
 
 

 

ع ا  لسهخىض دىفىسخي عبس العٍع

مً الجعائط 

 
 

 

: اإلاعلىماث الشخطُت -01

ع: الاػم اليامل . دىفىسخي عبس العٍع

ر وميان اإلاُالز . بعُىن البراهِؽ، زائطة ؤوالز إبطاَُم، والًت ػعُسة، الجعائط 16/09/1978: جاٍض

س الالىترووي   azizkhanfouci@yahoo.fr :البًر
 

 

  01الجزائر "- ن عنكىو " الباحث حاصل على شهادة الذلخىراه في العلىم القانىنيت وؤلاداريت من مليت الحقىق  

آلاثار القانىنيت والاقخصادًت للعىإلات على :" ، وقذ ماو عكىاو الرشالت هى2014خالل الخامض من شهر ماي شكت 

". الجهاا اإلاصرفي الجزائري 

  معهذ 2007الباحث حاصل على شهادة اإلااجصخير في العلىم القانىنيت وؤلاداريت خالل الثالثيو من شهر ماي شكت ،

وؤلاداريت، اإلارلز الجامعي الذلخىر مىالي الطاهر بصعيذة، الجزائر، وقذ ماو عكىاو الرشالت على  العلىم القانىنيت

". الختىالث الاقخصادًت العاإلايت ووثرها على الكنام الجبااي الجزائري : " الشهل آلاحي

  الصياشيت، جامعت  ، مليت الحقىق والعلىم2002الباحث حاصل على شهادة النفاءة اإلاهكيت للمتاماة دفعت ولخىبر

. الصانيا  ىهراو، الجزائر

  مليت الحقىق والعلىم الصياشيت، جامعت 2001الباحث حاصل على شهادة الليصانض في الحقىق دفعت جىاو ،

 .الجياللي اليابض بصيذي  لعباس، الجزائر

  شير ؤلا راهيمي، ، ثانىيت الشيخ الب1996الباحث حاصل على شهادة البهالىريا شعبت علىم طبيعيت وحياة شكت

 . دائرة ووالد إ راهيم، والًت شعيذة، الجزائر

  شارك الباحث في العذًذ من اإلاؤجمراث الذوليت واإلالخقياث الىطكيت، ونشر له عذد لبير من اإلاقاالث شىاء في اإلاجالث

 .الذوليت وو الىطكيت

 ره  الجزائر العاصمتالباحث عضى  اإلاجلض العلمي لالجتاد العالمي للمؤشصاث العلميت الهائن مق. 

 الباحث عضى دائم  الهيئت العلميت إلارلز جيل البتث العلمي الهائن مقره  الجزائر العاصمت. 

   الباحث مؤشض ورئيض جترير مجلت جيل ألا تاث القانىنيت اإلاعمقت التي حعخبر مجلت علميت متنمت دوليت جصذر

 .عن مرلز جيل البتث العلمي
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:  الؼيرة الصاجُت واملت

ؼُت حامعي بيلُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت، حامعت السهخىض مىالي الؿاَط  ؤػخاش: الىقُفت الخسَض

. بؼعُسة، الجعائط

. محامي معخمس لسي اإلاجلؽ اللػائي بؼُسي بلعباغ، الجعائط: الىقُفت اللػائُت

سي ت : العىىان البًر حي الخىفير والاحخُاؽ، زائطة ؤوالز إبطاَُم، والًت ػعُسة، الجمهىضٍت الجعائٍط

. ًت الشعبُتالسًملطاؽ

. متزوج وؤب لؿفل واحس: الحالت العائلُت

. ، والًت ػعُسة، الجعائط"حمسان بذخت" ؾبِبت عامت باإلاؤػؼت ؤلاػدشفائُت : مهىت العوحت

 00213.561.94.91.28: الهاجف الجىاٌ

 00213.48.51.78.84: الهاجف ألاضضخي

 00213.48.47.36.89: ضكم الفاهؽ

:  اإلاؼاض ألاوازًمي -02

 ت مً ولُت الحلىق  حاضل  "-بً عىىىن " على شهازة السهخىضاٍ في العلىم اللاهىهُت وؤلازاٍض

