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 سرور طاليب 
 المؤسسة واألمينة العامة لالتحاد العالمي للمؤسسات العلمية

 المؤسسة ورئيسة مركز جيل البحث العلمي 
 أستاذة التعليم العالي 

 

 بيانات شخصية:

  : سرور طالبي االسم •

 .1974أيار/ مايو    27   الجزائر العاصمة مكان وتاريخ الوالدة: •

  ألربع أطفال.الوضع العائلي: متزوجة وأم  •

  .الجنسية : جزائرية / لبنانية )باالكتساب(  •
 

 :الشهادات  -1

دكتوراه الدولة في القانون الدولي والعالقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون،  •

 )مشرف جدا( الجزائر العاصمة. 

الجزائر، بن عكنون، الجزائر جامعة  ماجستير قانون دولي وعالقات دولية، كلية الحقوق، •

 العاصمة. )مشرف جدا(

 .للمعهد الدولي لحقوق اإلنسان، ستراسبورغ، فرنسا 31شهادة نجاح في امتحان الدورة  •

 .شهادة عملية في مجال حقوق اإلنسان، املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، جنيف، سويسرا •

م على حقوق اإلنسان في الجامعات، للمركز الدولي للتعلي 27شهادة نجاح في امتحان الدورة  •

 .ستراسبورغ، فرنسا

 .للمعهد الدولي لحقوق اإلنسان، ستراسبورغ، فرنسا 30شهادة نجاح في امتحان الدورة  •

 .جامعة الجزائر، بن عكنون، الجزائر العاصمة شهادة ممارسة مهنة املحاماة، كلية الحقوق، •

 .جامعة الجزائر، بن عكنون، الجزائر العاصمة ،والعلوم اإلدارية، كلية الحقوق  إجازة في الحقوق  •

   

 :اخلربات اإلدارية  -2
 املؤسسة واألمينة العامة لالتحاد العاملي للمؤسسات العلمية؛ •

 املؤسسة ورئيسة مركز جيل البحث العلمي؛ •

 (.2010 -2008) مكتبة جامعة الجنان/ طرابلس لبنان  مديرة •



2 
 

  

 :املؤلفات  -3
 اضغط هنا للتحميل : اإلنسان: حقوق اإلنسان على ضوء الديانات السماويةاملدخل إلى حقوق  •

  اضغط هنا للتحميل: 2000حقوق املرأة في التشريعات الجزائرية لعام  •

  اضغط هنا للتحميل: 2008 – 2000حقوق املرأة في الدول العربية خالل اصالحات  •

القانون  –القانون الدولي لحقوق اإلنسان  –سلسلة املحاضرات العلمية: القانون الدولي العام  •

  اضغط هنا للتحميل: الدولي اإلنساني

  

 :املؤمترات الدولية  -4

 20و 19  منظمة ورئيسة املؤتمر الدولي ”الخصوصية في مجتمع املعلوماتية” طرابلس لبنان -

 .2019 يوليو

 23و 22  منظمة ورئيسة املؤتمر الدولي ”تطوير األنظمة التعليمية العربية” طرابلس لبنان -

 .2019مارس 

دولي املحكم الذي نظمته في املؤتمر ال ،حقوق املرأة: املفاهيم والخلفيات  املشاركة ببحث موسوم بــــ  -

تحت عنوان: ” تعزيز حقوق املرأة   2019/ مارس    12-11كلية الحقوق في جامعة اإلسراء بغزة بتاريخ  

الفلسطينية في ضوء االتفاقيات والتجارب الدولية”، واملنشور في العدد الثالث من مجلة جامعة 

 .15الصفحة  2019في ديسمبر  اإلسراء للمؤتمرات العلمية الصادر

تعزيز حقوق املرأة الفلسطينية في  الدولي ” اللجنة العلمية التحكيمية للمؤتمر العلمي رئيسة -

 .2019/ مارس  12-11  ضوء االتفاقيات والتجارب الدولية، جامعة اإلسراء،

منظمة ورئيسة للمؤتمر الدولي املحكم حول التفكك األسري: األسباب والحلول، طرابلس لبنان  -

