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 ص -------- -------- بعرض التكوین المقترحفي المؤسسة الجامعية والمتعلقة التوثيق المتوفر  - ج 
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I- بطاقة تعريف الليسانس  
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 :تحديد مكان التكوين -1
 

 آلية الحقوق و العلوم السياسية :آلية أو معهد  
 

 الحقوق :قسم  
 

 )يتم إرفاق نسخة من قرار التأهيل( :الليسانس تأهيل رقم قرار 
 2009ماي  06مؤرخ في  87قرار رقم 

 
 : المشارآون اآلخرون - 2
  
  : المؤسسات الشریكة األخرى -
  
  
  
 :المؤسسات و الشرآاء االجتماعيون االقتصادیون اآلخرون -
  
  
  
 :الشرآاء الدوليون األجانب  -
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 :إطار وأهداف التكوين -3
  
 )إجباري حقل( مكانة المشروع: التنظيم العام للتكوين  –أ 
 

سواء من نفس فرقة (في حالة اقتراح عدة تكوینات في الليسانس أو وجود تكوینات متكفل بها من قبل المؤسسة 
  :األخرى وفق الشكل التالي بالشعبیرجى تحدید مكانة هذا المشروع مقارنة ) التكوین أو فرق تكوین أخرى

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  : قاعدة التعليم المشترك للميدان
  
  

 الحقوق :الفرع

التخصصات  األخرى 
الموجودة   بالشعبة المعنية 

  :بالمطابقة 
  
  

  قانون خاص 
-  
  
-  
  
- 

 

  :التخصص المعني بالمطابقة 
 قانون عام
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 )حقل إجباري( أهداف التكوين -ب
  )سطرا على األآثر 20 - نهایة التكوین المكتسبة عندالكفاءات المستهدفة، المعرفة (
  

.ماستر ـ دآتوراه: تأهيل حاملي شهادة ليسانس التعليم العام لمواصلة المسار األآادیمي -  
. القانونياآتساب مهارات التحليل   

 اآتساب مهارة البحث القانوني.
 التحكم في معارف المحيط الطبيعي والجغرافي والبشري واالقتصادي 

.الدولة بما تحتاجه من خبرات علمية مدربة تزوید مؤسسات  
القضاء و التوثيق و المحاماة و اإلدارات و المحضرین و األساتذة و الباحثين: على مستوى  

 تزوید المجتمع بالكفاءات.
  
  
  
  )حقل إجباري( )سطرا على األآثر 20( المؤهالت و الكفاءات المستهدفة -ج
  
  

 تأهيل الطالب لعالم الشغل
 توفير الحاجيات التي یطلبها المجتمع 
 توفير إطارات متخصصة في القانون 

  فسح المجال للذین تتوفر فيهم الشروط لمزاولة الدراسة في الماستر والدآتوراه
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  )حقل إجباري( لتشغيلاالقدرات الجهوية والوطنية لقابلية  -د
  

  الجامعات
  القضاء

  الشرطة و الجيش
  اإلدارات 

  المهن الحرة
  التوثيق

  المحضرین 
  المحاماة

  المؤسسات
  
 )حقل إجباري( الجسور نحو تخصصات أخرى -ه
  

  مجال العلوم السياسية
  مجال العلوم اإلجتماعية
  مجال العلوم اإلنسانية

  العلوم اإلقتصادیة
  العلوم اإلسالمية
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  )إجباريحقل ( لمتابعة التكوين النجاعة  مؤشرات -و
 ....)الكفاءات المكتسبة إمكانية التشغيل، متابعة الخرجين، الدیمومة، نسبة النجاح، معایير( 
  
  

تكوین مكلل بنسبة جيدة من الناجحين مع توافر امكانية التشغيل في مجاالت عدیدة و متنوعة علمية إداریة 
  :صات مفتوحة على مستوى الكلية و هي اجتماعية و متابعة الخرجين لاللتحاق بمسار أآادیمي فيما یخص تخص

  القانون العقاري
  القانون الدولي
  قانون األعمال

  المسؤولية و العقود
  الجنائيقانون 

  األسرة  قانون و
  

  ضف إلى ذلك نسبة التأطير الجيدة بالنظر لما تتوافر عليه الكلية من آفاءات 
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  )ویصادق عليه من طرف الكلية أو المعهد يمأل(في التخصص المسخر للتكوين  التأطير الخارجي -ج
  

شهادة التخصص   شهادة التدرج  االنتماءمؤسسة   االسم واللقب
  التوقيع  المدرسةد واالم  الرتبة  دآتوراه - ماجستير 

              
              
              
              

 
  
  
  

  مصادقة الكلية أو المعهد                                                              مصادقة القسم                                                                  
  
  
  
  



 

  )3سنة ( المسخرة للتكوينالحوصلة اإلجمالية للموارد البشرية  - د
 

 الرتبة العدد الداخلي العدد الخارجي المجموع
 أستاذ التعليم العالي 01   
 أستاذ محاضر أ 07   

 أستاذ محاضر ب 13  
 أستاذ مساعد أ 34   
 أستاذ مساعد ب 08   
 * أخرى /   

 المجموع 63  63
 

  
 مستخدمو الدعم والتقنيين: أخرى* 
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  :في التخصص  للتكوين اإلمكانيات المادية المتوفرة- 5
  
تقدیم بطاقة عن التجهيزات البيداغوجية المتوفرة بالنسبة لألعمال :  والتجهيزاتالمخابر البيداغوجية  - أ

  )بطاقة لكل مخبر.( التطبيقية للتكوین المقترح
  

  مخبر الحقوق والعلوم السياسية  :عنوان المخبر 
  

  )عدد الطلبة(قدرات االستيعاب 
  
  

  المالحظات  العدد  اتالتجهيزعنوان   الرقم
البيداغوجيةمكاتب المرافقة     06    

    02 قاعات االنترنت  

    02 قاعة المناقشات  

    02 قاعة السمعي البصري  

    11  قاعات األعمال الموجهة  
    02  قاعات االعالم اآللي  
  
  

  
 ) االتفاقيات/ العقود  الملحقةأنظر (  ميادين التربص و التكوين في المؤسسات -ب

  
  مدة التربص  عدد الطلبة  مكان التربص
  یوما 15  10  المحاآم

  "  "  المجالس القضائية
  "  "  مكاتب المحاماة
  "  "  مكاتب التوثيق

  "  "  مكاتب المحضرین
  "  "  اإلدارات العمومية

المؤسسات اإلقتصادیة و البنوك 
  عند الحاجة

"  "  

  
  