آلازاض :" ، وكس وان عىىان الطػالت َى2014دالٌ الخامؽ مً شهط ماي ػىت   01الجعائط

". اللاهىهُت والاكخطازًت للعىإلات على الجهاظ اإلاططفي الجعائطي 

 ت دالٌ الثالزين مً شهط ماي ػىت حاضل على شهازة اإلااحؼخير في العلىم اللا هىهُت وؤلازاٍض

ت، اإلاطهع الجامعي السهخىض مىالي الؿاَط بؼعُسة، 2007 ، معهس العلىم اللاهىهُت وؤلازاٍض

ا على : " الجعائط، وكس وان عىىان الطػالت على الشيل آلاحي الخحىالث الاكخطازًت العاإلاُت وؤزَط

". الىكام الجبائي الجعائطي 

 ولُت الحلىق والعلىم 2002زة الىفاءة اإلاهىُت للمحاماة زفعت ؤهخىبط حاضل على شها ،

طان، الجعائط . الؼُاػُت، حامعت الؼاهُا بَى

  ولُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت، 2001حاضل على شهازة اللِؼاوؽ في الحلىق زفعت حىان ،

 .حامعت الجُاللي الُابؽ بؼُسي بلعباغ، الجعائط

  زاهىٍت الشُر البشير 1996حاضل على شهازة البيالىضٍا شعبت علىم ؾبُعُت وحُاة ػىت ،

 .  ؤلابطاَُمي، زائطة ؤوالز إبطاَُم، والًت ػعُسة، الجعائط

:  الخبراث العلمُت -03

 ت ابخساًء مً الخامؽ مً شهط ماي ػىت " ب"ؤػخاش محاغط كؼم في العلىم اللاهىهُت وؤلازاٍض

صا إلى غ2014 اًت ًىمىا َصا في ولُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت، حامعت السهخىض مىالي ، َو

. الؿاَط بؼعُسة، الجعائط

  ت ابخساًء مً الفاجح مً شهط ؤهخىبط ػىت " ؤ" ؤػخاش مؼاعس كؼم في العلىم اللاهىهُت وؤلازاٍض

صا إلى ػاًت الطابع مً شهط ماي ػىت 2011 ، في ولُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت 2014، َو

. حامعت السهخىض مىالي الؿاَط بؼعُسة، الجعائط



 
 

 

  ت ابخساًء مً " ب" ؤػخاش مؼاعس كؼم  30إلى ػاًت  2008حىان  11في العلىم اللاهىهُت وؤلازاٍض

، ولُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت، حامعت السهخىض مىالي الؿاَط بؼعُسة، 2011ػبخمبر 

 .الجعائط

 ت ابخساًء مً ؤػخاش مؼاعس متربظ في العلىم اللاهىوي  10إلى ػاًت  2007ػبخمبر  11ة وؤلازاٍض

 .، ولُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت، حامعت السهخىض مىالي الؿاَط بؼعُسة، الجعائط2008حىان 

  ،ت، اإلاطهع الجامعي السهخىض مىالي الؿاَط بؼعُسة ؤػخاش معُس بمعهس العلىم اللاهىهُت وؤلازاٍض

صا دالٌ  ؽ مازحي، "2007-2006"الجعائط، َو مسدل للعلىم اللاهىهُت : حُث كمذ بخسَض

ت ت، مىاهج البحث العلمي في العلىم اللاهىهُت وؤلازاٍض . وؤلازاٍض

ت ؤدطي  -04 : مهام علمُت وإزاٍض

  زائطة ؤوالز إبطاَُم، والًت "2005-2003" مسضغ للؼم محى ألامُت وحعلُم الىباض دالٌ ػىىاث ،

. ػعُسة، الجعائط

 بلسًت "2003-2002" ػخىي مطلحت الطفلاث العمىمُت دالٌ ػىىاث مؼدشاض كاهىوي على م ،

 .ؤوالز إبطاَُم، والًت ػعُسة، الجعائط

  ت إلاجلت حُل العلىم ؤلاوؼاهُت والاحخماعُت، الطازضة عً مطهع عػى الهُئت العلمُت الاػدشاٍض

محىمت زولُت إلى ػاًت ًىمىا َصا، وهي مجلت علمُت  2012حُل البحث العلمي بلبىان مىص ػىت 

 .ISSN:5181-2311:  شاث التركُم السولي آلاحي

  ت إلاجلت حُل حلىق ؤلاوؼان، الطازضة عً مطهع حُل البحث عػى الهُئت العلمُت الاػدشاٍض

:  ، وهي مجلت علمُت محىمت زولُت شاث التركُم السولي آلاحي2014العلمي بلبىان ابخساًء مً ػىت 

3650-2311:ISSN. 