 . 2018ديسمبر  22و 21

ديسمبر   22و  21املحاضرة االفتتاحية ملؤتمر التفكك األسري: األسباب والحلول، طرابلس لبنان   -

ة / سرور طالبي: تحت عنوان 2018 يات التي تواجه األسرة العربيَّ ِّ
 التحد 

منظمة ورئيسة امللتقى السنوي للبحث العلمي ”التربية على املواطنة وحقوق اإلنسان” جبيل /  -

 .2018/ 07/  14و13  لبنان

 .2018/ 03/  31و 30  منظمة ورئيسة املؤتمر الدولي ”األرغونوميا التربوية” طرابلس لبنان -

 .2017/ 12/  28و 27  منظمة ورئيسة املؤتمر الدولي ” آليات حماية البيئة” طرابلس لبنان -

 .2017/ 06/  11منظمة ورئيسة امللتقى الوطني ” االمانة العليمة” الجزائر العاصمة  -

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%841.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%841.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%841.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%841.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A1.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A1.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2014/01/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A1.pdf
http://jilrc.com/scientific-lectures-serie/
http://jilrc.com/scientific-lectures-serie/
http://jilrc.com/scientific-lectures-serie/
http://jilrc.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%a7%d8%aa/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d9%90%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%91/
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املشاركة في امللتقى الدولي الثاني ملخبر املؤسسات الدستورية والنظم   :24/ 04/ 2017في  -

السياسية التابع لكلية الحقوق والعلوم السياسية في املركز الجامعي مرسلي عبد هللا / تيبازة ، 

لمرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية و العلم والثقافة، تحت عنوان ” املشاركة السياسية ل

نضال املرأة العربية من أجل الحصول على حقوقها  العربية”، بمداخلة تحت موسومة بــــ

   .السياسية

منظمة ورئيسة املؤتمر الدولي الرابع عشر تحت عنوان الجرائم اإللكترونية، طرابلس / لبنان  -

 .2017 مارس 24-25

الجزائري” منظمة ورئيسة امللتقى الوطني ” آليات مكافحة الجرائم اإللكترونية في التشريع  -

 .2017 مارس 29الجزائر العاصمة 

 .2016ديسمبر    20منظمة ورئيسة امللتقى الوطني ” تقنيات التعليم الحديثة” الجزائر العاصمة   - 

عشر تحت عنوان فلسطين قضية وحق ، طرابلس /  منظمة ورئيسة املؤتمر الدولي الثالث -

 .2016ديسمبر  3-2   لبنان

الدولي الثاني عشر حول الرواية العربية في األلفية الثالثة ومشكل منظمة ورئيسة املؤتمر  - 

 .2016 أغسطس 22-21  الجزائر العاصمة  القراءة في الوطن العربي

منظمة ورئيسة املؤتمر الدولي الحادي عشر حول التعلم في عصر التكنولوجيا  -

 .2016  أبريل 24-22 طرابلس الرقمية

رك مع املكتبة الوطنية الجزائرية حول تمتين أدبيات البحث منظمة ورئيسة امللتقى املشت -

 .2015ديسمبر  29العلمي، الجزائر العاصمة 

املشاركة باملؤتمر الدولي العاشر ملركز جيل البحث العلمي حول التضامن اإلنساني: طرابلس |  -

 التضامن االنساني في اإلسالم: بمداخلة تحت عنوان 2015ديسمبر  20-18لبنان 

- 18 منظمة ورئيسة املؤتمر الدولي العاشر حول التضامن اإلنساني، طرابلس | لبنان -

  .2015ديسمبر  20

 19-18منظمة ورئيسة املؤتمر الدولي التاسع حول ترقية البحث العلمي: الجزائر العاصمة،  -

 .2015أغسطس 

 2015 مايو 23 -21حول: “التنوع الثقافي” طرابلس لبنان:  ة ورئيس املؤتمر الدولي الثامنمنظم -

حول: “املرأة والسلم األهلي” طرابلس  ملركز جيل البحث العلمي املشاركة باملؤتمر الدولي السابع -

حقوق وواجبات املرأة في األسرة : بين إجحاف : بمداخلة تحت عنوان 2015مارس   21  -19لبنان:  