 )إجباريحقل  ( بعرض التكوين المقترحفي المؤسسة الجامعية و المتعلقة التوثيق المتوفر  - ج
   
  

باإلضافة إلى ما تتوفر عليه المكتبة من مراجع خاصة بالشعب الموجودة في الجامعة من 

  .مختلف التخصصات فيها؛ فإن المكتبة تشمل عناوين تغطي احتياجات الطلبة في هذا التخصص
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وأخرى مركزية، ومما تزخر ) الكلية(مع العلم أن الكلية تتوفر على مكتبة خاصة بالقانون تابعة 

  .مكتبة إلكترونية به من

  
 بالمعهد أو الكلية واالتصال المتوفرة وتكنولوجيات اإلعالماألعمال الشخصية  مقرات-د
  
  
  

لكل قاعة مع وصلها بشبكة  35تتوفر الكلية على قاعتين مجهزتين بأجهزة الكمبيوتر بعدد 

  .االنترنت، قاعة كبيرة مجهزة إلنجاز األعمال الشخصية

  .المشرفين على العملية تواجد مكاتب لألساتذة -

   01 قاعات اإلنترنت 02 
 02 قاعة المناقشات 02 

 03 قاعة السمعي البصري 02 
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II - التخصصي بطاقة التنظيم السداسي للتعليم   
  )6و 5السداسيين (

  )والفرعللميدان قاعدة التعليم المشترك الوزاریة الخاصة بمالحق القرارات دمج ت(
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  :السداسي الخامس -
 

  نوع التقييم  األرصدة  المعامل  الحجم الساعي األسبوعي الحجم الساعي السداسي   وحدة التعليم
  امتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع  14-16

                    وحدات التعليم األساسية    
                    )إخ/إج( 1و ت أ 

  +  +  7  2  سا84    د30س و 1  سا3  س63 القرارات و العقود
  +  +  7  2  سا 84    د30س و 1  سا3  س63الوظيفة العامة

                     )إخ/إج( 2و ت أ 
  +  +  4  1  سا42    د30س1  سا3  س63 الدولية قانون العالقات
                   2المادة 

                    إلخ
                    وحدات التعليم المنهجية

                   )إخ/إج( 1و ت م 
  +  +  4  1  سا63      د30س و1  س21مقارنة األنظمة القانونية

                   2المادة 
                   )إخ/إج( 2و ت م 

                   1المادة 
                   2المادة 

                    وحدات التعليم اإلسكتشافية
                   )إخ/إج(1و ت إ  

  +  +  2  1  سا21      د 30س و 1  س21  قانون البيئة و التنمية المستدامة
  +  +  2  1  سا 21      د30س و 1  س21  القانون الدولي اإلنساني

                      )إخ/إج(2و ت إ  
  +  +  2  1  سا21      سا3  س42  المالية العامة

                    وحدة التعليم األفقية
                    )إخ/إج(1و ت أ ف 

  +    2  1  /      د 30س و 1  س21  لغة أجنبية
                    2المادة 

                    )إخ/إج( 2و ت أ ف
                    إلخ

      30  10  سا336      سا294    5مجموع السداسي 
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  :السداسي السادس-
  

  نوع التقييم  األرصدة  المعامل  الساعي األسبوعي الحجم الحجم الساعي السداسي   وحدة التعليم
  امتحان  متواصل  أعمال أخرى  أعمال تطبيقية  أعمال موجهة  محاضرة  أسبوع  14-16

                    وحدات التعليم األساسية    
                    )إخ/إج( 1و ت أ 

  +  +  7  2  سا84    د30س و 1  سا3  س63المنازعات اإلدارية
  +  +  7  2  سا 84    د30س و 1  سا3  س63 العامالقانون اإلقتصادي 

                    )إخ/إج( 2و ت أ 
  +  +  4  1  س 42      اس3  س42 الحريات العامة

                   2المادة 
                    إلخ

                    وحدات التعليم المنهجية
                   )إخ/إج( 1و ت م 

  +  +  4  1  سا63      د30س و1  س21 ملتقى
                   2المادة 

                   )إخ/إج( 2و ت م 
                   1المادة 
                   2المادة 

                    وحدات التعليم اإلسكتشافية
                   )إخ/إج(1و ت إ  

  +  +  2  1  سا21      د 30س و 1  س21  مكافحة الفسادقانون 
  +  +  2  1   /      سا3  س42  القانون و القضاء الدولي الجنائي

                      )إخ/إج(2و ت إ  
  +  +  2  1  سا21      د30س و 1  س21  الملكية الفكرية

                    وحدة التعليم األفقية
                    )إخ/إج(1و ت أ ف 

  +    2  1  سا 21        س21  لغة أجنبية
                    2المادة 

                    )إخ/إج( 2و ت أ ف
                    إلخ

      30  10  سا336      سا294  سا 315  6مجموع السداسي 



 

،  لكل ذآر الحجم الساعي اإلجمالي موزع بين المحاضرات واألعمال الموجهة ینبغي ( حوصلة إجمالية للتكوين -
  )بالنسبة لكل أنماط الوحدات التعليمية السداسيات الستة

  
 

 و ت                  ح س  األساسية المنهجية االستكشافية األفقية المجموع

 محاضرة 792 177 348 111 1428
 أعمال موجهة 373 45 / / 418

 أعمال تطبيقية / / / / /
 عمل شخصي / / / / /

  )حدد(عمل آخر  1230  486  285  109  2110
 المجموع 2395 708 633 220 3956
 األرصدة 108 32 28 12 180

  األرصدة لكل وحدة تعليم%  60   % 18 % 16 % 6 % 100 %
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III - في السداسيين الخامس والسادس البرنامج المفصل لكل مادة  
  ) تقدیم بطاقة مفصلة لكل مادة( 

  
  )آل الحقول تمأل إجباریا(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



34                                                      الحقوق     عنوان الليسانس                             جامعة عمار ثليجي المؤسسة     
                   
2017 - 2016:  السنة الجامعية  

  
  الخامس: السداسي

  األساسية:وحدة التعليم 

  القرارات و العقود:المادة 

  :الرصيد

  :المعامل

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  تمكين الطالب من دراسة القرارات و العقود اإلداریة الصادرة عن اإلدارات في إطار النشاط اإلداري
  

للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،  وصف مختصر( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األآثر

