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الدراسات و الشهادات:

الدراســــة الثـــانويـــــــــة
 : 1972 – 1965ثانويــــة عبد الحميــد ابــن باديس  .قسنطينـــة – الجزائــــر
شهـــــادة البكالوريـــــا – شعبــــة آداب
الدراســـــة الجامعيــــــــــة
 : 1976 – 1972كليــــة الحقــــوق – جامعــة قسنطينــــة – الجزائــــر
شهـــــادة الليســـــانـــــس حقــــوق – شعبـــــة قـــانون عـــام

الدراســـــة الجامعيــــة ما بعــد التـــدرج:

جوان 1976

1977-1976
مـــاى  – 1977أغسطـــس 1977
1979-1977
1982-1979

1985-1980

 :الحصول على منحة دراسة بالواليات المتحدة األمريكية من طرف
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الجزائرية
 :جامعــــة بوسطـــن – الواليــات المتحـــدة األمريكية
دراســـة اللغـــة االنجليزية – شهادتيــن في اللغـــة االنجليزية
 :الجامعــة األمريكية – واشنطــن DC.
الــواليـــات المتحـــدة األمريكيــــــــــــة
دراســة مادتيــن في العالقات الدوليــــــــــة.
 :كليـــة الحقـــوق جامعـــة ميامـــي فلوريـــدا – الواليات المتحدة
األمريكية
شهــــادة الماجستيـــر فـى القانــــــون المقـــارن .
 :كليـــة الدراسات الدوليــــة – جامعـــة ميامــي – فلوريــدا –
الواليات المتحدة األمريكية
شهـــادة الماجستيـــر – عالقــات دوليـــة تخــصص الشــــرق
األوسط.
 :كليــة الحقوق – جامعة ميامـي فلوريدا – الواليات المتحدة
األمريكية
شهــــــادة الدكتــــوراه قـــانون دولي عــــام.

التدريس علـــى مستـــوى الليســانس (التــــدرج):

 :1976 - 1974كليــة الحقــوق – جــامعة قسنطينــــة – الجزائـــــر
أستاذ مكلف بتدريس المصطلحات القانونيـــة – عربيــة – فرنسيـــة.
 : 1987- 1986المدرســـة الوطنيـــة لإلدارة – قسنطينــــة – الجزائـــــر
أستاذ مكلـــف بتدريـــس مــادة القانــون الدستوري
كليــة الحقوق– جامعة قسنطينة – الجزائـــر
 : 1987-1986أستاذ مكلف بتدريس مـــادة القانـــون اإلداري
 : 1988-1987أستاذ مكلف بتدريس مادتي القانون اإلداري والقانون الدستوري.
 : 1989-1988أستاذ مكلف بتدريس مادتي قانون المجتمع الدولي والقانون الدولي العام.
 : 1990-1989أستاذ مكلف بتدريس مادتي قانون المجتمع الدولي والقانون الدولي العام.
 : 1991-1990أستاذ مكلف بتدريس مادتي قانون المجتمع الدولي والقانون الدولي العام.
 : 1992-1991أستاذ محاضـر في مادتي القانون اإلداري والقانون الدستوري
 : 1993-1992أستاذ محاضر في القانون الدولي العام ،حقــوق اإلنسان والمسؤولية الدولية.
 : 1994-1993أستاذ محاضر في القانون الدولي العام ،حقــوق اإلنسان والمسؤولية الدولية.
 : 1995-1994أستاذ محاضر في القانون الدولي العام ،حقــوق اإلنسان والمسؤولية الدولية.
 : 1996-1995أستاذ محاضر في القانون الدولي العام ،حقــوق اإلنسان والمسؤولية الدولية.
 : 1997-1996أستاذ محاضر في القانون الدولي العام ،حقــوق اإلنسان والمسؤولية الدولية.
 : 1998-1997أستاذ محاضر في القانون الدولي العام ،حقــوق اإلنسان والمسؤولية الدولية.
 : 1999-1998أستاذ التعليـم العالي في القانون الدولي العام ،حقوق اإلنسان والمسؤولية الدولية
 : 2000-1999أستاذ التعليـم العالي في القانون الدولي العام ،حقوق اإلنسان والمسؤولية الدولية
 : 2001-2000أستاذ التعليـم العالي في القانون الدولي العام ،حقوق اإلنسان والمسؤولية الدولية
 : 2002-2001أستاذ التعليـم العالي في القانون الدولي العام ،حقوق اإلنسان والمسؤولية الدولية
 : 2003-2002أستاذ التعليم العالي في القانون الدولي العام– المسؤولية الدولية –حقوق اإلنسان  -الحريات العامة
 : 2003-2002أستاذ التعليم العالي في القانون الدولي العام– المسؤولية الدولية –حقوق اإلنسان -الحريات العامة
 : 2004-2003أستاذ التعليم العالي في القانون الدولي العام– المسؤولية الدولية –حقوق اإلنسان -الحريات العامة
 :2005-2004أستاذ التعليم العالي في القانون الدولي العام– المسؤولية الدولية –حقوق اإلنسان -الحريات العامة
 : 2006-2005أستاذ التعليم العالي في القانون الدولي العام– المسؤولية الدولية –حقوق اإلنسان -الحريات العامة
 : 2007-2006أستاذ التعليم العالي في القانون الدولي العام– المسؤولية الدولية –حقوق اإلنسان -الحريات العامة
 : 2008-2007أستاذ التعليم العالي في القانون الدولي العام– المسؤولية الدولية –حقوق اإلنسان -الحريات العامة
 : 2009-2008أستاذ التعليم العالي في القانون الدولي العام– المسؤولية الدولية –حقوق اإلنسان -الحريات العامة
 :2010-2009أستاذ التعليم العالي في القانون الدولي العام– المسؤولية الدولية –حقوق اإلنسان -الحريات العامة

جـامعة التعليــم المتواصـل – جامعـة قسنطية – الجــزائر
 : 2005 – 1994أستاذ محاضــر وأستاذ التعليـــم العالــــى
القــانون اإلداري – القانون الدستوري – القانون الدولي العام