 لعربية ومبالغة الصكوك الدوليةالقوانين والوثائق ا

مارس   21  -19حول: “املرأة والسلم األهلي” طرابلس لبنان:   منظمة ورئيس املؤتمر الدولي السابع -

2015 

http://jilrc.com/%d9%86%d8%b6%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad/
http://jilrc.com/%d9%86%d8%b6%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ad/
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2015/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%b7%d8%a7%d9%84/
http://jilrc.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%b7%d8%a7%d9%84/
http://jilrc.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%b7%d8%a7%d9%84/
http://jilrc.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88%d9%88%d8%a7%d8%ac%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%b7%d8%a7%d9%84/
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الوطني الثامن حول: “الدبلوماسية العربية في ظل التحوالت السياسية  املشاركة بامللتقى  -

ية بجامعة الدكتور الطاهر موالي بمدينة كلية الحقوق والعلوم السياس الراهنة” التي نظمته

العالقات الدبلوماسية : ، بمداخلة تحت عنوان2014ديسمبر  9و 8سعيدة / الجزائر يومي 

 العربية في ظل الوضع االنساني الراهن

العاصمة  لبنان –طرابلس  – منظمة ورئيس املؤتمر الدولي السادس الحماية الدولية للطفل -

 .نوفمبر 21 – 19من 

الجزائر  –املؤتمر الدولي الرابع حول التربية على القانون الدولي االنساني منظمة ورئيس  - 

 .أغسطس 21 – 19العاصمة من 

 27- 25منظمة ورئيس املؤتمر الدولي الثالث حول العوملة ومناهج البحث العلمي بيروت من  -

 .أبريل

مية الجهوية الذي عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول السياسات العمرانية والتن -

نظمه مخبر أثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع و مخبر الحقوق و الحريات في األنظمة 

 محمد خيضر بسكرة/ الجزائر  املقارنة التابعان لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة

التشريعات الدولية الداخلية منظمة ورئيس املؤتمر الدولي الثاني الحق في بيئة سليمة في  -

دور منظمات املجتمع املدني في تطوير - ؛2013ديسمبر  29إلى  27بيروت  –والشريعة اإلسالمية 

املؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق اإلنسان بجامعة  ،املنظومة العربية لحقوق اإلنسان

منظمة ورئيس املؤتمر الدولي األول: حقوق  -.الدوحة/قطر 2013يونيو  4-3–الدول العربية 

 ؛2013 أبريل  7إلى  5بيروت  –إلنسان في ظل التغيرات العربية الراهنة ا

، مداخلة ألقيت في امللتقى الدولي الحق في اإلعالم وضمانات تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان- 

الحادي عشر الذي نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة محمد خيضر بسكرة، 

رية والقانونية للحق في اإلعالم في تحت عنوان: ”الضمانات الدستو  2012أكتوبر  15-14يومي 

عضو في لجنة صياغة توصيات املؤتمر الدولي حول ذوي  -.الدول املغاربية”، بسكرة/الجزائر

 .2012االحتياجات الخاصة، جامعة الجنان/ آذار 

وضع حقوق املرأة في الدول العربية، مداخلة ألقيت في املؤتمر الدولي الذي أقامته جامعة   -

، لتزام بالقضاء على التمييز ضد النساء في الدول العربيةتطبيقات اال.-  2008  بنانالجنان، ل

مداخلة ألقيت في املؤتمر الدولي السنوي األول حول حقوق اإلنسان في األنظمة الدستورية 

العربية، الواقع واملأمول، تنظيم مركز دراسات وبحوث حقوق اإلنسان بجامعة أسيوط / مصر 

إثر طاولة  مداخلة ألقيت ،نظرة سريعة حول حقوق املرأة وتطبيقاتها في الدول العربية.- 2007

http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7%d9%84/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a8%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84-%d8%a7%d9%84/
http://jilrc.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b7%d9%88/
http://jilrc.com/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b7%d9%88/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a7/
http://jilrc.com/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2/
http://jilrc.com/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2/
http://jilrc.com/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2/
http://jilrc.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%88%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7/
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تحت عنوان “حقوق اإلنسان   2007آذار    1في   الحوار الطالبية الثانية التي نظمتها جامعة الجنان