  
  القانون اإلداري
   :محتوى المادة

  مفهوم القرار اإلداري
  إعداد القرار اإلداري

  النظام القانوني للقرار اإلداري
  العقد اإلداري

  النظام القانوني للعقد
  

  نوع التقييم و( :طريقة التقييم
  

  متواصل+ امتحان
  

   )إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

  الخامس: السداسي

  أساسية:وحدة التعليم 

  الوظيفة العامة :المادة 

  7 :الرصيد

  2 :المعامل

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

تمكين الطالب من دراسة النظام القانوني الذي یحكم الوظيفة العامة في الجزائر ال سيما ما یتعلق بالموظف 
  .حقوقه وواجباته

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األآثر
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  العملالقانون اإلداري و قانون 

  
  : محتوى المادة

  مفهوم الوظيفة العامة
  مصادر الوظيفة
  الحياة المهنية

  حقوق و واجبات الموظف
  النظام التأدیبي للموظف العام
  نهایة المسار المهني للموظف

  
  نوع التقييم و(: طريقة التقييم

  متواصل+ امتحان 
  
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

  الخامس: السداسي

  أساسية :وحدة التعليم 

  قانون العالقات الدولية :المادة 

  4:الرصيد

  2:المعامل

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  
  معرفة أسس قيامها الدوليةدراسة العالقات 

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األآثر
  

  المجتمع الدولي و القانون الدولي العام
  

  : محتوى المادة
  

  العالقات الدبلوماسية
  التطور التاريخي للعالقات الدبلوماسية

  الوظائف الدبلوماسية
  لمهام الدبلوماسيةأنواع ا

  تطبيقات العالقات الدولية على المجاالت الدولية
  

  نوع التقييم و(: طريقة التقييم
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  متواصل+ امتحان 
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

  05: السداسي

  منهجية :وحدة التعليم 

  مقارنة األنظمة القانونية :المادة 

  4:الرصيد

  1:المعامل

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  التعليمأهداف 
  ) على األآثر

  
  ما هو موجود بالجزائر والمقارنة معالتعرف على النظام القانونية المقارنة 

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األآثر
  تاريخ النظام القانونية+ المدخل للعلوم القانونية

  
  : محتوى المادة

  
  النظام القانوني الالتيني
  النظام األنجلوسكسوني

  الجرماني
  

  نوع التقييم و(: طريقة التقييم
  

  متواصل+ امتحان 
  
  
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

  05: السداسي

  استكشافية :وحدة التعليم 

  قانون البيئة و التنمية المستدامة :المادة 

  2:الرصيد

  1:المعامل

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر
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التعرف على التشریع البيئي و مظاهر الحمایة القانونية للبيئة في اطار التنمية المستدامة على المستوى الوطني و 
  الدولي

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األآثر
  
  الدولي. ق+ اإلداري.ق
  
  : حتوى المادةم
  

  مفهوم البيئة و التنمية
  أنواع قوانين البيئة

  اإلطار القانوني للبيئة
  منظور المشرع الجزائري فيما يتعلق بالبيئة

  المفهوم القانوني للتلوث
  

  نوع التقييم و(: طريقة التقييم
  

  متواصل+ امتحان 
  
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  05: السداسي

  استكشافية :وحدة التعليم 

  الدولي اإلنساني.ق :المادة 

  2:الرصيد

  1:المعامل

  

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  
  تهتمكين الطالب من التعرف على القانون الدولي اإلنساني نشأته و تطوره و مجاال

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األآثر
  
  
  

  الدولي العام
  

  : محتوى المادة
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  المفهوم
  الظهور و التطور

  المجاالت 
  آفاق القانون الدولي اإلنساني 

  اسهامات األمير عبد القادر الجزائري
  

  نوع التقييم و(: طريقة التقييم
  متواصل+ امتحان 

  
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  05: السداسي

  استكشافية :وحدة التعليم 

  المالية العامة :المادة 

  2:الرصيد

  1:المعامل

، في ثالثة أسطر ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  
  دراسة النظریة العامة للميزانية و آيفية اإلعداد و التنفيذ و أهم الموارد و الرقابة

  
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األآثر

  
  اإلداري

  
  : محتوى المادة
  النظرية العامة

  مضمون الميزانية
  النظرية العامة للموارد
  الضريبة و القرض العام

  
  نوع التقييم و(: طريقة التقييم

  
  متواصل+ امتحان

  
  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
  05: السداسي

  أفقية :وحدة التعليم 
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  لغة أجنبية :المادة 

  :الرصيد

  :المعامل

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  
  التحكم في المصطلحات القانونية

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األآثر
  

  المصطلحات
  

  : محتوى المادة
  

  يحدد محتواه من قبل فريق ميدان التكوين
  

  نوع التقييم و(: طريقة التقييم
  

  امتحان نهائي
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : لمراجع
  

  
  
  

  السادس: السداسي

  األساسية :وحدة التعليم 

  المنازعات اإلدارية :المادة 

  7:الرصيد

  2 :المعامل

  

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  
  دراسة إجراءات رفع الدعاوى و سيرها و الطعن فيها

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

    )سطرین على األآثر
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  و القرارات و العقود اإلداري

  
  : محتوى المادة

  مبدأ المشروعية
  مفهوم المنازعات

  دعوى تجاوز السلطة
  قبول الدعوى و أوجه اإللغاء

  دعاوى التعويض
  نوع التقييم و(: طريقة التقييم

  
  متواصل+ امتحان 

  
  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع

  
  06: السداسي

  أساسية :التعليم وحدة 

  القانون اإلقتصادي العام :المادة 

  7:الرصيد

  2:المعامل

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  
  تمكين الطالب من معرفة القانون العام اإلقتصادي و أهميته و مجاالته

  
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األآثر

  
  القانون اإلداري

  
  : محتوى المادة

  
  المفهوم و المصادر

  القطاع العام و المؤسسات اإلقتصادية
  مجاالت القانون العام اإلقتصادي

  
  التقييم ونوع (: طريقة التقييم

  
  متواصل+ امتحان 
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  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  06: السداسي

  أساسية :وحدة التعليم 

  الحريات العامة :المادة 

  4:الرصيد

  1:المعامل

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) آثرعلى األ

  
  دراسة الحریات العامة و الحمایة القانونية المقررة لها

  
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  سطرین على األآثر

  
  حقوق اإلنسان+ اإلداري+ الدستوري

  
  : محتوى المادة

  
  التعريف و التحديد

  القانوني للحريات العامةالنظام 
  أنواع الحريات

  حماية الحريات العامة داخليا و خارجيا
  

  نوع التقييم و(: طريقة التقييم
  

  متواصل+ امتحان 
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  06: السداسي

