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 العيرة الزاجُت الياملت

  

 

عبذ اإلاىمً: الاظم   

بً صغير: الللب  

أظخار حامعي دائم بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت : الىظُفت الخعلُمُت 

.الجضائش -الذهخىس مىالي الؼاهش بععُذة  

.الجضائش –محام معخمذ لذي مجلغ كظاء ظُذي بلعباط : الىظُفت اللظائُت   

خ وميان اإلاُالد -ظعُذة–دائشة أوالد ئبشاهُم –بعُىن البراهِغ  1980-01-12:  جاٍس

.الجضائش  

 

.أعضب :الحالت العائلُت   

ذي  .الجضائش -ظعُذة–ئبشاهُم بلذًت أوالد  –20002ب .ههج بً حعً أحمذ ص: العىىان البًر  

abdelmoumenebenseghier@yahoo.com ذ ؤلالىترووي   :البًر  

abde_bense2014@yahoo.fr 

 00213-48-50-76-67:سكم الهاجف الثابذ

 00213-77-14-81-37: سكم الهاجف الىلاٌ

  

: الشهاداث العلمُت اإلاخحصل عليها حعب الدعلعل الضمني  

،ظعُذةشهادة - ت الشُخ البشير ؤلابشاهُمي، بالٌى (.1998ظىت )الجضائش -البيالىسٍا ،شعبت آلاداب والعلىم ؤلاوعاهُت ،زاهٍى  

ت ،ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت الذهخىس مىالي الؼاهش ظعُذة - –شهادة اللِعاوغ في العلىم اللاهىهُت وؤلاداٍس

(.2002ظىت )الجضائش  

ظىت )الجضائش–بعُذي بلعباط -هُت للمحاماة ،ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت،حامعت الجُاللي الُابغشهادة الىفاءة اإلاه-

2006.)  

جخصص اللاهىن الذولي والعالكاث الذولُت ،ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت /شهادة اإلااحعخير في الحلىق -

(.2010ظىت )الجضائش -الذهخىس مىالي الؼاهش ظعُذة  

،ولُت الحلىق والعلىم (كاهىن اإلاحشوكاث الجضائشي )جخصص اللاهىن العام /مسجل العىت الشابعت دهخىساه في اللاهىن -

.الجضائش-جلمعان–العُاظُت بجامعت أبي بىش بللاًذ   

: الخبرة اإلاهىُت  

خ  كاهىوي  معدشاس- ت ،ببلذًت أوالد ئبشاهُم مً جاٍس ل  20بمصلحت البىاء والخعمير والاحخُاػاث العلاٍس ئلى 2005أفٍش

ل  20غاًت  .2007أفٍش  

ً بجامعت الذهخىس مىالي الؼاهش بععُذة - ت الفشعُت للمعخخذمين والخىٍى الجضائش مىز –مخصشف ئداسي باإلاذًٍش

خ  .2010-12-19ئلى غاًت 2007-12-31جاٍس  

mailto:abdelmoumenebenseghier@yahoo.com
mailto:abde_bense2014@yahoo.fr


2 
 

ً اإلاخىاصل والشهاداث ،بجامعت الذهخىس مىالي مخصشف - ً العالي والخىٍى ت الجامعت للخىٍى ئداسي بيُابت مذًٍش

.2009ماسط  22ئلى غاًت 2008دٌعمبر  01ظعُذة ابخذاء مً –الؼاهش   

ت بيلُت آلاداب واللغاث والعلىم-  سئِغ مصلحت الخعلُم والخلُُم للخخصصاث اللغت العشبُت والفشوعُت وؤلاهجليًز

.ظعُذة –ؤلاوعاهُت والاحخماعُت ،بجامعت الذهخىس مىالي الؼاهش   

بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت ( 2008-2007)للمىظم الجامعي الذساس ي  بشجبت معُذأظخار حامعي -

.الجضائش-ظعُذة-الذهخىس مىالي الؼاهش  

بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت الجُاللي ( ب)بشجبت أظخار معاعذ كعم ومتربص أظخار حامعي دائم-

.2011-12-19ئلى غاًت  2010-12-19الجضائش ابخذاء مً –الُابغ بعُذي بلعباط   

بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت الجُاللي ( ب)أظخار حامعي دائم ومشظم  بشجبت أظخار معاعذ كعم -