التدريس على مستوى الدراسات ما بعد الدرج (الماجستير)
* كليـــة الحقـــوق  -جامعـــة قسنطينــــة – الجــــزائر
 : 1992-1991النظــــم االنتخابية وطــــرق االقتراع
 : 1995-1994القانون الدولي لألعمال
 : 1997-1996القانون الدولي للبيئــــــة
 : 2001-2000المؤسسات اإلداريـــة في الجـــزائر
 : 2003-2002القانون الدولي الجنائي  .المحاكم الدوليــــة الجنائيـــة
 : 2005-2004حقــوق اإلنســـان – حقـوق الدفـــاع – المحاكمـــة العادلـــة
 : 2006-2005نظـــــم اإلدارة المحليـــــة
 : 2007-2006القانـــون الدولي للتنميــة
 : 2008-2007النظـــم االنتخابية وطرق االقتراع
 :2009 -2008التحكيم الدولي
 :2010- 2009القانون الدولي للتنمية

* كليـــة الحقـــوق  -جامعـــة بــــاتنــــة – الجــــزائر
 : 1993-1991القانون الدولي العام – قانون البحار – القانون الدولي اإلنساني

*

كليـــة الحقـــوق  -جامعـــة بـــسكرة – الجــــزائر

 : 2000-1999القانون الدولي لألعمـــال
 : 2002-2001القانون الدولي العـــام
 : 2003-2002حقـــوق اإلنســـان – حقـــوق الدفـــاع
 : 2005-2004القانون الدستوري – النظم االنتخابية وطرق االقتراع
 : 2006-2005القانون الدولي الجنائي – القضاء الدولي الجنائي
 : 2008-2007القانون الدولي الجنائي – القضـاء الدولي الجنائي
 : 2009-2008القانون الدولي الجنائي – القضـاء الدولي الجنائي
 :2010-2009القانون الدولي الجنائي – القضـاء الدولي الجنائي

جــامعــــة سكيكـــــدة – الجزائـــــر
كليــــــــــــة العلـــوم االقتصادية
 : 2001-2000القــــانون الدولي لألعمـــال

كليـــــة الحقــــوق والعلــــوم السياسيــــة
 : 2006-2004حقوق اإلنسان – حقوق الدفاع – المحاكمة العادلــــة

جــامعــــة قالمـــة– الجزائـــــر

كليــــــــــــة الحقوق والعلـــوم السياسية

 : 2003-2001القانون الدستوري – المؤسسات اإلدارية في الجزائر

جــامعــــة أم البواقي – الجزائـــــر
كليـــــــــــــة الحقــــوق

 : 2005-2004القانون الدولي الجنائي – المحاكم الدوليـــة الجنائية
 : 2008-2007جامعة خنشلة – جامعة أم البواقي – جامعة تبسة –المركز الجامعي سوق أهراس
 : 2009-2008جامعة خنشلة – مدرســـــة الدكتـــوراه -القانون الدولي الجنائي -المحاكم الدولية الجنائية
 :2010-2009جامعة خنشلة – مدرســـــة الدكتـــوراه -القانون الدولي الجنائي -المحاكم الدولية الجنائية

جــامعــــة الشارقة – اإلمارات العربية المتحدة
كليـــــــــــــة القانون
 :2011 -2010القانون الدولي العام باإلنجليزية (بكالوريوس و ماجستير) – حقوق اإلنسان في اإلسالم و
المواثيق الدولية – دراسات قانونية باإلنجليزية– المنظمات الدولية -مناهج البحث القانوني (ماجستير:
شعبتي جامعة الشارقة و طلبة أبوظبي)
 : 2012-2011القانون الدولي العام باإلنجليزية (بكالوريوس و ماجستير) -حقوق اإلنسان في اإلسالم و
المواثيق الدولية – دراسات قانونية باإلنجليزية– المنظمات الدولية -النظم القانونية المقارنة (دكتوراه)
 : 2013-2012القانون الدولي العام باإلنجليزية (ماجستير) -النظم القانونية المقارنة (دكتوراه) -دراسات
قانونية باإلنجليزية– المنظمات الدولية
 : 2014 -2013القانون الدولي باإلنجليزية (ماجستير) – دراسات قانونية بلغة أجنبية (دكتوراه)
 :2015-2014القانون الدولي باإلنجليزية (ماجستير) – دراسات قانونية بلغة أجنبية (دكتوراه)
النظم القانونية المقارنة )دكتوراه(– القانون الدولي باإلنجليزية (بكالوريوس)
مصطلحات قانونية باالنجليزية – مهارات قانونية باالنجليزية – حقوق االنسان
- :2016-2015القانون الدولي باالنجليزية (بكالوريوس)
 النظم القانونية المقارنة )دكتوراه( المنظمات الدولية (بكالوريوس) -مناهج البحث القانوني(دكتوراه)

وزارة الخارجية /اإلمارات العربية المتحدة

 :2015-2013إلقاء محاضرات على السفراء الجدد في القانون الدولي و القانون الدبلوماسي
و العالقات الدولية.