  منهجية :وحدة التعليم 

  ملتقى   :المادة 

  4:الرصيد

  1:المعامل

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  
  تمكين الطالب في التحكم في قواعد البحث و التحليل العلمي
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وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  ى األآثرسطرین عل

  المناهج 
  
  

  : محتوى المادة
  

  تحدد من طرف فريق التكوين
  

  نوع التقييم و(: طريقة التقييم
  

  متواصل
  
  
  
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  06: السداسي

  استكشافية :وحدة التعليم 

  قانون مكافحة الفساد :المادة 

  2 :الرصيد

  1 :المعامل

  

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  
  جرائم الفساد

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األآثر
  

  الجزائيةواإلجراءات الجنائي العام 
  

  : محتوى المادة
  جرائم الفساد

  السياسة الوقائية
  األحكام الجزائية

  التعاون الدولي لمكافحة الفساد
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  نوع التقييم و(: طريقة التقييم
  

  متواصل+ امتحان 
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  

  06: السداسي

  استكشافية :وحدة التعليم 

  القانون و القضاء الدولي الجنائي :المادة 

  2 :الرصيد

  1 :المعامل

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  
  ظهور و تطور هيئات القضاء الجنائي الدولي

  
وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األآثر
  القانون الدولي و القانون الجنائي

  
  

  : محتوى المادة
  ظهور القضاء الدولي الجنائي

  الجهات القضائية الجنائية الدولية
  )نظام روما نموذجا( اإلختصاص و اإلجراءات 

  
  

  نوع التقييم و(: طريقة التقييم
  

  متواصل+ امتحان 
  

  تدرس المادة من أساتذة القانون الدولي عند الحاجة
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  06: السداسي

  استكشافية :وحدة التعليم 

  الملكية الفكرية :المادة 

  2 :الرصيد

  1:المعامل
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اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر ذآر ما یفترض على الطالب (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  
  تمكين الطالب من دراسة حقوق الملكية الفكریة و الحمایة القانونية المقررة لها

  
  

وصف مختصر للمعرفة المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم، ( المعارف المسبقة المطلوبة 
  )  آثرسطرین على األ

  
  الجنائي العام+ المدخل للقانون 

  
  : محتوى المادة

  
  مفهوم الملكية الفكرية

  حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة
  الملكية الصناعية

  الحماية القانونية للملكية الفكرية
  

  نوع التقييم و(: طريقة التقييم
  

  متواصل+ امتحان 
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
  السادس: السداسي

  أفقية :وحدة التعليم 

  لغة :المادة 

  2:الرصيد

  1:المعامل

ذآر ما یفترض على الطالب اآتسابه من مؤهالت بعد نجاحه في هذه المادة ، في ثالثة أسطر (  أهداف التعليم
  ) على األآثر

  
  التحكم في المصطلحات القانونية

  
المطلوبة والتي تمكن الطالب من مواصلة هذا التعليم،  وصف مختصر للمعرفة( المعارف المسبقة المطلوبة 

  )  سطرین على األآثر
  اإلداري و الدولي

  
  

  : محتوى المادة
  تدريس مقياس في القانون الخاص باللغة األجنبية
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  نوع التقييم و(: طريقة التقييم
  

  امتحان
  
  
  
  

  ) إلخ آتب ومطبوعات ، مواقع انترنت،( : المراجع
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IV- االتفاقيات  / العقود  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إبداء النية أو الرغبةرسالة نموذج 
  )في حالة تقدیم عرض التكوین باالشتراك مع مؤسسة جامعية أخرى  (

 

  ورق رسمي يحمل اسم المؤسسة الجامعية المعنية
  

  :بعنوانالموافقة على اإلشراف المزدوج لليسانس  :الموضوع
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عن الليسانس  عن رغبتها في اإلشراف المزدوج).                   أو المرآز الجامعي(تعلن الجامعة 

) أو المرآز الجامعي(هذا اإلطار، فإن الجامعة  وفي. التكوینالمذآورة أعاله طيلة فترة تأهيل هذا 

  :لمن خال هذا المشروعترافق 

 التعليم، وتحيين برامجإبداء الرأي أثناء تصميم -

 الغرض،المشارآة في الملتقيات المنظمة لهذا  -

 المناقشة،المشارآة في لجان  -

 والمادیةالمساهمة في تبادل اإلمكانيات البشریة  -

  
  :رسمياتوقيع المسؤول المؤهل 

  
  :الوظيفة

  
  :التاریخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أو الرغبةإبداء النية رسالة نموذج 
 ) لقطاع مستخدمفي حالة تقدیم عرض تكوین ليسانس باالشتراك مع مؤسسة  (

  
  )ورق رسمي یحمل اسم المؤسسة(
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  :الموافقة على مشروع بحث تكوین في الليسانس بعنوان :الموضوع

  

  :المقدم من 
  

تعلن مؤسسة                                               عن رغبتها في مرافقة هذا  التكوین المذآور أعاله بصفتها 

  المستخدم المحتمل لمنتوج هذا التكوین 

  :وفي هذا اإلطار، فإننا نؤآد انضمامنا إلى هذا المشروع ویتمثل دورنا فيه من خالل

 برامج التعليم،إبداء رأینا في تصميم و تحيين  -

 المشارآة في الملتقيات المنظمة لهذا الغرض ، -

 .المشارآة في لجان المناقشة  -

تسهيل قدر المستطاع استقبال الطلبة المتربصين في المؤسسة في إطار إنجاز مذآرات نهایة التخرج أو  -

 .في إطار المشاریع المؤطرة

  

و التي تقع على عاتقنا من أجل تحقيق األهداف وتنفيذها سيتم تسخير اإلمكانيات الضروریة لتنفيذ هذه العمليات 

 إن على المستوى المادي و المستوى البشري

  .منسقا خارجيا  لهذا المشروع )*...............ة(یعين السيد

  
  :توقيع المسؤول المؤهل رسميا

  
  :الوظيفة

  
  :التاریخ

  
  :الختم الرسمي للمؤسسة
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V-  مختصرةسيرة ذاتية  

  في التخصص لفرقة البيداغوجية المعنية بالتكوينامن  لكل شخص
  )التأطير الداخلي والخارجي(

  )المرفقحسب النموذج (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  السيرة الذاتية 

  حلاق عيسى :اإلسم واللقب 
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  بقسم احلقوق –أ –الوظيفة استاذ حماضر صنف 
  باألغواط  30/01/1976: تاريخ ومكان اإلزدياد 

  .متزوج واب لطفلني : احلالة العائلية 
  األغواط– A 01رقم الباب–شارع القواطني : العنوان الشخصي 