.2013-12-19ئلى غاًت  2011-12-19الجضائش ابخذاء مً –باط الُابغ بعُذي بلع  

بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت الجُاللي الُابغ ( أ)أظخار حامعي دائم بشجبت أظخار معاعذ كعم -

..2014-07-01ئلى غاًت  2013-12-19الجضائش ابخذاء مً –بعُذي بلعباط   

بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت الذهخىس مىالي الؼاهش ( أ)أظخار حامعي دائم بشجبت أظخار معاعذ كعم -

.ئلى غاًت الُىم .2014-07-01الجضائش ابخذاء مً  –بععُذة   

.ئلى غاًت ًىمىا هزا 2011-12-14مً  ابخذاءالجضائش –محام معخمذ لذي مجلغ كظاء ظُذي بلعباط -  

:داغىحُتاليشاػاث البي  

الخىىع البُىلىجي ودوسه في جحلُم الخىمُت اإلاعخذًمت في الجضائش،واإلاعخمذة مً ػشف : عظى بىحذة بحث بعىىان-

ت الذًملشاػُت الشعبُت ابخذاء مً  ئلى  2013-01 -01وصاسة الخعلُم العالي والبحث العلمي بالجمهىسٍت الجضائٍش

. 2015-12-31غاًت   

ؤلاوعان بين الىصىص الذولُت والىصىص الىػىُت وواكعها في الجضائش بجامعت عظى بمخبر حماًت حلىق -

.الجضائش-الذهخىس مىالي الؼاهش ظعُذة  

ت عظى دائم في- .2014ًىاًش  01سهض حُل البحث العلمي مىز لم الهُئت العلمُت الاظدشاٍس  

حلغ العلمي لالجحاد العاإلاي للمإظعاث العلمُت دائم بالمعظى  - 

.2013ظبخمبر  22بمشهض الفلعؼُني لحلىق ؤلاوعان مىز عظى ششفي -  

.فشع الجضائش /عظى باألماهت الىػىُت إلاىظمت العفى الذولُت-  

ل  - .2013عظى معاهم في مجلت الفله واللاهىن ؤلالىتروهُت باإلاغشب مىز أفٍش  

. عظى الهُئت العلمُت إلاجلت حُل ألابحار اللاهىهُت اإلاعملت بمشهض حُل البحث العلمي-  

ش مجلت حُل ألابحار اللاهىهُت اإلاعملت بمشهض حُل البحث العلمي بالجضائش العاصمت- معدشاس لشئِغ هُئت جحٍش  

م مجمىعاث عمل مجلت حُل الذساظاث اإلالاسهت الخابعت - .البحث العلمي ٌ يج صنسلممذًش فٍش  

ش مجلت حُل الذساظاث اإلالاسهت إلاشهض حُل البحث العلمي ابذ- .2014حىان 01داء مً سئِغ هُئت جحٍش  

خ - .2014حىان  17:عظى معدشاس بهُئت  دلُل محماة العشب بخاٍس  

عظى الهُئت العلمُت للملخلى الىػني الثامً حٌى اليشاغ الذبلىماس ي في الذٌو العشبُت بين الثباث في اإلابادئ -

 وجحلُم ألاهذاف واإلاصالح  

.اإلاىصل العشاق عظى الهُئت العلمُت بمجلت دساظاث البصشة بجامعت -  

.ألاسدن-عظى باحث باإلاعهذ العشبي للذساظاث ؤلاظتراجُجُت بعمان-  

.2014عظى محىم إلاعابلت حُل اكشأ إلاشهض حُل البحث العلمي لعىت -  
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.عظى محىم إلاجلت حُل ألابحار اللاهىهُت اإلاعملت -  

ٌ عظى - التربُت على اللاهىن الذولي :لجىت صُاغت الخىصُاث وملشس حفل الاالاخخام للمإجمش الذولي الشابع حى

الجضائش ب ،العاإلاي للمإظعاث العلمُت  ادجحااطة يعاسحذثي لملعا حثلبا ًلج هضسماإلاىظم مً كبل ؤلاوعاوي 

.أوث مً ول ظىت 19،بمىاظبت الاحخفاٌ بالُىم العاإلاي للعمل ؤلاوعاوي في 2014أوث  20-19:العاصمت ًىمي  

الىطع : كاهىن اإلاحشوكاث الجضائشي جحذ عىىان)جخصص كاهىن عام /جحظير شهادة الذهخىساه في اللاهىن -