األنشطــــة العلميـــة والبحث العلـــمي
جـــويلية  : 1989المشاركة في الدورة الدراسيـة للمعهـد الدولي للقانـون الدستوري والمقارن – تونــس
 :1992 -1989مديـر بحـث – باحـث بالمعهـد العسكري للتوثيق والتقييــم والدراسـات اإلستشرافية
وزارة الدفــــاع – الجــزائر
 : 1992إلقــاء محاضـرة على قيادة الجيــش الجزائـر حول " المشكلة الترقيـة  :أصل القضيـة ’ أبعادهـا
تطوراتهـــا وأفــاق الحــل "
 : 1994المشاركــة بمداخلــة في الدورة الدراسيـة للمعهـد الدولي للدراسـات األمنيـة
جنيــف – سويســرا G I P R I
 :1996المشـــاركة في الدورة الدراسيــة للمعهــد الدولي لحقـوق اإلنســان ستراسبــورغ
فرنســـا – دورة فالنسيــا – إسبانيـــا.
 :1998المشاركــة بمداخلــة في اليومين الدراسيين حول " الثقافة االنتخابية و التجربة الجزائرية " -جامعة
البلدية -الجزائر
 : 1998المشاركــة بمداخلـة " الحماية الدولية للبيئة البحرية" في المؤتمر الدولي حول " حماية البيئة
البحرية .الجزائر العاصمة – الجزائر
 :1998المشــاركة بمداخلــة في "عالمية حقوق اإلنسان و الخصوصيات االجتماعية و الدينية" في المؤتمــر
الدولي حول "حقوق اإلنسان بين العالمية و الخصوصية" الجزائر العاصمة -الجزائر
 :1998المشاركــة بمداخلــة " دولة القانون" في ندوة مجلس األمة – الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري
 : 1998المشاركة بمداخلة في اليومين الدراسيين حول "الثقافة االنتخابية و التجربة الجزائرية  .جامعة البلدية
.الجزائر
 :1998المشاركة بمداخلة "مجازر 8ماي  ،1945جريمة ضد اإلنسانية " الذكرى  53لمجازر 8ماي 1945
بالجزائر .جامعة تيزي وزو-الجزائر
 :1999المشاركــة بمداخلــة في الملتقى الدولي حول "حقوق اإلنسان " نقاش مستمر حول العالمية
والخصوصيات " المرصد الوطني لحقوق اإلنسان – الجزائر العاصمة
 : 1999المشاركــة بمداخلـة في الملتقـى الدولي حول حقوق اإلنسان نقــاش مستمــر حـول العالمية
والخصوصيــة " المرصد الوطن لحقــوق اإلنــسان – الجــزائر
 : 1999المشاركـة بمداخلــة في " الملتقــى المغاربــي حول الدراســات المقارنــة بيـن النظريــة
والتطبيــق " الجامعــة اإلفريقيـــة – أدرار  -الجزائــٍر
 : 1999المشاركـــة بمداخلــة "استقاللية القضاء" في الندوة الفكرية حول "استقاللية القضاء" مجلس األمة
– الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري – الجزائر العاصمة.
 : 2000المشاركــة بمداخلــة " العولمــة والحقــوق االقتصادية " في الملتقـى الدولي
" العولمـــة واالقتصاد " الجــامعة اإلفريقية .أدرار – الجزائـــر.
: 2001المشاركــة بمداخلــة "المحاكمة العادلة" في المؤتمــر الخامـس عشر لإلتحاد الدولي لنقابات
المحاميـن الناطقة باللغة الفرنسية .الجزائر العاصمة.
 : 2001المشاركــة في نـدوة مجلـس األمـة الغرفـة الثانيـة للبرلمـان حول  :مدى أقلمة النصـوص القانونية
مع الحقائـق االقتصادية الجديــدة الوطنيــة والدوليـــة.
 :2001المشاركـة بمداخلــة " حقوق اإلنسان والمواطنــة " في اليوم الدراسي حول " مفهـوم الدولـة
الدولـة والمواطنــة  ,حقوق اإلنسان والتنميــة " جامعـة قسنطينــة – الجزائـــر.
 : 2001المشاركــة بمداخلــة " المحاكمــة العادلــة " في المؤتمر الخامس عشر لإلتحاد الدولي لنقابات
المحامين الناطقة بالفرنسية –الجزائر العاصمة.
 : 2001المشاركة في الندوة الفكرية حول "مدى أقلمة النصوص القانونية مع الحقائق االقتصادية الجديدة
الوطنية و الدولية"' مجلس األمة الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري.
 : 2001المشاركــة بمداخلــة " حل النزاعات عن طريق محكمة قانون البحار " األيـام الدوليــة الخامســة
للدراسات حول العلــوم البحريـة قيـــادة القـــوات البحريــة – الجزائـــر العاصمـــة.
 :2001المشاركـــة بمداخلــة في الملتقـى الدولي حول " التواصـل الجزائري اإلفريقي والتنميــة
الصحراويـــة – الجامعـــة اإلفريقيـــة – أدرار الجزائـــــر.
 : 2001المشاركــة بمداخلــة " مفهــوم الجريمــة ضـد اإلنسانيــة " في الملتقـــى حول جرائم
االستعمار والجرائــم ضـد اإلنسانيــة كليــة الحقوق جامعـة الجزائر – إتحــاد الحقوقيين
الجزائريين – الجزائـــر العاصمـــة
 : 2002المشاركــة في الدورة الدراسيــة المنظمـة من طرف  FREEDOM HOUSEحـول
آليــات ترقيـة حقوق اإلنسـان وحمـايتهــا.الجزائر العاصمة.
 :2002المشاركــة بمداخلة " التعدديـة السياسيـة والنظـم االنتخابية – واقع تحليلي في ملتقــى