 .”بين النظرية والتطبيق

ملؤتمر  ،تطبيقات االلتزام بالقضاء على التمييز ضد النساء في الدول العربية / سرور طالبي املل-  

ورية العربية، الواقع واملأمول تنظيم الدولي السنوي األول حول حقوق اإلنسان في األنظمة الدست

  .2006مركز دراسات وبحوث حقوق اإلنسان بجامعة أسيوط / مصر 

، مداخلة ألقيت في امللتقى الديمقراطية في الدول العربية: بين الضغوطات الداخلية والخارجية 

العلمي الدولي حول الديموقراطيات الصاعدة، عوامل التعثر وضرورة اإلصالح، جامعة قاصدي 

 .2005لجزائر مرباح ـ ورقلة/ ا

Le rôle des statistiques dans l’évaluation de l’éligibilité des femmes dans les instances 

législatives des pays arabo-musulmans Conférence AISO 2000 “Statistique, 

développement et droits de l’homme” 4-8 septembre 2000, Montreux, Suisse  

 

 :املقاالت العلمية  -5

2012 
، مجلة الجنان  ية العربية اإلسالميةعاملية حقوق اإلنسان والخصوص

 .2012حزيران  -لحقوق اإلنسان، العدد الثالث

2011 
، مجلة الجنان حقوق اإلنسان في إطار املعاهدات األوروبية التأسيسية

 .2011أيلول  -لحقوق اإلنسان، العدد الثاني

2010 

، مجلة الجنان لحقوق  الحماية الدولية املقررة لالجئين الفلسطينيين- 

 حزيران -اإلنسان، العدد األول 

العربية على اتفاقية القضاء على  تحفظات الدول  دكتوراه حول أطروحة - 

 جميع أشكال التمييز ضد النساء

2005  
، مجلة الحقوق املدنية والسياسية للنساء بين الشرائع الوضعية واإلسالم

 الجنان للبحث العلمي، السنة األولى العدد التجريبي

2004 

 ”Le courrier du GERI“التحفظات على حقوق املرأة والشريعة اإلسالمية، 

الدراسات والبحوث في اإلسالميات، التابع لجامعة مارك بلوك، رسالة قسم 

  .ستراسبورغ، فرنسا

http://jilrc.com/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%8a%d9%8a%d8%b2/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ba/
http://jilrc.com/le-role-des-statistiques-dans-levaluation-de-leligibilite-des-femmes-dans-les-instances-legislatives-des-pays-arabo-musulmans-sourour-talbi/
http://jilrc.com/le-role-des-statistiques-dans-levaluation-de-leligibilite-des-femmes-dans-les-instances-legislatives-des-pays-arabo-musulmans-sourour-talbi/
http://jilrc.com/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
http://jilrc.com/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
http://jilrc.com/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a/
http://jilrc.com/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b1%d9%88%d8%a8/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84/
http://jilrc.com/%d8%aa%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/
http://jilrc.com/%d8%aa%d8%ad%d9%81%d8%b8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7/
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1998/2000 
، كلية حماية حقوق املرأة في التشريعات الجزائرية بحث ماجستير حول 

 .الحقوق، الجزائر

  

 :مقاالت متنوعة   -6

2010 

  

، في العدد العاشر من مجلة املرأةمفهوم الشرعة الدولية لحقوق  -

؛ مجلة الحصاد التابعة  ،لنساء العامالتالحماية القانونية املقررة ل.-  مساواة

أهمية عمل النساء؛ مجلة الحصاد التابعة لجامعة الجنان،  -.لجامعة الجنان، لبنان

 .لبنان

2005 
، جريدة األديب، من أجل تكريس حقوق املرأة سنة من النضال1945-  60 : 2005

 .لبنان

 .فرنسا: قانون يحمي النساء من العنف املنزلي، جريدة األديب، لبنان 2004

 .التعليم أفضل سالح بيد املرأة، مجلة الحصاد التابعة لجامعة الجنان، لبنان 2004

2004 
اإلسرائيلية معاداة للسامية، جريدة فرنسا: مشروع قانون يعتبر انتقاد الحكومة 

 .األديب، لبنان

2004 
، جريدة األديب، انتهاكات خطيرة للقانون الدولي اإلنساني في العراق من قبل الحلفاء