.اللاهىوي لعُادة الذولت على طىء الاظدثماساث في مجاٌ اإلاحشوكاث في الجضائش   

:اإلاإجمشاث واإلالخلُاث العلمُت الىػىُت والذولُت  

 28-27ًىمي  اس اإلافشوض على غضة واللاهىن الذولي ؤلاوعاويالحص:مشاسن في اإلالخلى الىػني الثالث حٌى -01

الىطع : شلف جحذ مذاالالت بعىىان–بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت حعِبت بً بىعلي  2011هىفمبر 

.اللاهىوي اإلافشوض على غضة في ئػاس أحيام اللاهىن الذولي اإلاعاصش  

02- ٌ دٌعمبر   01-هىفمبر  30ًىمي  ما بعذ اإلاحشوكاث في الجضائش جحذًاث: مشاسن في اإلالخلى الىػني ألاٌو حى

مذي : معخغاهم جحذ مذاالالت بعىىان–بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت عبذ الحمُذ بً بادٌغ  2011

ت ساهىت ت جىمٍى .كصىس الخىظُم اللاهىوي للؼاع اإلاحشوكاث في الجضائش وأفاق اهتهاج ظُاظت ػاكٍى  

ٌ مشاسن في اإلالذ-03 ت  : ى الىػني حى  (الىاكع والخحذًاث)ميافحت جبُِع ألامىاٌ في اإلاإظعاث اإلاالُت الجضائٍش

ت وعلىم الدعُير بجامعت ظعذ دحلب بالبلُذة جحذ  2013ماسط  05-04:ًىمي  بيلُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

.الجضائش ؤلاػاس اإلافاهُمي لخبُِع ألامىاٌ بين الاكخصاد واللاهىن في : مذاالالت بعىىان  

دساظت ججاسب بعع )مخؼلباث ئسظاء حىىمت ئلىتروهُت في الجضائش : مشاسن في اإلالخلى الذولي ألاٌو حٌى -04

 ٌ ت وعلىم الدعُير بجامعت ظعذ دحلب بالبلُذة  2013ماي  14-13ًىمي ( الذو بيلُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

.ماغ اإلاعخحذزت لإلداسة اإلاعاصشةالحىىمت ؤلالىتروهُت هأحذ ألان: جحذ مذاالالت بعىىان   

عاث الىػىُت والذولُت: مشاسن في اإلالخلى الذولي الثالث حٌى -05 هىفمبر  14-13ًىمي  التهُئت والخعمير في الدشَش

ت الشاملت :بيلُت الحلىق والعلىم  العُاظُت بجامعت بشاس جحذ مذاالالت بعىىان  2013 ؤلاػاس اللاهىوي للدعٍى

.في الجضائش  للبىاًاث غير الششعُت  

06- ٌ سؤٍت معخلبلُت لالكخصاد الجضائشي على طىء الامعين ظىت مً الخىمُت : مشاسن في اإلالخلى الذولي الشابع حى

ت وعلىم الدعُير جحذ مذاالالت بعىىان 2014ماسط  05-04:ًىمي  الاكخصاد : بيلُت العلىم الاكخصادًت والخجاٍس

دساظت إلاظاهش الخبعُت وظبل ) ث والاؼش  مشحلت ما بعذ الىظىبالجضائشي بين الخبعُت اإلاتزاًذة للؼاع اإلاحشكا

(.الخحشس   

07- ٌ بيلُت الحلىق  2014ماي  07-06: ًىمي  الحماًت اللاهىهُت للؼفل: مشاسن في اإلالخلى الىػني العادط حى

ة حلىق آلالُاث اللاهىهُت لحماي: الجضائش جحذ مذاالالت بعىىان-والعلىم العُاظُت بجامعت عماس زلُجي باألغىاغ

(.مظاهش الحماًت ومىاػً كصىس اإلاُثاق ) 1989لعىت الذولُت جفاكُت الاالؼفل في ظل   

ٌ  مشاسن -08  بالجضائش 2014أوث  20-19:مي ًى ؤلاوعاويالتربُت على اللاهىن الذولي :باإلاإجمش الذولي الشابع حى

غ  الاجحاد العاإلاي للمإظعاث العلمُت ومشهض العاصمت مً جىظُم  حُل البحث العلمي بالخعاون مع حامعت أَس

ىُت بلبىان بمىاظبت الاحخفاٌ بالُىم العاإلاي للعمل ؤلاوعاوي في   :أوث مً ول ظىت جحذ مذاالالت بعىىان  19ألامٍش