التعدديــة السياسيــة في الوطـن العربي – جامعـة قسنطينــة .الجزائر
 : 2002المشاركــة بمداخلــة في الملتقـى الوطني حول المنازعات العقاريــة في الجزائـــر
إتحــاد الحقوقيين الجزائريين – وهــران – الجزائــر
 : 2003المشاركـة بمداخلــة في المؤتمـر المنعقـد بأنقـرة تركيا حول مفهوم اإلرهاب الدولي
والقانون الدولي.
 : 2003المشاركــة بمداخلــة "تعليــم حقوق اإلنــسان في الجامعة الجزائريــة" في الملتقــى
الدولي حول " تعليــم حقوق اإلنــسان – تجارب و آفاق" الجزائر العاصمــة.
 : 2004المشاركـة بمداخلــة في مؤتمـر الشرق األوسط وشمال إفريقيــا حول مساهمــة المجتمع المدني
في االرتقاء بحقوق اإلنســان – عمـان  ,األردن.
 : 2004المشاركة في المؤتمر الدولي حول اإلرهاب الدولي – قصر الصنوبر – الجزائر العاصمة
 : 2004المشاركــة بمداخلـة " القضــاء الدولي الجنائي " في الملتقـى الدولي لالجتهاد
القضائي في المادة الجزائيـة وأثــره على حركــة التشريع " جامعـة بسكـرة – الجزائـر
 : 2004المشاركــة بمداخلـة في الملتقــى الدولي " األمير عبد القادر " رجـل أصالة وحداثة "
وهـــران – الجزائـــر
 : 2005المشاركــة في أعمــال الشبكــة العربية للنــوع االجتماعي
المعهـد العربي للمــرأة للتدريب والبحـث تونـس العاصمــة
 :2005المشاركـة بمداخلـة في النـدوة المنعقدة بالقاهـرة حول مشاركة المرأة في الحكـم المحلى في كل مـن
مصــر  ,اليمن  ,لبنــان  ,تونــس والجزائر  -القاهــرة.
 : 2007-2005إنجــاز بحـث حول مشاركـة المرأة في الحكم المحلى في الجزائــر بتعاقد مع المعهـد العربي
للمرأة للتدريــب والبحـث ومنظمــات أمميــة.
 : 2005المشاركــة بمداخلـة في الملتقـى العربي األول حول " المجتمع والعنف " جامعة قالمة  -الجزائر
 : 2006المشاركـة في المؤتمـر الدولي حول الديمقراطيــة واإلصالحــات السياسية في العالــــم
العربي – صنعـــاء – اليمن
 : 2006المشاركــة بمداخلة في المؤتمر الدولي حول الهجــرة غير الشرعية – الحسيمـة – المغرب
 : 2006المشاركــة في نــدوة الخبراء حول " العدالــة االنتقالية – الرباط – المغرب
 : 2006المشاركــة في المنتدى العربي لإلصالح والديمقراطيـة البحر الميت – األردن
 : 2006المشاركــة بمداخلـة في " الملتقى الدولي الرابع حول االجتهاد في المادة الدستورية
جامعـــة بسكـرة – الجزائـــر
 :2006المشاركــة بمداخلــة في المؤتمــر اإلقليمي حول الحقوق السياسيـة للمـرأة ومشاركتها
في الحكــم المحلــى – الجزائر
 : 2007المشاركــة في أعمال الشبكـة العربية للنوع االجتماعي – تونس العاصمــة .
 :2007المشاركة في فعاليات اإلفريقية للمنظمات الوطنية اإلفريقية – طرابلس ليبا
 : 2007المشاركــة في اليومين الدراسييــن للمحكمـة العليا حول " الغش الضريبي والتهريب "
المحكمــة العليـا – الجزائــر العاصمــة
 : 2007المشاركة بمداخلــة " تجارب العدالـة االنتقالية بدول أمريكا الالتينيــة " فـى النـدوة الدراسية
حول العدالــة االنتقالية وتطبيقاتهـا في العالـم الجزائــر العاصمــة
 : 2008المشاركــة في نـدوة الخبراء حـول العدالـة االنتقالية – الرباط – المغـرب
 : 2008المشاركـة في المؤتمـر الدولي للمعهـد العربي للمرأة للتدريب والبحث حول مساهمة المرأة في
الحياة السياسيـــة.
 : 2008المشاركـة في أعمال الدورة الدراسيـة للمعهـد العربي لحقوق اإلنسان حول العدالة االنتقالية
تونــس العاصمـــة.
 : 2008المشاركـة في اليوميــن الدراسييــن حول انضمام الجزائر لمنظمـة التجارية العالمــية –
مجلــس األمــة ( البرلمـان الجزائري ).

 : 2008المشاركــة بمداخلــة اتفاقية الشراكــة بين اإلتحــاد األوربي والجزائـر  ,الواقــع
واألفــاق .المؤتمــر الدولي المنعقــد بجامعة صفاقــص تونــس.
 : 2009المشاركــة في الملتقـى الدولي حول إصالح النظام الجنائي بالجزائـر اللجنـة الوطنية
االستشارية لترقيـة وحمايـة حقوق اإلنسان – المنظمـة الدولية لإلصالح الجنائي.لندن.
 :2010-2009المشاركة بمداخلة في الملتقى الدولي حول القانون الدولي اإلنساني -جامعة عنابة الجزائر
المشاركة بمداخلة في الملتقى المغارب حول التنظيم العمراني في المغرب العربي -جامعة
بسكرة -الجزائر بالتعاون مع جمعية هانس صيدل األلمانية الخاصة بترقية البحث العلمي
المشاركة بمداخلة في الملتقى الدولي الخاص بالمحكمة الدولية الجنائية"واقع و آفاق"-
جامعة أم البواقي -الجزائر
" :2011-2010اإللتحاق بكلية القانون -جامعة الشارقة"
المشاركة بمداخلة حول حقوق اإلنسان في يوم حقوق اإلنسان لكلية القانون بمناسبة اليوم

العالمي لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
المشاركة بمداخلة في اليوم الدراسي المنعقد بكلية القانون -فرع خورفكان حول اإلتجار
بالبشر في القانون الدولي و التشريع الجنائي اإلماراتي
إلقاء محاضرة حول النظام القانوني للفضاء الدولي المنظم من طرف نادي الفلك لجامعة
الشارقة
 :2012-2011المشاركة بمداخلة في المؤتمر الدولي حول القانون الدولي لمحاربة الفساد المنظمة من طرف
جامعة بسكرة -الجزائر بالتعاون مع جمعية هانس صيدل األلمانية الخاصة بترقية البحث
العلمي
المشاركة في ندوتي القانون الدولي اإلنساني المنظمة من طرف معهد التدريب و الدراسات
القانونية .الشارقة
 :2013-2012المشاركة بمداخلة في الندوة المنظمة من طرف كلية القانون -جامعة الشارقة حول حقوق
الضحايا في القانون الدولي و التشريع الجنائي اإلماراتي
المشاركة بمداخلة في الملتقى الدولي حول حقوق الضحايا في القانون الدولي و التشريعات
الوطنية -جامعة تبسة -الجزائر
المشاركة في ندوة المحكمة الجنائية الدولية المنظمة من طرف كلية القانون -جامعة اإلمارات
العربية المتحدة بالعين
المشاركة بمداخلة في ندوة القانون الدولي اإلنساني اإلنساني المنظمة من طرف معهد التدريب
و الدراسات القانونية .الشارقة
المشاركة في مؤتمر "القانون الجنائي و اإلنساني في منطقة الخليج العربي – جمعية اإلمارات
للمحاميين و القانونيين .أبو ظبي
 :2014-2013المشاركة بمداخلة في ملتقى القانون الدولي اإلنساني و التحديات المعاصرة المنظم من طرف
معهد التدريب و الدراسات القانونية .الشارقة
المشاركة في الملتقى الدولي حول حماية البيئة المنظم من طرف كلية القانون -جامعة قالمة-
الجزائر.
إلقاء محاضرات في القانون الدولي العام و القانون الدولي الجنائي و القضاء الدولي ضمن
البرنامج الخاص بالسفراء الجدد بوزارة الخارجية بأبوظبي
المشاركة بمداخلة موسومة بحماية البيئة في القانون الدولي في المؤتمر الدولي حول البيئة المنعقد
بجامعة  8ماي  1945بقالمة بالجزائر في 11.10.ديسمبر 2014
 - :2015- 2014المشاركة بمداخلة موسومة " الحصانات في القانون الدولي في مؤتمر "قضايا قانونية معاصرة في
القرن
الحادي و العشرون" .كلية القانون  -جامعة الشارقة 20 .19 .نوفمبر .2014
-