  جامعة األغواط–كلية احلقوق والعلوم السياسية : العنوان املهين 

   gmail.comLahagaissa@030: الربيد اإللكتروين 

  0661643086: اهلاتف 

  :الشهادات احملصل عليها
 تقين سامي يف اإلعالم األيل                                                                                  -

  1997شهادة البكالوريا السنة الدراسية  -

 اجلزائر –جامعة بن عكنون 2001قوق شهادة اليسانس يف احل -

 اجلزائر –جامعة بن عكنون  2002شهادة الكفاءة املهنية للمحاماة سنة  -

 اجلزائر –جامعة بن عكنون  2005شهادة املاجستري يف القانون اخلاص  -

  2013بسكرة –شهادة دكتوراه علوم يف احلقوق ختصص القانون  جامعة حممد خيضر  -

  17/05/2015مناقشة التأهيل اجلامعي جبامعة املدية بتاريج  -

  :املناصب املشغولة 
   2005/2007ابتداء من سنة ) ب(أستاذ مساعد -
  2007/2012ابتداء من سنة) أ(أستاذ مساعد قسم -
   21/04/2013ابتداء من ) ب(أستاذ حماضر صنف -
   2005/2006أستاذ مشارك باملدرسة التطبيقية للدفاع املضاد للطريان باألغواط -
   2007/2009نائب عميد كلية احلقوق والعلوم اإلجتماعية املكلف بالدرسات واملسائل املتعلقة بالطلبة من -
  إلذاعة اجلهوية باألغواطخبري بقضايا حوادث وتنظيم دورات خاصة يف هذا اجملال مع مديرية النقل لوالية األغواط وا-
  .عضو جملس التأديب بكلية احلقوق والعلوم اإلجتماعية سابقا -
  .عضو اجمللس العلمي لكلية احلقوق والعلوم اإلجتماعية سابقا -
  عضو دائم مبجلس الكلية سابقا -
   20/08/2007اىل غاية  21/07/2007تسيري كلية احلقوق والعلوم اإلجتماعية بالنيابة من -
  .يس ختصص القانون اخلاص طور الليسانس رئ-
   2009/2011مكلف برئاسة فرقة ميدان التكوين -
   2012/2013رئيس ختصص طور ماستر القانون العقاري -
   2014اىل غاية سبتمرب  2013رئيس قسم احلقوق من جويلية -
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  رئيس جملس التأديب لقسم احلقوق سابقا -
  ا عضو اللجنة العلمية لقسم احلقوق سابق-
  عضو اللجنة العلمية لقسم احلقوق سابقا -
  عضو اجمللس العلمي لكلية احلقوق والعلوم السياسية -
  عضو جملس الكلية -
 .اىل يومنا هذا 2014سبتمرب  11نائب عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية املكلف بالدراسات واملسائل املتعلقة بالطلبة من -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الذاتيةالسرية 
 

  شعبة التكوينرئيس 
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  سليمان النحوي: اإلسم و اللقب
  مسؤول شعبة) أ (  اضرأستاذ حم: الوظيفة 

  . باألغواط 13/06/1976: تاريخ و مكان اإلزدياد 
  األغواط   10رقم  1960ديسمرب  11حي : العنوان الشخصي      

  .جامعة األغواط – العلوم السياسيةكلية احلقوق و : العنوان املهين       

 s.nahoui@mail.lagh-univ.dz:الربيد اإللكتروين    

  :الشهـادات احملصل عليها  
  1994: شهادة البكالوريا السنة الدراسية  -
  1999/2000شهادة الليسانس السنة اجلامعية   -
  2000/2001شهادة الكفاءة املهنية للمحاماة سنة -
  2004/2005ائي والعلوم اجلنائية سنة شهادة املاجستري يف القانون اجلن -
  -جامعة اجلزائر  –كلية احلقوق بنب عكنون  -القانون اجلنائي و العلوم اجلنائية شهادة الدكتوراه ،  -

  فركوس دليلة/ بإشراف األستاذة الدكتورة 
  :املناصب املشغولة 

  2004/2005ابتداء من سنة ) ب(أستاذ مساعد قسم  -
  2007/2008ابتداء من سنة  )أ(أستاذ مساعد قسم  -
  2007نائب رئيس قسم احلقوق ابتداء من جانفي  -
  د حقوق .م.مسؤول شعبة  ل -

  :املواد املدرسة 
  :يف الليسانس

   )السنة الثانية ( القانون اجلنائي 
  ) سنة ثالثة ( طرق التنفيذ  ).الرابعة السنة ( أدلة اإلثبات يف املواد املدنية و التجارية  )السنة الثانية (قانون اإلجراءات اجلزائية 

  :يف املاستر
  مادة احلماية القانونية للجسم اإلنساين ؛ مادة التلقيح؛ اجلرائم الواقعة على األسرة؛ جرائم األحداث

:النشاطات العلمية   
.ترأس الكثري من اجلليات يف امللتقيات الوطنية و الدولية -  
2011إىل  2008لوسط منذ خبري يف الندوة اجلهوية جلامعات ا -  

:املشاركات العلمية  
التلقيح اإلصطناعي يف القانون اجلزائري و املقارن و الشريعة اإلسالمية األيام الدراسية حول التعديالت اخلاصة بقانون : مداخلة بعنوان

.2006األسرة املنعقد شهر أفريل   
د التأمني على احلياة يف قانون التأمني اجلدي:مداخلة بعنوان   
األمن املسؤولية و التعويض - األيام الدراسية حول حوادث املرور -إجراءات التعويض يف حوادث املرور: مداخلة بعنوان   
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:املقاالت املنشورة  
.2006احلماية اجلنائية للجسم يف ظل املفاهيم احلديثة العدد األول : مقال منشور مبجلة احلقوق و العلوم اإلجتماعية  بعنوان  

.2006بعنوان الغرامة التهديدية العدد الثاين :  ور مبجلة احلقوق و العلوم اإلجتماعيةمقال منش  
 

:األعمال املنجزة  
  ).اجلرائم ضد األفراد( حماضرات يف القانون اجلنائي اخلاص : مطبوعة بعنوان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السرية الذاتية
 

خلضر: االسم   
بن عطية: اللقب  
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.رئيس قسم احلقوق مكلف بالدراساتمساعد  -أستاذ  : الوظيفة   
باألغواط 04/12/1977: تاريخ ومكان االزدياد  

األغواط -بلدية اخلنق: العنوان  
جامعة عمار ثليجي باألغواط -قسم احلقوق  : عنوان مكان العمل  -  