 ت إلاجلت حُل السضاػاث اإلالاضهت، الطازضة عً مطهع حُل البحث عػى الهُئت العلم ًت الاػدشاٍض

 .، وهي مجلت علمُت محىمت زولُت2014العلمي بلبىان ابخساًء مً ػىت 

  ت إلاجلت البحىر اللاهىهُت والؼُاػُت، وهي زوضٍت علمُت محىمت عػى الهُئت العلمُت الاػدشاٍض

ا ولُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت، حامعت السهخىض حعجى بالسضاػاث اللاهىهُت والؼُاػُت جطس َض

 .ISSN: 9636-2352: مىالي الؿاَط بؼعُسة، الجعائط، شاث التركُم السولي آلاحي

  ط مجلت حُل السضاػاث اإلالاضهت، الطازضة عً مطهع حُل البحث العلمي مؼدشاض ضئِؽ جحٍط

 .، وهي مجلت علمُت محىمت زولُت2014بلبىان ابخساًء مً ػىت 

  ط إلاجلت حُل ألابحار اللاهىهُت اإلاعملت، الطازضة عً مطهع حُل البحث مؤػؽ وضئِؽ الخحٍط

صا اعخباضا مً شهط حاهفي   .، وهي مجلت علمُت ؤوازًمُت محىمت شاث ؾابع زولي2014العلمي، َو

  عػى بمذبر حماًت حلىق ؤلاوؼان بين الىطىص السولُت والىطىص الىؾىُت وواكعها في الجعائط

صا  -ليلُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت، حامعت السهخىض مىالي الؿاَط بؼعُسة الخابع الجعائط، َو

 .2013ابخساًء مً شهط زٌؼمبر ػىت 



 
 

 

 الخىىع البُىلىجي وزوضٍ في جحلُم الخىمُت اإلاؼخسامت : " عػى مؤػؽ لىحسة البحث اإلاعىىهت ب

صا جحذ ضكم، واإلاعخمسة مً ؾطف وظاضة الخعلُم العالي والبحث "في الجعائط : العلمي بالجعائط، َو

P03620120002  

 ع : " عػى مؤػؽ لىحسة البحث اإلاعىىهت ب اإلاؼؤولُت الجىائُت عً ألاغطاض البُئُت في الدشَط

صا جحذ ضكم"الجعائطي  : ، واإلاعخمسة مً ؾطف وظاضة الخعلُم العالي والبحث العلمي بالجعائط، َو

02120120060P  

 السولي الؼازغ حٌى الحماًت السولُت للؿفل بعس بسء هفاش  عػى الهُئت العلمُت للمؤجمط

 22إلى  20البرجىهٌى الادخُاضي الثالث، واإلاعمع علسٍ بؿطابلؽ، لبىان دالٌ الفترة اإلامخسة مً 

 .2014هىفمبر 

  ًصا ابخساء م عػى باإلاجلؽ العلمي لالجحاز العاإلاي للمؤػؼاث العلمُت بالجعائط العاضمت، َو

 .ي ػاًت ًىمىا َصاإٌ 2014شهط ؤوث 

  عػى اللجىت العلمُت للمؤجمط السولي الطابع حٌى التربُت على اللاهىن السولي ؤلاوؼاوي، والصي

 .2014ؤوث  20و 19اوعلس بالجعائط العاضمت ًىمي 

  في ( زوض وػائل ؤلاعالم في وشط مبازئ اللاهىن السولي ؤلاوؼاوي: اإلاحىض الخامؽ)ضئِؽ حلؼت

ع حٌى التربُت على اللاهىن السولي ؤلاوؼاوي، والصي اوعلس بالجعائط العاضمت اإلاؤجمط السولي الطاب