المشاركة بمداخلة موسومة " الحق في الماء في القانون الدولي" في الملتقى الدولي حول األمن المائي:
تشريعات الحماية و سياسات االدارة بجامعة  8ماي  1945بقالمة بالجزائر في  15.14ديسمبر .2014

-

المشاركة بمداخلة موسومة " مكافحة الفساد في القانون الدولي في المؤتمر الدولي حول " الفساد و اليات
مكافحته في الدول المغاربية" بجامعة بسكرة بالجزئر في  14.13أفريل .2015

-

المشاركة بمداخلة افتتاحية موسومة " انفاذ الحقوق االقتصادية ،االجتماعية ،و الثقافية من خالل المرفق
العام "في الملتقى الدولي األول حول المرفق العام في الجزائر و رهاناته كاداة لخدمة المواطن  -جامعة
الجياللي ببونعامة .الجزائر.

 - :2016-2015المشاركة في ندوة حول مكافحة الفساد  :المقاربة الدولية-تحديات و أفاق مستقبلية في جامعة االمارات
العربية

المتحدة ,العين في  25أبريل .2016
 -المشاركة بمداخلة موسومة "جريمة االرهاب و المحكمة الجنائية الدولية" في المؤتمر حول قضايا قانونية

معاصرة الثاني في جامعة الشارقة في  26-25نوفمبر .2015
 المشاركة بمداخلة موسومة "االطار القانوني الدولي لنبذ التمييز و الحض على الكراهية" في ندوة حول قانونمكافحة التمييز و الكراهية في جامعة الشارقة في  4مايو .2016

 المشاركة بمداخلة موسومة "العالقة بين الدولة و المجتمع في الوطن العربي" في المؤتمر السنوي السادس عشرلمركز الخليج للدراسات في الشارقة في  7مايو .2016
 المشاركة بمداخلة موسومة " قانون السلطة القضائية " في برنامج تدريبي لمعهد التدريب و الدراسات القضائية فيالشارقة في  11أكتوبر .2015
 المشاركة بمداخلة موسومة "التحكيم" في ورشة عمل لمعهد التدريب و الدراسات القضائية في الشارقة في  8أكتوبر.2015
 المشاركة بمداخلة موسومة" قانون ممارسة المحاماة" في ورشة عمل لمعهد التدريب و الدراسات القضائية في الشارقةفي  22أكتوبر .2015
 المشاركة في ندوة حماية الملكية الفكرية في القانون االماراتي و األمريكي في جامعة الشارقة في  13ديسمبر .2015 المشاركة في اللقاء التعريفي مع األستاذ عبد الرشيد مدير ادارة االلتزام بالجامعة جامعة الشارقة في  4نوفمبر .2015 المشاركة في يوم كلية القانون لحقوق االنسان بجامعة الشارقة في  10ديسمبر .2015 المشاركة في ندوة حقوق االنسان بدولة االمارات العربية المتحدة للمجلس الوطني االتحادي باالمارات العربية المتحدةفي  1يونيو .2015
 المشاركة في يوم العلم المنظم من طرف وزارة العمل بدولة االمارات العربية المتحدة في .2015 المشاركة في ندوة  Issues relating to the resolution of Investor-State Disputesفي جامعة الشارقة في 5أبريل.2016
 المشاركة في ندوة  The WTO’s Dispute Understanding: Achievements and Challengesفي جامعةالشارقة في 6أبريل.2016
 المشاركة في ندوة  TTIP, TPP and the Post-Doha WTO: Toward a New World Trade Orderفيجامعة الشارقة في  4أبريل.2016
 القاء و شرح قوانين و لوائح الجامعة لألساتذة الجدد الناطقين باللغة االنجليزية Academic Faculty-By-Laws : .organized by the Center for Continuing Education & Professional Developmentجامعة الشارقة .في
 7/6سبتمبر.2015
 المشاركة في أشغال الورشة بالمناقشة و األسئلة و تحديد المفاهيمWorkshop on PATENTS :)(from Filing to Grantingفي مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية في  16/15ديسمبر.2015
 المشاركة بمداخلة موسومة "االرهاب و المحكمة الجنائية الدولية" في سيمنار موسوم باالرهاب و المحكمة الجنائية الدوليةفي جامعة الشارقة في 19ماي.2016
 المشاركة بمداخلة موسومة " Terrorism and the International Criminal Court: A constant challenge "to the International Criminal Justiceفي  SICRS 2016, Sydney, Australiaفي 21/19مارس.2016
 المشاركة بمداخلة موسومة" " International legislation in the space exploitationفي  SCASS, UOSفيمايو.2016
 المشاركة في ندوات جمعية أم المؤمنين المتعلقة بمختلف قضايا المجتمع االماراتي .2016/2015 المشاركة في عدة ندوات،ورشات عمل و محاضرات أقامتها جمعية اإلمارات للمحامين و القانونيين بالتعاون مع مختلفالهيئات الرسمية و المجتمعية تناولت مواضيع تخص المجتمع اإلماراتي .2016/2015
 مراجعة المسودة الثانية لمشروع قانون الفضاء و ابداء المالحظات .2016 المشاركة في يوم العلم.2015 المشاركة في حملة الظهيرة .2015 -المشاركة في حملة بيئتي مسؤوليتي.2015