  Lakhdarbenatia77@gmail.com :العنوان االلكتروين - 
.اإلجنليزية/ الفرنسية / العربية : اللغات -  
))ب ((أستاذ حماضر قسم :  الرتبة  -  
  :اخلربة املهنية 

 2016إىل غاية 2013عضو يف اللجنة العلمية لقسم احلقوق من -
تكيف املنظومة القانونية اجلزائرية يف ظل التحديات االقتصادية الدولية " بعنوان   Cnepruعضو يف فرقة حبث  -

 2014منذ " اجلديدة
   2015مساعد رئيس قسم احلقوق مكلف بالدراسات منذ -

  
 - الشهادات احملصل عليها:

1995شهادة البكالوريا شعبة علوم إنسانية دورة ماي -        
1999ق والعلوم اإلدارية دورة جوانشهادة الليسانس يف احلقو -        
2001شهادة الكفاءة املهنية يف احملاماة الدفعة السابعة جوان -        
.2004شهادة املاجستري يف احلقوق فرع القانون الدويل والعالقات الدولية  -        
.2014شهادة الدكتوراه يف القانون العام  -        

 
 -مواد التدريس: 

:يف الليسانس واملاستراحملاضرات -       
مادة القانون الدويل اجلنائي  -        
مادة القانون الدستوري -        
مادة القانون الدويل العام -        
مادة القانون اإلداري -        
مادة االقتصاد الدويل     -        

: األعمال املوجهة-      
مادة املنازعات اإلدارية -         
مادة القانون الدستوري -         
مادة القانون اإلداري  -         

 -النشاطات العلمية: 
)مذكرة 12(اإلشراف على مذكرات التخرج لنيل شهادة الليسانس يف احلقوق  -        
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)مذكرات 13(اإلشراف على مذكرات التخرج لنيل شهادة املاستر يف احلقوق  -        
 - املؤلفات:

-العقوبات على العراق -يف فرض العقوبات الدولية جالتدرشرعية : كتاب  
 

 املشاركات العلمية:
 2007أفريل  08/09/10أمام القاضي الوطين أيام   ـ املشاركة يف تنظيم امللتقى الدويل األول حول تطبيق القانون  األجنيب1

.جبامعة عمار ثليجي باألغواط  
مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول احلقوق " حلماية احلقوق واحلريات الفرديةالقواعد اآلمرة الدولية وتكريسها "ـ 2

.جبامعة عمار ثليجي باألغواط 2006واحلريات الفردية وآلية محايتها يف التشريع اجلزائري يف ظل العوملة ماي   
جانفي  15/16/17يق اإلستثمار ؟أيام ـ املشاركة يف تنظيم امللتقى الوطين الثاين حول التأمني الربي ودور الشركات يف حتق3

.جبامعة عمار ثليجي باألغواط  2007  
 05/06/07مداخلة يف امللتقى الدويل الثاين حول التعديالت الدستورية أيام " 1996مواضع املرونة واجلمود يف دستور "-4

2008ماي   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السرية الذاتية
 

 
عبد احلميد : االسم  
بن الغويين :اللقب  

-اجلزائر -األغواط   16/01/1976 :تاريخ و مكان امليالد  
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جزائري :اجلنسية  
- 03000 –املعمورة  األغواط   1372ص ب  :العنوان الربيدي  

 hamidbenleghouini@gmail.com :العنوان اإللكتروين
0667447276:رقم اهلاتف  

 
 

  :الشهادات العلميةـ 
 

.ثانوية أول نوفمرب 1995متحصل على شهادة البكالوريا دورة جوان  ـ  
. 1999من كلية بن عكنون جامعة اجلزائر دورة جوان  اإلداريةمتحصل على شهادة الليسانس يف احلقوق والعلوم  ـ  
. 2000بن عكنون جامعة اجلزائر دورة  اإلداريةمتحصل على شهادة الكفاءة املهنية للمحماة من كلية احلقوق والعلوم  ـ  
. 2001يف القانون العام فرع الدولة و املؤسسات العمومية سنة  املاجستريمتحصل على شهادة  ـ  
.طالب دكتوراه سنة رابعة  ـ  

 
  :هنيةاخلربات املـ 
بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي باألغواط / 13/11  إىل    01/01/2008من " ب"أستاذ مساعد قسم  ـ

2010 .  
.بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة عمار ثليجي باألغواط. 11/2010/ 14اريخ من ت" أ"أستاذ مساعد قسم  ـ  

. 2011 - 2008ـ عضو اللجنة العلمية لقسم احلقوق مابني   
.  2012مارس  12: يشغل املنصب العايل مساعد رئيس قسم احلقوق مكلف بالتدريس والتعليم يف التدرج من تاريخ  ـ  

عضو يف فرقة حبث  - Cnepru   اجلرمية املنظمة وآليات مكافحتها يف التشريع اجلزائري"بعنوان"  
عضو يف فرقة حبث  - Cnepru   تكيف املنظومة القانونية اجلزائرية يف ظل التحديات االقتصادية الدولية اجلديدة" بعنوان"  

 
             

:ـ املواد املكلف بتدريسها  
.أعمال موجهة ـ القانون اإلداري و املنازعات اإلدارية    

. املالية العامة  و املنازعات اإلدارية  حماضرة  ـ  
مذكرات التخرج لنيل شهادة الليسانس يف احلقوق العديد من اإلشراف علىـ   

 
  :ـ املشاركات العلمية 

 
قبل كلية احلقوق و العلوم املنظم من " التأمني الربي ودور الشركات يف حتقيق االستثمار"الوطين الثاين حول املشاركة يف امللتقى   ـ

".التأمينات الواردة على عمليات الترقية العقارية : "مبداخلة بعنوان  2007جانفي / 15/16/17االجتماعية جامعة األغواط أيام   
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علوم االجتماعية تطبيق القانون األجنيب أمام القاضي الوطين املنظم من قبل كلية احلقوق و ال"األول حول  الدويل املشاركة يف امللتقى ـ

".تنفيذ األحكام األجنبية يف اجلزائر:"مبداخلة بعنوان 08/09/10/2007جامعة األغواط أيام  
 

ماي /  05/06/07الدويل الثاين   التعديالت الدستورية يف البلدان العربية املنظم من قبل كلية احلقوق أيام املشاركة يف امللتقى  ـ
" .ي وإشكالية بناء دولة القانونالنص الدستور"مبداخلة بعنوان 2008  