 . 2014ؤوث  20و 19ًىمي 

  صا ابخساًء مً شهط ت إلاطهع حُل البحث العلمي بلبىان، َو عػى زائم في الهُئت العلمُت الاػدشاٍض

 .إلى ػاًت ًىمىا َصا 2012زٌؼمبر 

 اإلاىكمت مً ؾطف مطهع حُل البحث  2012ام عػى محىم في مؼابلت الحم في بِئت هكُفت لع

 .العلمي بلبىان

  ًمت الالىتروهُت وؤمً اإلاعلىماث ابخساًء م عػى في اإلاطهع اللُبي السولي لسضاػاث وؤبحار الجٍط

 .إلى ػاًت ًىمىا َصا 2013شهط ًىلُى 

 إلى  2013 عػى في مطهع الخميز ألمً اإلاعلىماث، اإلاملىت العطبُت الؼعىزًت ابخساء مً ؤوادط ػىت

 .ػاًت ًىمىا َصا

 مجلت الىسوة للسضاػاث : عػى محىم في العسًس مً اإلاجالث الىؾىُت والسولُت، وهصهط منها

اللاهىهُت الطازضة عً حامعت كؼىؿُىت بالجعائط، مجلت حُل العلىم ؤلاوؼاهُت والاحخماعُت، 

 .بىانمجلت حُل حلىق ؤلاوؼان، واللخان جطسضان عً مطهع حُل البحث العلمي بل

  اإلايؼم اإلاحلي للمجلؽ الىؾجي ألػاجصة الخعلُم العالي على مؼخىي حامعت السهخىض مىالي

صا ابخساًء مً شهط هىفمبر  -الؿاَط بؼعُسة  .2013الجعائط، َو

  ًصا ابخساًء م عػى اإلاجلؽ الىؾجي ألػاجصة الخعلُم العالي اإلاىحىز ملٍط في الجعائط العاضمت، َو

 .2014شهط فُفطي 



 
 

 

  ٌوالصي جم اعخمازٍ "علم ؤلاحطام" الىحسة ألاػاػُت على مؼخىي مشطوع ماػتر جذطظمؼؤو ،

 .2013مً ؾطف وظاضة الخعلُم العالي والبحث العلمي بالجعائط ابخساًء مً شهط حاهفي 

  مسًط مجمىعت مجلت حُل ألابحار اللاهىهُت اإلاعملت، مطهع حُل البحث العلمي، الاجحاز العاإلاي

 .، الجعائطللمؤػؼاث العلمُت

  ر صا ابخساًء مً جاٍض ل  07عػى في زلُل اإلاحامين العطب، َو  .2014ؤبٍط

 

: اإلاشاضواث العلمُت في اإلاؤجمطاث والتربطاث الخىىٍيُت وزوضاث اللاهىن  -05

: اإلاشاضهت في اإلالخلُاث الىؾىُت والسولُت، والتي ؤَمها - ؤ

  ٌ ع مطهع السائً في اللاهىن الجعائطي، ػبل : اإلاشاضهت في فعالُاث اإلالخلق الىؾجي الؼازغ حى حعٍع

ل  18و 17: اإلاىعلس ًىمي حامعت السهخىض مىالي  -بيلُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت 2011ؤفٍط

علس جحىٍل الفاجىضة هشيل حسًس : "الؿاَط بؼعُسة، الجعائط، وجلسًم وضكت بحثُت بعىىان

". للػماهاث اإلاططفُت الحسًثت

 اإلاشاضهت في فعالُاث اإلالخم ٌ ع الجىائي، اإلاىعلس : ي السولي ألاٌو حى حلىق الضحُت في الدشَط

حامعت جبؼت، الجعائط، وجلسًم  -بيلُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت 2012ؤهخىبط  31و 30: ًىمي

الحم في ؤلاهطاف وحبر الػطض لضحاًا الاهتهاواث الجؼُمت لحلىق : " وضكت بحثُت بعىىان

 ".ؤلاوؼان

 لخلق الىؾجي الثاوي اإلاىكم بلؼم العلىم الؼُاػُت والعالكاث السولُت، اإلاشاضهت في فعالُاث الم

ٌ  2012زٌؼمبر  05و 04: اإلاىعلس ًىمي صا : حى الاهخذاباث والخؼُير الؼُاسخي في العالم العطبي، َو