تقييم بحث موسوم " المسؤولية الدولية الناجمة عن انتهاك أحكام معاملة األسرى :دراسة تطبيقية للحالة الفلسطينية االسرائلية"في مجلة الدراسات القضائية -الشارقة.
 تقييم بحث موسوم "نظام التصويت المرجح في مجموعة البنك الدولي" في مجلة الشريعة و القانون -جامعة الشارقة. تقييم بحث موسوم " The complementary Relationship between the Statute of the InternationalCriminal Court and National Criminal Laws: Is the Court’s Jurisdiction Truly Complementary to
? "National Lawsفي مجلة الشريعة و القانون -جامعة الشارقة.
 تقييم بحث موسوم "اشكاليات االنسجام التشريعي و الصياغة التشريعية في التنظيم القانوني للجمعيات الخيرية و الهيئاتاألهلية الفلسطينية" في المجلة الدولية للقانون-قطر.
 تقييم  6بحوث و كتابين قصد الترقية الى رتبة أستاذ مشارك بجامعة البلقاء التطبيقية -األردن. تقييم  8بحوث و كتابين قصد الترقية الى رتبة أستاذ مشارك بالجامعة األردنية -األردن. تفييم  20بحثا و  5كتب قصد الترقية الى رتبة أستاذ بجامعة القدس=فلسطين. تحكيم كتاب المنظمات الدولية قصد التدريس بجامعة عجمان. تحكيم بحث موسوم "نطاق المواجهة الجنائية لالنتحار= دراسة تأصيلية تحليلية في التشريع البحريني و المقارن" مجلةالحقوق -جامعة الكويت.
 حضور المحاضرة الموسومة ب "محكمة العدل الدولية و دورها في حل النزاعات بالطرق السلمية بين الدول" ،جامعةالشارقة2016/12/ 5 ،
 حضور المحاضرة الموسومة ب “Introduction to the New York Convention on the Recognition and”Enforcement of Foreign Arbitral Awards
جامعة الشارقة .2016/12/08
 المشاركة في المؤتمر الدولي حول "قضايا معاصرة في القانون الجوي و قانون الفضاء" بمداخلة موسومة”21 /20 ،"The exploitation of Outer Space : perspectives and legal challengesفبراير.2017
 المشاركة في المؤتمر الدولي السنوي الرابع لكلية القانون الكويتية العالمية 11/10 ،ماي .2017تقييم بحث موسوم "اإلبادة الثقافية في القانون الدولي العام-دراسة في القضاء الدولي" كلية اإلمام مالك للشريعة و القانون .دبي..2017
تقييم  7بحوث قصد الترقية من رتبة أستاذ مشارك إلى رتبة أستاذ .جامعة اليرموك -األردن .2017تقييم  6بحوث قصد الترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك ،جامعة البلقاء .األردن.2017.تقييم 7بحوث قصد الترقية من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ مشارك ،الجامعة األمريكية باإلمارات العربية المتحدة.2017 .تقييم بحث موسوم ب"شرعية إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة بواسطة مجلس األمن التابع لألمم المتحدة"،مجلة الشريعة و القانون .جامعة الشارقة.2017.

العضــويــة في اللجــان العلميــة.








عضـو في لجنــة التحكيـم العلمي لمجلـة العلـوم اإلنسانيــة بجامعة بقسنطينة  -الجزائر
عضـو في لجنـة التحكيم العلمي لمجلـة العلوم االجتماعية واإلنسانيـة بجامعة باتنــة – الجزائـر
عضـو في لجنـة التحكيـم العلمي لمجلـة حوليات جامعـة قالمـة للعلوم اإلنسانيــــة واالجتماعية –
جامعــة قالمـــة – الجزائـــر.
عضــو في لجنـة التحكيـم العلمي لمجلـة البحـوث والدراســات المركـز الجامعي بالـــوادي –
الجزائــر.
عضـو في لجنــة التحكيــم العلمي لمجلــة العلـوم اإلنسانيــة و االجتماعية
جامعــة تبســـة – الجزائـــر.
عضــو بعـدة لجــان علميــة لملتقيــات وطنيــة و دوليـــة