 
/ 02/03الوطين الثالث حول اجلرمية املنظمة وسياسة مكافحتها يف اجلزائر  املنظم من قبل  كلية احلقوق أيام املشاركة يف امللتقى ـ 
".جرمية التهريب ومكافحتها يف قانون اجلمارك:"مبداخلة بعنوان  2008مارس  04  

 
:تحكم يف اللغاتالـ   
ة العربية            اللغ -  

اللغة الفرنسية - .جيد    
اللغة اإلجنليزية - .مبتدئ    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 السرية الذاتية
 

عبد املالك:االسم   
الدح:اللقب  

أستاذ  جامعي : الوظيفة   
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باألغواط 31/12/1975: تاريخ ومكان االزدياد  
االغواط -الشطيط الغريب : العنوان  

جامعة عمار ثليجي باألغواط  -قسم احلقوق  : عنوان مكان العمل  -  
.اإلجنليزية/ الفرنسية / العربية : اللغات -  
))  ب ((أستاذ حماضر قسم :  الدرجة  -  

 
 - الشهادات احملصل عليها:

1995شهادة البكالوريا شعبة علوم إنسانية دورة ماي -        
1999والعلوم اإلدارية دورة جوان شهادة الليسانس يف احلقوق -        
2000شهادة الكفاءة املهنية يف احملاماة الدفعة السابعة جوان -        
2004شهادة املاجستري يف احلقوق فرع القانون العقود و املسؤولية  -        
    2015شهادة الدكتوراه يف القانون اخلاص  -      

 -مواد التدريس: 
:سانس احملاضرات يف اللي-       

مادة االلتزامات  -        
مادة تنازع القوانني -        

   - اخلربة املهنية :
" تكيف املنظومة القانونية اجلزائرية يف ظل التحديات االقتصادية الدولية اجلديدة" بعنوان   Cnepruعضو يف فرقة حبث  -

  2014منذ 
2006إىل2004درس يف قسم احلقوق جبامعة اجللفة من سنة -  
إىل غاية اليوم 2006يدرس بقسم احلقوق جبامعة عمار ثليجي األغواط  من سنة -  
إىل غاية اليوم               2004من سنة -مركز األغواط–يدرس يف جامعة التكوين املتواصل -  

 
 -النشاطات العلمية: 

)مذكرة 11(اإلشراف على مذكرات التخرج لنيل شهادة الليسانس يف احلقوق  -        
      

 املشاركات العلمية:
 2007أفريل  08/09/10أمام القاضي الوطين أيام   ـ املشاركة يف تنظيم امللتقى الدويل األول حول تطبيق القانون  األجنيب1

.جبامعة عمار ثليجي باألغواط  
 
 

  السرية الذاتية 
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  عبد الرمحان محيد: االسم
  ملياين: اللقب
  أستاذ جامعي: الوظيفة
  " أ"اذ مساعد قسمأست: الرتبة

  باألغواط 03/11/1975: تاريخ ومكان االزدياد
  األغواط  1960ديسمرب 11مسكن خاص باألساتذة شارع 50حي   45رقم:العنوان

  melianiabderrahmane@hotmail.fr: العنوان االلكتروين
 0661646545: رقم اهلاتف
  :اخلربة املهنية

 2012إىل غاية 2008عضو يف اللجنة العلمية لقسم احلقوق من -
 "اجلرمية املنظمة وآليات مكافحتها يف التشريع اجلزائري"بعنوان   Cnepruعضو يف فرقة حبث  -
تكيف املنظومة القانونية اجلزائرية يف ظل التحديات االقتصادية الدولية " بعنوان   Cnepruعضو يف فرقة حبث  -

 "اجلديدة
  2014إىل غاية  2010يف طور الليسانس من" القانون العام"مسؤول ختّصص  -

 
  :الشهادات احملصل عليها

  1993شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات دورة جوان -      
  1997احلقوق والعلوم اإلدارية دورة جوانشهادة الليسانس يف  -      
  1998شهادة الكفاءة املهنية يف احملاماة الدفعة الرابعة جوان -      
  2003شهادة املاجستري يف احلقوق فرع اإلدارة واملالية  -      

  الدكتوراه يف القانون العام: شهادات يف طور اإلجناز
  : مواد التدريس

  :واملاستر احملاضرات يف الليسانس-     
  مادة القانون الدستوري -      
  مادة القانون اإلداري -      
  مادة الوظيفة العامة  –      
  مادة احلريات العامة –      

   
  : النشاطات العلمية

  التدريس يف مدرسة الدكتوراه جبامعة األغواط  -     
  اإلشراف على مذكرات التخرج لنيل شهادة املاستر يف احلقوق -     
  اإلشراف على مذكرات التخرج لنيل شهادة الليسانس يف احلقوق -     
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  :املشاركات العلمية
 

 1ـ التعاقد التجاري الدويل  مداخلة يف امللتقى الدويل األول حول تطبيق القانون  األجنيب  أمام القاضي الوطين أيام 
.جبامعة عمار ثليجي باألغواط 2007أفريل  08/09/10  

2ـ دور اجمللس الدستوري يف محاية احلقوق و احلريات الفردية مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول احلقوق واحلريات الفردية 
.ار ثليجي باألغواطجبامعة عم 2006وآلية محايتها يف التشريع اجلزائري يف ظل العوملة ماي   

3ـ النظام القانوين لإلستثمار يف اجلزائر مداخلة يف امللتقى الوطين الثاين حول التأمني الربي ودور الشركات يف حتقيق اإلستثمار 
.جبامعة عمار ثليجي باألغواط  2007جانفي  15/16/17؟أيام   

4ـ اجلزاءات املقررة جلرمية تبييض األموال يف التشريع اجلزائري مداخلة يف امللتقى الوطين الثالث حول اجلرمية املنظمة وسياسة 
..جبامعة عمار ثليجي باألغواط  2008مارس  02/03/04مكافحتها يف اجلزائر أيام   

5- تفسري األحكام الدستورية كآلية للتعديل غري الرمسي مداخلة يف امللتقى الدويل الثاين حول التعديالت الدستورية أيام 
2008ماي  05/06/07  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السرية الذاتية
 

مراد:اإلسم   
قريبيز: اللقب  

 الوظيفة : استاذ
 الرتبة :  أستاذ حماضر قسم " ب "
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باألغواط 27/09/1975: تاريخ ومكان اإلزدياد  
األغواط نوفمرب 01شارع :العنوان  

 - عنوان مكان العمل : قسم احلقوق  - جامعة عمار ثليجي باألغواط 
 - العنوان اإللكتروين:

 - اللغات: العربية / الفرنسية / اإلجنليزية.
 اخلربة املهنية:

)2012-2008(عضو يف اللجنة العلمية لقسم احلقوق  -  
)2012-2004(عضو يف خمرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  -  
)2011-2009(عضو فرقة حبث اجلرمية املنظمة وآليات مكافحتها يف التشريع اجلزائري  -  
.2014عضو فرقة حبث تكييف املنظومة القانونية اجلزائرية يف ظل التحديات االقتصادية الدولية اجلديدة منذ  -  

 - الشهادات احملصل عليها:
1993دورة جوان آدابشهادة البكالوريا شعبة  -        
1997شهادة الليسانس يف احلقوق والعلوم اإلدارية دورة جوان -        
1998شهادة الكفاءة املهنية يف احملاماة الدفعة الرابعة جوان -        
2002ة القانون الدويل والعالقات الدوليشهادة املاجستري يف احلقوق فرع  -        

.2014 شهادات الدكتوراه يف القانون العام -        
 -مواد التدريس: 

القضايا املعاصرة يف  -القانون املقارن – املؤسسات والعالقات الدوليةمادة – الدويل العاممادة القانون : احملاضرات-      
  )مدرسة الدكتوراه( الدولة والعالقات الدولية  –) ماستر( القانون الدويل 

 -النشاطات العلمية: 
اإلشراف على مذكرات التخرج لنيل شهادة الليسانس يف احلقوق -        
اإلشراف على مذكرات التخرج لنيل شهادة املاستر يف احلقوق -        

 
 

 املشاركة يف امللتقيات الدولية والوطنية :
تطبيق القانون  األجنيب  أمام القاضي الوطين أيام ـ التعاقد التجاري الدويل  مداخلة يف امللتقى الدويل األول حول 1

.جبامعة عمار ثليجي باألغواط 2007أفريل  08/09/10  
ـ دور اجمللس الدستوري يف محاية احلقوق و احلريات الفردية مداخلة يف امللتقى الوطين األول حول احلقوق واحلريات الفردية 2

.جبامعة عمار ثليجي باألغواط 2006ملة ماي وآلية محايتها يف التشريع اجلزائري يف ظل العو  
ـ النظام القانوين لإلستثمار يف اجلزائر مداخلة يف امللتقى الوطين الثاين حول التأمني الربي ودور الشركات يف حتقيق اإلستثمار 3

.جبامعة عمار ثليجي باألغواط  2007جانفي  15/16/17؟أيام   
ال يف التشريع اجلزائري مداخلة يف امللتقى الوطين الثالث حول اجلرمية املنظمة وسياسة ـ اجلزاءات املقررة جلرمية تبييض األمو4

..جبامعة عمار ثليجي باألغواط  2008مارس  02/03/04مكافحتها يف اجلزائر أيام   

Gueribiz75@yahoo.fr
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دستورية أيام تفسري األحكام الدستورية كآلية للتعديل غري الرمسي مداخلة يف امللتقى الدويل الثاين حول التعديالت ال -5
2008ماي  05/06/07  
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Curriculum vitae 

 
 
 
Renseignements 
personnels 

 

 
 
 
 
 
 
Nom      : Bouzidi 
Prénom : Ahmed Tidjani 
Date et lieu de naissance : 26/02/1981 Laghouat .Algérie 
Situation familiale : marié, un enfant. 
Adresse : avenue 1 er novembre. Laghouat. Algérie 
Téléphone : 213 777740250 
E‐ mail : a.bouzidi@lagh‐univ.dz 
 

Diplômes  
 

 
‐Bac lettres et sciences humaines  lycée 1 er novembre  Laghouat 2000.  
‐Licence sciences juridiques et administratives  Université de Laghouat 2004. 
‐Magistère en droit prive option propriété intellectuelle  Université d’Alger 2009. 
‐Doctorant en 5 ème  année  Droit privé option propriété intellectuelle Université 
d’Alger 2014/2015. 

 
Expérience  ‐Maitre assistant classe .A.  à l’université de Laghouat du 1 avril 2010 à ce jour. 

Enseignant les modules suivants : Méthodologie, propriété intellectuelle, droit 
commercial, arbitrage. 
‐Encadrement des étudiants  en licence et Master. 
‐Membre de la commission scientifique du département de droit a partir du 1 
septembre 2013 a ce  jour.   
‐Responsable du droit privé au département de droit, à partir du mars 2012. 
‐Membre du conseil discipline du département de droit. 
 

 
Production 
scientifique 

‐Un livre Intitulé Le défi du droit d’auteur face à la numérisation du livre. janvier 
2009. 
‐Un article Intitulé La société civile comme un instrument pour la protection de la 
propriété intellectuelle. journal EL HIWAR 2009. 
‐Un article Intitulé l'impact  de la numérisation sur les œuvres protégées par le 
droit d'auteur, (article non publié). 
 

Séminaires   
‐Membre du comité d’organisation du séminaire national « Le premier séminaire  
national sur le phénomène des barricades sur la voie publique et les solutions 
apportées » organisé  par l’Université de Laghouat et la direction de la quatrième 
région de la Gendarmerie Nationale, Laghouat mai 2012.  
Membre du comité d’organisation du séminaire national « la protection juridique 
de l’enfant» organisé  par l’Université de Laghouat, Laghouat mai 2014. 
 

Formation 
 

 
‐Formation en langue française à l’institut   Mix club Alger 2009. 
‐Formation en outil informatique à l’institut Mix club Alger 2009. 
‐Formation de secouriste au sein du croissant rouge Algérien. 
 

Langues  
 ‐Arabe     : Langue maternelle. 

‐Français : bien lu, parlé, écrit. 
‐Anglais   : moyen lu, parlé, écrit. 
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  لسيرة الذاتيةلمختصر نموذج 

  
  :اإلسم اللقب

  

  

  :تاريخ ومكان الميالد
  

  

  :البريد اإللكتروني والهاتف
  

  

  :الرتبة
  

  

  :األصلية  مؤسسةال
  

  

  إلخ...والتخصص.وتاريخ الحصول عليها التدرج ومابعد التدرج:( الشهادات

  

  

  ):إلخ......المواد المدرسة(المهنية البيداغوجية الكفاءات 
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VII - رأي وتأشيرة الندوة الجهوية  
  )التأشيرة تكون فقط قي النسخة النهائية لعرض التكوین المحولة للوزارة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
VIII-  اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدانرأي وتأشيرة  

  )النسخة النهائية لعرض التكوین المحولة للوزارةالتأشيرة تكون فقط قي (
  
  
  
  
  
  