ض مبادئ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي على الصعُذ الذولي والذاالالي للذٌو    .عشاكُل وشش وحعٍض

ٌ كُذ اإلاشاسهت في اإلالخلى -09 ل: الذٌو ألاٌو حى  وأفاق الخؼبُم ئشيالُاث، مبخىشة أدواث، ؤلاظالمي الخمٍى

كعم ئداسة ألاعماٌ بجامعت –مً جىظُم مشهض البحىر والذساظاث ؤلاظالمُت  2014هىفمبر  06-05: ًىمي  معخلبلُت



4 
 

 بلذان في ئظالمي مشهضي  بىً ئوشاء ئلى الذعىة:دولت ؤلاماساث العشبُت اإلاخحذة ،جحذ مذاالالت بعىىان–الشاسكت 

. ؤلاظالمي العالم  

: الذساظاث وألابحار اإلايشىسة  

دُت وأحيام اللاهىن الذولي : ملاٌ بعىىان -01- دساظت حالت البذون في دولت –ئبعاد ألاحاهب على طىء اللىاهين الىٍى

ذ . 2013، العذد ألاٌو ، فبراًش، شباغ ،  لبىان ميشىس بمجلت حُل حلىق ؤلاوعان بمشهض حُل البحث العلمي  ،–الىٍى

ميشىس بمجلت الفله الصعىباث التي حعترض كُام مُثاق عاإلاي مىحذ لحماًت الاظدثماساث ألاحىبُت ، : ملاٌ بعىىان -02

ل اإلاغشب واللاهىن ،   .2013،  العذد العادط ،أفٍش

واكع الخحىُم في اإلاىاصعت البترولُت )دساظت حالت  -الخحىُم في مىاصعاث علىد الاظدثماس ألاحىبي اإلاباشش : ملاٌ بعىىان  -03

ت   .2013، العذد العابع ، ماي  ، اإلاغشبميشىس بمجلت الفله واللاهىن  ،(الجضائٍش

ميشىس بمجلت العلىم  زماس ألاحىبي ،دوس الاجفاكُاث الثىائُت في جحذًذ ؤلاػاس اإلافاهُهي اللاهىوي لالظذ: ملاٌ بعىىان -04

، وهي مجلت وسكُت حعني بالشإون اللاهىهُت والعُاظُت بمىكع العلىم 2013-05-07الالىتروهُت مخخصصت  في  اللاهىهُت

،  .marocdroit.com   /international standard serial  number 2028-8107اللاهىهُت ؤلالىترووي 

العلباث ) الخجاسة ؤلالىتروهُت وجأزيرها على الاكخصاد الشظمي والافتراض ي لذي الذٌو ؤلاظالمُت  واكع :ملاٌ بعىىان -05

. 2013، العذد الثامً ، حىان اإلاغشب ميشىس بمجلت الفله واللاهىن ، ،(والخحذًاث وآلاماٌ 

، ميشىس بمجلت الفله لخحلُم الخىاصن البُئي في ئػاس الحفاظ على الخىمُت اإلاعخذًمتاإلاجخمع اإلاذوي  دوس  :ملاٌ بعىىان -06

 .2013، العذد الخاظع ، حىٍلُت اإلاغشب واللاهىن ،

 ، ميشىس بمجلت الفله واللاهىن ،دوس الاجفاكُاث الثىائُت في سفع هظام الحذ ألادوى إلاعاملت ألاحاهب  : ملاٌ بعىىان -07

. 2013الثاوي عشش، أهخىبش ، العذد اإلاغشب 

الصعىباث التي حعترض الباحث العلمي  في مجاٌ العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت وحذود اإلاىطىعُت : ملاٌ بعىىان -08

، العذد ألاٌو ، أهخىبش،  لبىان ميشىس بمجلت حُل العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت بمشهض حُل البحث العلمي  ،–العلمُت 

ً ألاٌو ،   .2013حشٍش

، ميشىس بمجلت ( صعىباث الخؼبُم وأفاق الخحصُل) واكع ئشيالُت جؼبُم الجباًت اإلاحلُت في الجضائش : ملاٌ بعىىان -09

 .2013، العذد ألاٌو ، أهخىبش ، ، كعىؼُىت الىذوة للذساظاث اللاهىهُت والعلىم ؤلاوعاهُت راث الصلت باللاهىن ، 