حامعت السهخىض مىالي الؿاَط بؼعُسة، الجعائط، وجلسًم  -بيلُت الحلىق والعلىم الؼُاػُت

ع الحىم الطاشس في ن: " مسادلت بعىىان حى جفعُل وجلُُم زوض الىكام الاهخذابي الخعسزي في حعٍع

 ".الجعائط

  ٌ : مكاَط العىف وجساعُاجه اإلاذخلفت، اإلاىعلس ًىمي: اإلاشاضهت في فعالُاث اإلالخلق الىؾجي ألاٌو حى

، كؼم العلىم الاحخماعُت، ولُت العلىم ؤلاوؼاهُت والاحخماعُت، حامعت 2013زٌؼمبر  10و 09

زوض اإلاؤػؼاث : " الجُاللي الُابؽ بؼُسي بلعباغ، الجعائط، وجلسًم مسادلت بحثُت بعىىان

 ".العلابُت في الجعائط هإزاة لخحلُم ألاَساف اإلاؼؿطة غمً الؼُاػت العلابُت

  ٌ عاث السولُت : اإلاشاضهت في فعالُاث اإلاؤجمط السولي الثاوي حى الحم في بِئت ػلُمت، في الدشَط

عت ؤلاػالمُت، جحذ شعاضوالسادلُت والش صا ؤًام"البِئت ؤماهت لألحُاٌ اللازمت" َض -28-27: ، َو

ىُت فطع لبىان ومطهع حُل : ، واإلاىكم مً ؾطف ول م2013ًزٌؼمبر  29 ؽ ألامٍط حامعت ؤَض

ط البلاع بلبىان، وجم جلسًم وضكت بحثُت حاءث بعىىان غطوضة جؿبُم : " البحث العلمي وؤَظ

تكىاعس اللاهىن السولي   ".ؤلاوؼاوي ؤزىاء النزاعاث اإلاؼلحت مً ؤحل حماًت البِئت البحٍط

  ٌ التربُت على اللاهىن السولي ؤلاوؼاوي اإلاىعلس : اإلاشاضهت في فعالُاث اإلاؤجمط السولي الطابع حى

، واإلاىكم مً ؾطف الاجحاز العاإلاي للمؤػؼاث 2014ؤوث  20و 19بالجعائط العاضمت ًىمي 



 
 

 

حهىز اللجىت السولُت للطلُب ألاحمط في وشط : "بحثُت حاءث بعىىان العلمُت، وجم جلسًم وضكت 

 ".    كىاعس اللاهىن السولي ؤلاوؼاوي

: التربطاث الخىىٍيُت بالخاضج والسادل - ب

  صا إلاسة . 2010ًىما دالٌ ػىت  15إحطاء جطبظ كطير اإلاسة بالخاضج في زولت ػىضٍا الشلُلت، َو

  ٌ صا إلاسة إحطاء جطبظ كطير اإلاسة بالخاضج في زو  .2011ؤًام دالٌ ػىت  08ة اإلاؼطب الشلُلت، َو

  صا إلاسة  .2013ًىما دالٌ ػىت  17إحطاء جطبظ كطير اإلاسة بالخاضج في زولت اإلاؼطب الشلُلت، َو

 محام معخمس  -إحطاء جطبظ مُساوي في ػلً اإلاحاماة جحذ إشطاف السهخىض ؤػىز محمس ألامين

صا ابخساًء مً شهط ، وال-لسي اإلاحىمت العلُا ومجلؽ السولت ًت ػُسي بلعباغ بالجعائط، َو

 .2012إلى ػاًت شهط ؤهخىبط  2011ػبخمبر 

 صا  -إحطاء جطبظ هكطي في ػلً اإلاحاماة باإلاجلؽ اللػائي، والًت ػُسي بلعباغ الجعائط، َو

 .2012إلى ػاًت شهط ؤهخىبط  2011ابخساًء مً شهط ػبخمبر 

: زوضاث اللاهىن  -ج    

 2014ؤوث  20و 19اللاهىن السٌو ؤلاوؼاوي اإلاىعلسة بالجعائط العاضمت ًىمي  اإلاشاضهت في زوضة 