 .لبنان

2003 
منع ارتداء الوشاح اإلسالمي في فرنسا، مجلة الحصاد التابعة لجامعة الجنان، 

 .لبنان

   

 

 . دكتوراه ، ماجستري  ،  التخرج للدراسات العليا: ماسرتتصحيح متابعة ومناقشة العديد من أحباث   -7

  

 

 

 

http://jilrc.com/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9/
http://jilrc.com/1945-2005-60-%d8%b3%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b6%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%ac%d9%84-%d8%aa%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1/
http://jilrc.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7/
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 :اخلربات العلمية   -8  
سلسلة علمية تصدر عن  ،: ISSN  2410-6666املحاضرات العلمية املشرفة العامة على سلسلة •

 ؛ مركز جيل البحث العلمي

، سلسلة علمية تصدر عن  :  ISSN 2409-3963أعمال املؤتمرات املشرفة العامة على سلسلة •

 مركز جيل البحث العلمي؛

سلسلة علمية تصدر عن : ISSN 2410-0161  سلسلة املنشورات العلمية املشرفة العامة على •

 . مركز جيل البحث العلمي

مجلة علمية دولية ISSN 2311-3650  - اإلنسان مجلة جيل حقوق  رفة عامة علىاملؤسسة ومش •

 . محكمة تصدر عن قسم حقوق اإلنسان بمركز جيل البحث العلمي

مجلة علمية ISSN 2311-5181 – مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعية مشرفة عامة على •

 . ن قسم االجتماع بمركز جيل البحث العلميدولية محكمة تصدر ع

مجلة علمية دولية 519X-ISSN 2311 – مجلة جيل الدراسات األدبية والفكرية مشرفة عامة على •

 . محكمة تصدر عن قسم اللغة بمركز جيل البحث العلمي

مجلة  ،ISSN 2410-3926 الدوليةمجلة جيل الدراسات السياسية والعالقات  مشرفة عامة على •
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 جامعة الجزائر

 كلية اإلعالم
 .(2000-1998) قانون دستوري 

 خاصة / لبنان:ومراكز جامعات  

  قسم الترجمة
ترجمة  -قانون حقوق اإلنسان -علوم سياسية -قانون دولي عام

 .(2006-2003) )فرنس ي/عربي(قانونية 

قسم حقوق 

 اإلنسان

قانون  -املجلس األوربي -حقوق اإلنسان على ضوء الشرائع السماوية

فئات   –قانون دولي عام  -قانون حماية الالجئين –دولي إنساني 

 .(2014إلى غاية  2006الحماية. )

مركز جيل 

 البحث العلمي

قانون دولي إنساني   –لحقوق اإلنسان  قانون دولي    –قانون دولي العام  

   إلى يومنا هذا( -2014منهجية البحث العلمي ) –

   

 :  التكوين والتدريب يف -10
ساهمت في تكوين طالب الدراسات العليا في منهجية وأدبيات البحث العلمي، كما كونت قضاة، محامين 

القانون الدولي الجنائي  –القانون الدولي اإلنساني  –وناشطين في املحاور التالية: قانون حقوق اإلنسان 

 :مع  املواطنة –  حقوق الطفل، تمكين املرأة  –

  ؛لبنان( /  )الجزائراالتحاد العاملي للمؤسسات العلمية  - .1

 .بيروت   UNRWA  منظمة األونروا - .2

 .فرنسا – ستراسبورغ / املعهد الدولي لحقوق اإلنسان - .3

 .اللجنة الوطنية للقانون الدولي اإلنساني )الجزائر(وزارة العدل /  - .4

 .اللجنة الدولية للصليب االحمر )الجزائر( .5

 .لبنان –جامعة الجنان/ طرابلس  - .6

 .مجمع البيان التربوي / طرابلس لبنان - .7

 .نقابة املحامين في العراق .8

 .نقابة املحامين )طرابلس / لبنان( .9

  


