونية و
االدارية  ،جامعة سيدي بلعباس ،العدد  11لسنة .2016-2015

 :)6األعمال البيداغوجية:
أ -المقاييس المدرسة
 -1قانون االلتزامات -.أعمال موجهة – منذ  2002اىل 2010
 -2قانون العقود -.أعمال موجهة -منذ  2004اىل....2009.
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 -3القانون التجاري(:نظرية التاجر و الشركات التجارية) .حماضرات خالل املوسم اجلامعي
2012-2011و أعمال موجهة .منذ  2002اىل 2013
 -4القانون التجاري (األوراق التجارية و اإلفالس) ،حماضرات منذ  2006اىل .2010و
أعمال موجهة منذ  2003اىل .2014
 -5حماضرات القانون التجاري ( التاجر و احملل التجاري) لطلبة السنة الثانية للموسم اجلامعي
.2016-2015
 -6قانون اإلجراءات املدنية.أعمال موجهة .منذ  2002اىل ..2004
 -7القانون الدويل اخلاص -أعمال موجهة -منذ 2004
 -8القانون اإلداري (.املؤسسات اإلدارية) -أعمال موجهة -خالل 2000- 2002-
 -9املنازعات اإلدارية -.أعمال موجهة -لطلبة الكفاءة ملهنة احملاماة .منذ 2002اىل 2006
 -10املنهجية للعلوم القانونية -.أعمال موجهة -خالل املوسم اجلامعي.2008 -2007.
 -11منهجية و تقنيات البحث يف العلوم السياسية -.حماضرات.منذ 2009اىل،..2013.
و تدريس نفس املقياس لطلبة ماستري علوم سياسية ختصص دراسات افريقية متوسطية خالل
السداسي االول املوسم اجلامعي...2012-2011.
 -12منهجية العلوم القانونية :فلسفة القانون ،حتليل النصوص و التعليق على القرارات- ،
حماضرات -املوسم االمعي 2014-2013
 -13منهجية العلوم القانونية :فلسفة القانون  ،املنهجية القانونية ،حماضرات لطلبة السنة
االوىل جدع مشرتك حقوق .خالل املوسم اجلامعي .2015-2014
 -14حماضرات يف مقياس االوراق التجارية و األعمال البنكية لطلبة املاستري سنة أوىل ختصص
قانون أعمال للمومسني اجلامعني  ،2015-2014و  2016-2015اىل يومنا احلايل .
 -15حماضرات يف القانون التجاري ،السداسي الثالث  ،السنة الثانية جدع مشرتك حقوق،
املوسم اجلامعي .2016-2015
 -16مقياس املنازعات التجارية ،ماستري قانون منازعات ،أعمال موجهة ،املومسني اجلامعيني
.2016-2015/.2015-2014
 -17مقياس القانون التجاري و حتقيق التنمية املستدامة ،لطلبة السنة االوىل دكتواره ل م د
ختصص قانون أعمال ،للموسم اجلامعي .2017-2016
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ب -عضوية و رئاسة لجان:

 -1املشاركة يف جلنة مناقشة مذكرة ماجستري يف القانون ختصص قانون عام ،حتت عنوان ":النظام
القانوني إلدارة المؤسسة العمومية االقتصاديةّ ،السنة اجلامعية  ،.2009 -2008مع عدة
مذكرات ماجستري أخرى.
 -2املشاركة يف تأطري مذكرات خترج لطلبة الليسانس يف العلوم السياسية خالل املومسني اجلامعيني:
 2011و .........2012
 -3املشاركة يف عدة جلان مناقشة مدكرات ماستري ختصص قانون أعمال أو قانون منازعات.
 -4املشاركة يف جلان مناقشة رسائل دكتوراه
 -5االشراف على تأطري طلبة السنة الرابعة ليسانس يف ملتقى التحكيم التجاري الدويل للموسم اجلامعي
.2014-2013
 -6االشراف على تأطري طلبة ماستري قانون أعمال و قانون منازعات .
 -7رئاسة جلنة بيداغوجية للسنة الثالتة ل م د علوم سياسية.
 -8رئاسة جلنة مداوالت السنة الثالتة ل م د علوم سياسية.
 -9املشاركة يف جلنة مسابقة ماجستري قانون اقتصادي جبامعة ابن خلدون –تيارت-2011 -
.2012
. -10املشاركة يف جلنة مسابقة ماجستري  Droit des mediasجامعة جياليل ليابس
 -11رئاسة جلنة ترتيب ملفات الرتشح لدراسة ماستري حقوق للموسم اجلامعي .2014-2013
 -12اإلشراف على فتح مشروع خاص بماستر "قانون األعمال" ،الذي تم قبوله من طرف وزارة التعليم
العالي و البحث العلمي بموجب القرار الوزاري للتأهيل رقم  529املؤرخ يف  15جويلية  2014املتضمن
تأهيل املاسرت املفتوحة بعنوان السنة اجلامعية  2015-2014جبامعة سيدي بلعباس.
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االشراف على فتح مشروع التكوين في ذكتوراه نظام ل م د بعنوان قانون األعمال للموسم -2016

 ،2017بموجب قرار رقم  935المؤرخ في  31جويلية 2016
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عضوية في االتحاد العربي للتنمية المستدامة و البيئة  ، AUSDEمقره في جمهورية مصر العربية

منذ ماي 2016

نشاطات علمية أخرى:
9

 -1القيام بعدة تدريبات علمية و تربصات قصرية املدى يف عدة جامعات لدول عربية أو غربية
أمهها :اجلمهورية الفرنسية من  2005إىل  ،2009و مجهورية مصر العربية لثالث مرات
 ، 2011،2012،2013و اجلمهورية السورية ملرة واحدة 2010
 -2عضوية جلان تنظيم أو جلان علمية مللتقيات علمية على مستوى كلية احلقوق و العلوم السياسية
جبامعة جياليل ليابس فيما يتعلق مبجموعة من امللتقيات ،و عضوية اللجنة العلمية مللتقى تنازع
القوانني يف االحوال الشخصية جبامعة جباية.املنظم يف أفريل .2014
 -3عضوية يف مشروع حبث حول مسؤولية املقاولة و مسرييها ،حتت رقم  P02120070017و الذي مت
قبوله ملدة  03سنوات منذ .2008-01-01
 -4عضوية يف مشروع حبث حول مراقبة تسيري الشركات التجارية ،حتت رقم  P02120110064 .و
الذي مت قبوله لسنة .2013

 -5رئيسة مشروع بحث  CNEPRUبعنوان المؤسسة و تحقيق التنمية المستدامة تحت
رقم G01L01UN220120150003مقبول منذ 2016

مجاالت البحث:
قانون األعمال و القانون اإلقتصادي .قانون املشروع و حتقيق التنمية املستدامة
القانون البيئي .استعمال تكنولوجيا االعالم و االتصال و تأثريها على القانون مبختلف فروعه( قانون خاص،
عام) :التجارة اإللكرتونية و احلكومة اإللكرتونية ....

 )7اللغات المستعملة

اللغة العربية :جيدة.

اللغة الفرنسية:حسنة .
اللغة اإلنجليزية:حسنة .

سيدي بلعباس 2016-11-18

األستاذة :د -كرمي كرمية.
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