 .بطفت محاغط

 

:   اإلالاالث وألابحار اإلايشىضة -06

: اإلالاالث اإلايشىضة في اإلاجالث-6-1

اللىاعس التي جىحب إعماٌ الخحىُم الخجاضي السولي في اللاهىن الجعائطي، ملاٌ ميشىض في مجلت  -1

، زوضٍت فطلُت محىمت جطسض 2011الطازض في شهط هىفمبر ( 13)كاهىهُت، العسز الثالث عشط زضاػاث 

-2008: عً مطهع البطيرة للبحىر والاػدشاضاث والخسماث الخعلُمُت بالجعائط، جحذ جطكُم زولي َى

1112:ISSN 

، ملاٌ ميشىض في آلالُاث اإلاؼخحسزت مً ؾطف مىكمت ألاهتربٌى بؼُت الخطسي لإلحطام السولي اإلاىكم -2

، زوضٍت ضبع ػىىٍت، 2012الطازض في شهط ؤهخىبط ( 83)مجلت الفىط الشطؾي، العسز الثالث والثماهىن 

اللُازة العامت  -علمُت محىمت ومفهطػت حعجى باألبحار الشطؾُت، جطسض عً مطهع بحىر الشطؾت

. ISSN:1681-5297: ؤلاماضاث العطبُت اإلاخحسة، جحذ جطكُم زولي َى -لشطؾت الشاضكت

اللىاعس ؤلاحطائُت التي جحىم مؼإلت الاعتراف بإحيام الخحىُم وإهفاشَا وجىحب الؿعً فيها في قل  -3

عاث اإلالاضهت، ملاٌ ميشىض في مجلت الفله واللاهىن، العسز الثالث  الطازض في شهط ًىاًط ( 03)الدشَط

ت محىمت زولُت حعجى بيشط السضاػاث الشطعُت وا2013 للاهىهُت، جطسض في اإلاؼطب، جحذ ، زوضٍت شهٍط

. ISSN:2336-0615: جطكُم زولي َى

الحم في ؤلاهطاف وحبر الػطض لضحاًا الاهتهاواث الجؼُمت لحلىق ؤلاوؼان، ملاٌ ميشىض في مجلت  -4

، مجلت علمُت محىمت زولُت جطسض 2013الطازض في شهط فُفطي ( 01)حُل حلىق ؤلاوؼان، العسز واحس 

. ISSN:2311-3650: العلمي بلبىان، جحذ جطكُم زولي َى عً مطهع حُل البحث



 
 

 

، "زضاػت ملاضهت" ؤلاحطاءاث اللاهىهُت التي جدبعها الهُئت الخحىُمُت بؼُت إضساض الحىم الخحىُمي -5

ت 2013الطازض في شهط ماضغ ( 05)ملاٌ ميشىض في مجلت الفله واللاهىن، العسز الخامؽ ، زوضٍت شهٍط

-0615: السضاػاث الشطعُت واللاهىهُت، جطسض في اإلاؼطب، جحذ جطكُم زولي َىمحىمت زولُت حعجى بيشط 

2336:ISSN .

الاَخمام العاإلاي والعطبي بمجاٌ اػخذسام الؿاكاث اإلاخجسزة، ملاٌ ميشىض في مجلت الجامعت  -6

ا الجامعت 2013الطازض ػىت ( 13)اإلاؼاضبُت، العسز الثالث عشط  ، زوضٍت محىمت هطف ػىىٍت جطسَض

. ػاضبُت الخابعت الجحاز اإلاؼطب العطبي، ؾطابلؽ، لُبُاالم

ت وجإزيراتها على الىكام الجبائي الجعائطي، ملاٌ ميشىض في مجلت الفله  -7 الشطاهت ألاوضوبُت الجعائٍط

ت محىمت زولُت حعجى 2013الطازض في شهط ػبخمبر ( 11)واللاهىن، العسز الحازي عشط  ، زوضٍت شهٍط

. ISSN:2336-0615: ًت واللاهىهُت، جطسض في اإلاؼطب، جحذ جطكُم زولي َىبيشط السضاػاث الشطع

مؤػؼت العواة بىالًت ػال " اإلاؤػؼاث العهىٍت هألُت إلاعالجت الفلط وفم بطهامج الخىمُت الاكخطازًت  -8