ت : ملاٌ بعىىان-10 مفهىم الظاهشة وظبل ميافحتها في ئػاس البىىن ) ميافحت جبُع ألامىاٌ في اإلاإظعاث اإلاالُت الجضائٍش

ت   . 2014، العذد العادط عشش ، فبراًش ، اإلاغشب ميشىس بمجلت الفله واللاهىن ، ( الجضائٍش

دساظت للاهىن ) الىظىب في الجضائشاوعياظاث الخىظُم اللاهىوي للؼاع اإلاحشوكاث على مشحلت ما بعذ : ملاٌ بعىىان -11

بمجلت الحلىق والعلىم العُاظُت ميشىس ملاٌ ، ( العُىب واإلاعاوئ / واوعياظاجه على الاكخصاد الجضائشي  07-05سكم 

  .2013بجامعت ظُذي بلعباط ،العذد العاشش 

ملاٌ كُذ اليشش بمجلت حامعت ألاهباس ، الحىىمت ؤلالىتروهُت هأحذ ألاهماغ اإلاعخحذزت لإلداسة اإلاعاصشة : ملاٌ بعىىان-12

.  2014للعلىم اللاهىهُت والعُاظُت ، العشاق ، العذد الخاظع 

عُت اإلاعخلبلُت،: ملاٌ بعىىان -13 ع العمشاوي في الجضائش بين الصعىباث في الخؼبُم وأفاق اإلاىاحهت  الدشَش ملاٌ الدشَش

بجامعت الذهخىس مىالي الؼاهش  والعلىم العُاظُتبمجلت البحىر اللاهىهُت والعُاظُت بيلُت الحلىق ميشىس 

. 2014حىٍلُت –ظعُذة،العذد الثاوي 

،ملاٌ كُذ اليشش ،بمجلت حماًت الاظدثماس ألاحىبي بين الىظام الذبلىماس ي والخحىُم الخجاسي الذولي :ملاٌ بعىىان -14

. 2014 12اإلافىش ،حامعت بعىشة ،العذد 

http://marocdroit.com/


5 
 

ش الىظام اللاهىوي الذولي لالظدثماساث ألاحىبُت : ملاٌ بعىىان -15 ،ملاٌ كُذ اليشش بمجلت دوس الاجفاكُاث الثىائُت في جؼٍى

. دفاجش العُاظت واللاهىن ،بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت وسكلت 

،ملاٌ ظدثماساث ألاحىبُت اإلاىظماث الذولُت الحىىمُت ومذي معاهمتها في ئسظاء كىاعذ اللاهىن الذولي لال:ملاٌ بعىىان-16

. كُذ وشش بمجلت حُل ألابحار اللاهىهُت اإلاعملت

،:ملاٌ بعىىان -17 ض مبادئ اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي على الصعُذ الذولي والذاالالي للذٌو ملاٌ ميشىس عشاكُل وشش وحعٍض

 2014والشابع،أغعؼغ،أوث ،بمجلت حُل حلىق ؤلاوعان بمشهض حُل البحث العلمي،لبىان ،العذد الثالث 

: الىخب اإلايشىسة 

ش مبادئ اللاهىن الذولي لالظدثماساث ألاحىبُت ،:هخاب بعىىان *- داس ألاًام لليشش والخىصَع دوس الاجفاكُاث الثىائُت في جؼٍى

. 2014،عمان ، ألاسدن ، 

يُت- : التربصاث العلمُت والذوساث الخىٍى

ت–كصير اإلاذي في الخاسج لجمهىسٍت مصش العشبُت لبعع الجامعاث -جشبص- مً  2013أًام لعىت  10اللاهشة إلاذة -ؤلاظىىذٍس

. ماي  22ماي ئلى غاًت  15

معهذ البحىر –حامعت عين الشمغ –جشبص كصير اإلاذي في الخاسج لجمهىسٍت مصش العشبُت لبعع الجامعاث واإلاعاهذ -

لُت 20حىٍلُت ئلى  01مً  2014ًىما لعىت   19إلاذة والذساظاث العشبُت باللاهشة   .حٍى

. 2012ئلى غاًت أهخىبش  2011وهزا ابخذاء مً شهش ظبخمبر-جشبص هظشي في ظلً اإلاحاماة بمجلغ كظاء ظُذي بلعباط -