رئيـــس عــدة مشاريـــع دراســات ما بعـد
 2010-1988عضــو المجلــس العلمي لكليـة الحقوق والعلـوم السياسيـة جامعة بقسنطينة
 2010- 1998رئيــس اللجنــة العلميـة للقانون العـام كلية الحقوق والعلوم السياسية -جامعــة
قسنطينــة
 : 2010-2004عضـــو اللجنــــة الوطنية لتقييــم البحوث الجامعيــة
وزارة الــتعليم العالي والبحــث العلمي – الجزائــر.
عضو الجمعية األمريكية للقانون الدولي -الواليات المتحدة األمريكية
عضو إتحاد الحقوقيين الجزائريين
عضو إتحاد المحامين لجزائريين
عضو االتحاد الدولي للمحامين
عضو جمعية اإلمارات للمحاميين و القانونيين
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثالث "مكانة المرأة في التشريعات العربية" -04-25-24
 2013جامعة اسفي
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي حول البيئة و االستثمار –  2012-12-13-12جامعة اسفي
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي حول حقوق الضحية في التشريع الجنائي – 2012-10-24-23
جامعة تبسة
عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي "النظام القانوني لحماية البيئة في ظل القانون الدولي و التشريع
الجزائري –  2013-12-10-09جامعة  08ماي  1945قالمة
عضو اللجنة المشرفة على مؤتمر "قانون المعامالت المدنية بين األصالة و المعاصرة" كلية القانون
– جامعة الشارقة
عضو مركز جيل البحث العلمي
عضو خبير و محكم بمجلة المفكر – كلية الحقوق و العلوم السياسية – جامعة بسكرة
عضو خبير و محكم بمركز جيل البحث العلمي – لبنان
مقيم لمقاالت علمية قصد الترقية األكاديمية لجامعات باألردن و العراق
مقيم بحوث علمية قصد النشر بمجلة الحقوق -جامعة اإلمارات العربية بالعين -مجلة الشريعة و
القانون -جامعة الشارقة -مجلة االلكترونية للقانون -جامعة عجمان – تقييم بحث علمي لجائزة راشد
بن حميد للثقافة و العلوم
عضو مترجم لوثائق قانونية من العربية لإلنجليزية لصالح الجمعية األمريكية للقانون الدولي
عضو مركز األردن الجديد للدراسات
عضو بالشبكة العربية للنوع اإلجتماعي بمركز المرأة العربية للتدريب و البحوث
عضو في اللجنة العلمية في مؤتمر "قضايا قانونية معاصرة في القرن الحادي و العشرون" .كلية
القانون  -جامعة الشارقة 20 .19 .نوفمبر .2014
عضو في اللجنة العلمية في مؤتمر " الحق في الماء في القانون الدولي" في الملتقى الدولي حول
األمن المائي :تشريعات الحماية و سياسات االدارة بجامعة  8ماي  1945بقالمة بالجزائر في 15.14
ديسمبر .2014
عضو في اللجنة العلمية في مؤتمر " مكافحة الفساد في القانون الدولي في المؤتمر الدولي حول "
الفساد و اليات مكافحته في الدول المغاربية" بجامعة بسكرة بالجزئر في  14.13أفريل .2015
عضو في اللجنة العلمية في مؤتمر " تفعيل مبدأ حرية المنافسة في التشريع الجزائري و القانون
المقارن" بجامعة باتنة .الجزائر .في  07.06ماي .2015
عضو الهيئة العلمية لمجلة التواصل .جامعة عنابة .الجزائر.
عضو الهيئة العلمية لمجلة الباحث .جامعة باتنة .الجزائر.
عضو الهيئة العلمية لمجلة المفكر .جامعة بسكرة .الجزائر.
عضو الهيئة العلمية لمجلة االجتهاد القضائي .كلية القانون .جامعة بسكرة .الجزائر.
تقييم بحوث الترقية من رتبة أستاذ مشارك الى رتبة أستاذ دكتور .جامعة األردن التطبيقية .األردن.



تقييم بحوث الترقية من رتبة أستاذ مساعد الى رتبة أستاذ مشارك .جامعة المجمعة .المملكة العربية
السعودية.



تقييم بحوث الترقية من رتبة أستاذ مساعد الى رتبة أستاذ مشارك .جامعة الشرق األوسط .فلسطين.



تقييم بحوث الترقية من رتبة أستاذ مساعد الى رتبة أستاذ مشارك .الجامعة األمريكية بدبي.






























المقـــاالت والمـؤلفـــات :

محاضرات في القانون الدولي العام -منشورات جامعة قسنطينة -الجزائر
محاضرات في القانون الدولي لحقوق اإلنسان  -منشورات جامعة قسنطينة -الجزائر
محاضرات في الحريات العامة -منشورات جامعة قسنطينة -الجزائر
دروس في قانون البحار  -منشورات جامعة قسنطينة -الجزائر

 -Le Proces Juste et Equitableمداخلة منشورة ضمن محاضرات المؤتمر الدولي لنقابات المحامين
المنتمية للقانون االتيني2001
تدريس حقوق اإلنسان في الجامعة -واقع و تطلعات منشورة ضمن وقائع المؤتمر الدولي حول تدريس حقوق
اإلنسان في ماي2003
مشاركة المرأة في الحكم المحلي بالجزائر –بحث منجز في إطار مشروع بحثي خاص بمشاركة المرأة
العربية في الحكم المحلي بدعم من مركز المرأة العربية للتدريب و البحوث (30ديسمبر  2005إلى 30
أكتوبر )2007
 -The Evolution of the Continental Shelf Doctrineمجلة العلوم اإلنسانية بجامعة قسنطينة
(ديسمبر)1999
 -The Historical Forces of International Human Rightsمجلة البحوث و الدراسات -جامعة
الوادي -الجزائر(جوان ) 2003
- Droit International de l environnement et Harmonisation de la Legislation Algerienne
بحث منجز بدعم من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي -الجزائر ()2003
قانون الصفاقات العمومية بين النجاعة و الفشل -تصورات عملية لسد الفراغ -بحث منجز بدعم من وزارة
التعليم العالي و البحث العلمي -الجزائر ()2009
القضاء الدولي الجنائي -حوصلة ,تحديات و آفاق -بحث منجز وزارة التعليم العالي و البحث العلمي -الجزائر
()2008
Protection de L environnement Marin: Preocupations Internationales, Regionales et
 :Nationalesمداخلة منشورة ضمن وقائع المؤتمر الدولي لحماية البيئة البحرية للبحر األبيض المتوسط -الجزائر
()1998
 :Droit d Association et Droit Douanier Algerienمداخلة منشورة ضمن وقائع المؤتمر الدولي حول
الشراكة األورو -متوسطية -سفاقص -تونس)2008( -
 : Modes de Scrutinكلية الحقوق .جامعة الكويت) )2011
حقوق الضحايا أمام المحكمة الجنائية الدولية (مجلة دفاتر السياسة و القانون –جامعة ورقلة -الجزائر ()2014
الممارسات اإلسرائيلة في األراضي الفلسطينية و القانون اإلنساني (مجلة القانون و المجتمع – جامعة أدرار-
الجزائر()2014
التحديات المعاصرة للقانون الدولي اإلنساني (مجلة معهد التدريب و الدراسات القانونية -الشارقة -اإلمارات العربية
المتحدة ()2014
-

حماية البيئة البحرية في القانون الدولي .مجلة المفكر .عدد أكتوبر  .2015جامعة بسكرة .الجزائر.

-

انفاذ الحقوق االقتصادية ،االجتماعية و الثقافية من خالل المرفق العام .عدد خاص بالملتقى الدولي األول
الوسوم بلمرفق العمومي في الجزائر و رهاناته كأداة لخدمة المواطن .جامعة الجياللي ،بونعامة بخميس
مليانة .الجزائر.

-

مكافحة الفساد في القانون الدولي .مجلة المفكر .عدد جانفي  .2016جامعة بسكرة .الجزائر.