ا همىشج ضهجى الطازض في شهط ( 12)، ملاٌ ميشىض في مجلت الفله واللاهىن، العسز الثاوي عشط"ابماليًز

ت محىمت زولُت حعجى بيشط السضاػاث الشطعُت واللاهىهُت، جطسض في اإلاؼطب، 2013ؤهخىبط  ، زوضٍت شهٍط

. ISSN:2336-0615: جحذ جطكُم زولي َى

ت العاملت في غىء جؿبُم هكام إزاضة الجىزة الشاملت في الجامعاث، ملاٌ ميشىض  -9 جىمُت اإلاىاضز البشٍط

ت محىمت 2013الطازض في شهط هىفمبر ( 13)الث عشط في مجلت الفله واللاهىن، العسز الث ، زوضٍت شهٍط

-0615: زولُت حعجى بيشط السضاػاث الشطعُت واللاهىهُت، جطسض في اإلاؼطب، جحذ جطكُم زولي َى

2336:ISSN .

ت إلاىاحهت آزاض العىإلات، ملاٌ ميشىض في مجلت الفله واللاهىن، العسز  -10 الاهسماج اإلاططفي غطوضة عطٍط

ت محىمت زولُت حعجى بيشط السضاػاث 2013الطازض في شهط ػبخمبر ( 15)عشط  الخامؽ ، زوضٍت شهٍط

. ISSN:2336-0615: الشطعُت واللاهىهُت، جطسض في اإلاؼطب، جحذ جطكُم زولي َى

زوض اإلاؤػؼاث العلابُت في الجعائط هإزاة لخحلُم ألاَساف اإلاؼؿطة غمً الؼُاػت العلابُت  -11

الطازض في ( 01)ض في اإلاجلت اإلاؼطبُت لللاهىن الجىائي والعلىم الجىائُت، العسز ألاٌو الجسًسة، ملاٌ ميشى

، مجلت هطف ػىىٍت محىمت حعجى بالسضاػاث وألابحار في اللاهىن الجىائي 2014شهط ماضغ ػىت 

. والعلىم الجىائُت، جطسض في اإلاؼطب

ن السولي ؤلاوؼاوي، ملاٌ ميشىض في مجلت حهىز اللجىت السولُت للطلُب ألاحمط في وشط كىاعس اللاهى -12

، مجلت علمُت محىمت زولُت جطسض 2014ؤوث  19حُل حلىق ؤلاوؼان، العسز الثالث والطابع الطازض في 

 ISSN:2311-3650: عً مطهع حُل البحث العلمي بلبىان، جحذ جطكُم زولي َى

ٌ جم كبىله وػِخم وشٍط في مجلت الفىط ، ملاكطاءة كاهىهُت للجهىز اإلابصولت إلايافحت حطائم ؤلاهترهذ -13

زوضٍت ضبع ػىىٍت، علمُت محىمت ومفهطػت حعجى ، 2014الصي ػُطسض في ؤهخىبط ( 91)الشطؾي، العسز 

ؤلاماضاث العطبُت  -اللُازة العامت لشطؾت الشاضكت -باألبحار الشطؾُت، جطسض عً مطهع بحىر الشطؾت

. ISSN:1681-5297: اإلاخحسة، جحذ جطكُم زولي َى



 
 

 

ت ؤزىاء النزاعاث اإلاؼلحت، ملاٌ جم كبىله وػِخم وشٍط في  -14 آلالُاث السولُت في حماًت البِئت البحٍط

، وهي مجلت علمُت فطلُت محىمت (35)، العسز "العطاق" مجلت مطهع زضاػاث الىىفت بجامعت الىىفت 

اب داص بالسضاػاث اللاهىهُت، تهخم بالبحىر العلمُت وؤلاوؼاهُت ملؼمت إلى دمؼت ؤبىاب ضئِؼُت منها ب

. ISSN: 19937016: وهي شاث جطكُم زولي َى

ع الجعائطي، ملاٌ جم كبىله وػِخم وشٍط في اإلاجلت اإلاؼطبُت لللاهىن  -15 الجطائم البىىُت في قل الدشَط