محام معخمذ لذي اإلاحىمت العلُا ومجلغ الذولت –جشبص مُذاوي في ظلً اإلاحاماة جحذ ئششاف ألاظخار هشمت محمذ -

. 2012الجضائش وهزا ابخذاء مً شهش ظبخمبر ئلى غاًت أهخىبش –والًت ظُذي بلعباط –الفشوس ي 

يُت حٌى اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي في - بالجضائش العاصمت بصفت محاطش مً جىظُم الاجحاد  2014أوث  18-20-19-دوسة جىٍى

ىُتالعاإلاي للمإظعاث الع غ ألامٍش فشع لبىان /إلاُت وكعم الحلىق بمشهض حُل البحث العلمي وبالخعاون مع حامعت أَس

. أوث مً ول ظىت 19بمىاظبت الاحخفاٌ بالُىم العاإلاي للعمل ؤلاوعاوي في 

 

:اإلالاًِغ اإلاذسظت  

حامعت الجُاللي الُابغ بعُذي بلعباط / ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت /-01       

ً في ػىس لِعاوغ  باليعبت*- :للخىٍى  

ت :في مجاٌ العلىم اللاهىهُت وؤلاداٍس  

: الخؼبُلاث*-  

ت) اللاهىن الخجاسي           - ت والششواث الخجاٍس (.2011 -2010)  .العىت الثالثت هظام الىالظُيي اإلاىظم( ألاعماٌ الخجاٍس  

(.2011-2010)اللاهىن اإلاذوي  العىت الثالثت هظام الىالظُيي اإلاىظم           -  

(.2011-2010)العىت الشابعت اللاهىن الذولي الخاص هظام الىالظُيي اإلاىظم           -  

ت وهظام ؤلافالط اللظائي) العىت الشابعت اللاهىن الخجاسي           - (.2011-2010)إلاىظم هظام الىالظُيي ا( ألاوساق الخجاٍس  

(.2012-2011)جخصص اللاهىن العام للمىظم /د .م.اللاهىن ؤلاداسي العىت ألاولى هظام ٌ         -  

: اإلاحاطشاث*-          

.بيلُت الحلىق والعلىم العُاظُت بجامعت د، مىالي الؼاهش بععُذة( 2011-2010) أالاالكُت مهىت اإلاحاماة لذفعت          -  
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(.2012-2011)جخصص الىظُفت العامت واللاهىن ؤلاداسي للمىظم / د.م.ًاث البحث العلمي للعىت الثاهُت ٌجلً         -  

(.2012-2011)جخصص الىظُفت العامت واللاهىن ؤلاداسي للمىظم / د.م.مىهجُت العلىم الاحخماعُت للعىت الثاهُت ٌ         -  

:في مجاٌ العلىم العُاظُت والعالكاث الذولُت  

: الخؼبُلاث-*  

(.2013-2012)د للمىظم .م.مىهجُت العلىم ؤلاوعاهُت والاحخماعُت للعىت أولى هظام ٌ   

خ ألافياس واإلاإظعاث للعىت أولى هظام ٌ- (.2013-2012)د للمىظم .م.جاٍس  

لُا للعىت الثالثت هظام الىالظُيي - (.2013-2012)جخصص عالكاث للمىظم / ملخلى ئفٍش  

خ العالكاث الذو .2014-2013للمىظم .د .م.لُت للعىت الثاهُت هظام ٌجاٍس  

ت العالكاث الذولُت للعىت الثاهُت هظام ٌ .2014-2013للمىظم  . د.م.هظٍش  

اث العُاظت الذولُت  للعىت الثاهُت هظام ٌ .2014-2013د للمىظم .م.هظٍش - 

: اإلاحاطشاث-*          

(.2013-2012)جخصص عالكاث دولُت للمىظم /الذبلىماظُت والخفاوض للعىت الشابعت هظام الىالظُيي     -  

  2014-2013جخصص جىظُم ظُاس ي وئداسي  للمىظم /الاجصاٌ والعالكاث العامت للعىت الشابعت هظام الىالظُيي     -

:هش بععُذة حامعت الذهخىس مىالي الؼا/ ولُت الحلىق والعلىم العُاظُت /-02  

ً في ػىس ماظتر *- جخصص كاهىن البِئت /:باليعبت للخىٍى  

:التطبيقات*-  

(2015-2014).قانون حماية البيئة في الجزائر-  

:املحاضرات*-  

(.2015-2014). قانون حماية البيئة في الجزائر -  

 

 