-

التنظيم الدولي للطاقة المتجددة (مجلة القانون و االقتصاد لجامعة القاهرة) .2016

-

الحصانة الوظيفية و القضاء الجنائي الدولي (مجلة المفكر ،جامعة بسكرة).2016

-

التحديات القانونية لمبدأ عدم االفالت من الجزاء في القانون الدولي الجنائي (مجلة البحوث و الدراسات
لجامعة الوادي .الجزائر).2016

-

دور القاضي اإلداري الفرنسي في حماية الحريات األساسية (مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،
الكويت) .2017

اإلشــــراف العلمـــــي :
-

* أشــرف علــى أكثــر من  100رسالـة وأطــروحة ماجستيــر ودكتوراه
* أشــرف علــى أكثــر من  400مذكرة تخــرج طلبـة السنـة الرابعـة حقــوق
* شــارك كرئيــس وعضــو مناقـش ألكثـر من  200رسالــة وأطروحـة ماجستيــر
ودكتوراه
االشراف على عدد معتبر من رسائل ماجستير و أطروحات دكتوراه بكلية القانون ،جامعة الشارقة.
مناقشة على عدد معتبر من رسائل ماجستير بكلية القانون ،جامعة الشارقة .جامعة عجمان.
و أكاديمية شرطة دبي .و ثالث أطروحات دكتوراه بكلية القانون ،جامعة الشارقة.

:2016/2015
 اإلشراف على بحوث التخرج للطلبة بعناوين:حقوق الالجئين في القانون الدولي.
أسباب االباحة في استعمال القوة في القانون الدولي.
حماية البيئة البرية في التشريع االماراتي و المواثيق الدولية.
The impact of UNFCCC on Global Warming and Climate Change .

 اإلشراف على رسائل ماجستير و أطروحات الدكتوراه بعناوين:الجيوش الخاصة و الشركات األمنية في ظل القانون الدولي اإلنساني (ماجستير)
االختصاص الجنائي العالمي "دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة"  /اشراف مشترك (دكتوراه)
المسؤولية الجنائية الدولية (دكتوراه) تمت مناقشتها
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة -إيرينا (دكتوراه) تمت مناقشتها
عدم اإلعتداد بالصفة الرسمية للرؤساء في ظل القانون الدولي الجنائي(دكتوراه)
التعديل الدستوري و ضوابطه في بلدان المغرب العربي  /اشراف مشترك (دكتوراه)  -الجزائر
الحصانة البرلمانية في دول المغرب العربي  /اشراف مشترك (دكتوراه)  -الجزائر
آليات إنفاذ حقوق اإلنسان في األنظمة اإلقليمية لحقوق االنسان(دكتوراه)
حقوق السجين في مرحلة التنفيذ العقابي وفق المعايير الدولية -دراسة مقارنة(دكتوراه)
حقوق العمال في التشريع االماراتي و المواثيق الدولية (ماجستير)
االتجار بالبشر في القانون الدولي و التشريع االماراتي في مجال العدالة الجنائية و حقوق االنسان (دكتوراه)

الجيوش الخاصة و الشركات األمنية في ظل القانون الدولي اإلنساني (ماجستير)
االختصاص الجنائي العالمي "دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة"  /اشراف مشترك (دكتوراه)
تمت مناقشتها عدم اإلعتداد بالصفة الرسمية للرؤساء في ظل القانون الدولي الجنائي(دكتوراه)
دراسة مقارنة(دكتوراه) تمت مناقشتها-حقوق السجين في مرحلة التنفيذ العقابي وفق المعايير الدولية
آليات إنفاذ حقوق اإلنسان في األنظمة اإلقليمية لحقوق االنسان (دكتوراه) تمت مناقشتها
الحصانة البرلمانية في دول المغرب العربي  /اشراف مشترك (دكتوراه)  -الجزائر
التعديل الدستوري و ضوابطه في بلدان المغرب العربي  /اشراف مشترك (دكتوراه)  -الجزائر
حقوق العمال في التشريع االماراتي و المواثيق الدولية (ماجستير)
جريمة اختطاف الطائرات في القانون الدولي  /اشراف مشترك (دكتوراه)
االتجار بالبشر في القانون الدولي و التشريع االماراتي في مجال العدالة الجنائية و حقوق االنسان (دكتوراه)

 المشاركة في مناقشات رسائل ماجيستير و أطروحات الدكتوراه بعناوين:المسؤولية الجنائية الدولية (دكتوراه)
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة -إيرينا (دكتوراه)
دراسة مقارنة(دكتوراه) تمت مناقشتها-حقوق السجين في مرحلة التنفيذ العقابي وفق المعايير الدولية
تمت مناقشتها عدم اإلعتداد بالصفة الرسمية للرؤساء في ظل القانون الدولي الجنائي(دكتوراه)
آليات إنفاذ حقوق اإلنسان في األنظمة اإلقليمية لحقوق االنسان (دكتوراه) تمت مناقشتها
االختصاص الجنائي العالمي "دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة"  /اشراف مشترك (دكتوراه)
جامعة عجمان دور دولة االمارات العربية المتحدة في حماية البيئة البحرية للخليج العربي (ماجيستير)
التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية و غير الدولية (دكتوراه) جامعة بسكرة .الجزائر
جريمة تهريب المهاجرين بين أحكام القانون الدولي و التشريع الجزائري (دكتوراه) جامعة بسكرة .الجزائر

المحـــــــاماة:
منـــذ  : 1989محـــام معتمــد لــدى المجالــس
منـــذ  : 1992محـــام معتمــد لـدى المحكمـة العليا ومجلــس الدولـة
منـــذ  : 1989عضــو إتحـاد المحاميــن الجزائرييـــن

األنشطـــة السياسيــة :

 : 2007-2002عضــو مجلــس شعبــي والئــي
رئيــس لجنــة االقتصاد والماليــة بنفــس المجلــس
مترشــح سابــقا للبرلمــان

اللغــــــات :
عربيـــة – فرنسيـــة – إنجليزيـــة و إسبانيـــة

الوثـــائـــــق :

تقــــــدم عنـــــد الطلـــب