، مجلت هطف ػىىٍت محىمت 2014الطازض في شهط ؤهخىبط ( 02)الجىائي والعلىم الجىائُت، العسز الثاوي 

. عجى بالسضاػاث وألابحار في اللاهىن الجىائي والعلىم الجىائُت، جطسض في اإلاؼطبث

: ألابحار اإلايشىضة في مىكع العلىم اللاهىهُت باإلاؼطب -6-2

ر -ؤ صا بخاٍض . 2013ًىلُى  04: ؤَمُت السلُل في مجاٌ ؤلازباث الجىائي، َو

ت ؤلازباث الجعائي في اللاهىن الجىائي ا -ب رججؼُس مبسؤ حٍط صا بخاٍض . 2013ًىهُى  25: لجعائطي، َو

ر -ج صا بخاٍض ت اللاضخي الجعائي الجعائطي في الاكخىاع الىحساوي وجلسًط ألازلت، َو ًىلُىظ  02: غىابـ حٍط

2013 .

ر -ز صا بخاٍض . 2013ًىلُىظ  27: البطمت الىضازُت وزوضَا في مجاٌ ؤلازباث الجىائي، َو

رعبء ؤلازباث في اإلاازة الجىائُت عل -ٌ صا بخاٍض ع الجىائي الجعائطي، َو . 2013ػبخمبر  05: ي غىء الدشَط

صا بخاضي  -و . 2013ػبخمبر  11: خاللطائً هسلُل لإلزباث في اإلاؼائل الجىائُت، َو

ر -ن صا بخاٍض  17: الخىُُف اللاهىوي للحطاض اإلافطوع على ػعة في إؾاض ؤحيام اللاهىن السولي اإلاعاضط، َو

. 2013ػبخمبر 

رؤػاغ  -ؽ صا بخاٍض  01: كُام اإلاؼؤولُت السولُت إلػطائُل حطاء اهتهاواث حلىق ؤلاوؼان في فلؼؿين، َو

. 2013ؤهخىبط 

ر -ف صا بخاٍض . 2013هىفمبر  27: البعس اإلافاَُمي مً ؤحل جطىٍط اللػاء الجىائي الجعائطي، َو

ر -ن صا بخاٍض . 2014ًىاًط  31: اػخلاللُت اللػاء الجىائي الجعائطي، َو

ؼها دالٌ مسة  -07 ؽ في الجامعت( 07)اإلاؼاكاث التي جم جسَض  :  ػىىاث مً الخسَض

"(: الىكام الىالػُيي" ؾىض اللِؼاوؽ )دالٌ مطحلت ما كبل الخسضج  -7-1

(. ػىت ضابعت حلىق )ملُاغ ؾطق الخىفُص *        

(. ػىت ضابعت حلىق )ملُاغ اللاهىن البحطي *        

(. ػىت زاهُت حلىق )ؤلازاضي ملُاغ اللاهىن *        

(. ػىت زاهُت حلىق )ملُاغ اللاهىن الجىائي *        

(. ػىت ؤولى حلىق )ملُاغ اللاهىن السػخىضي *        

(. ػىت ؤولى حلىق )ملُاغ مسدل للعلىم اللاهىهُت *        

ت *         (.   قػىت ؤولى حلى)ملُاغ مىهجُت البحث العلمي في العلىم اللاهىهُت وؤلازاٍض

"(: ز.م.هكام ٌ" ؾىض اللِؼاوؽ)دالٌ مطحلت ما كبل الخسضج  -7-2

(. ػىت زاهُت حلىق )ملُاغ اللاهىن الجىائي *         



 
 

 

(. ػىت ؤولى حلىق )ملُاغ مسدل للعلىم اللاهىهُت *         

(. ػىت ؤولى حلىق )ملُاغ اللاهىن اإلاسوي *         

ت  ملُاغ مىهجُت البحث العلمي في*          (.   ػىت ؤولى حلىق )العلىم اللاهىهُت وؤلازاٍض

 

: دالٌ مطحلت زضاػاث الىفاءة اإلاهىُت للمحاماة -7-3

"(. 2011/2012"و" 2009/2010" زفعتي)ملُاغ كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت *          

"(: ز.م.هكام ٌ" ؾىض اإلااػتر)دالٌ مطحلت ما بعس الخسضج  -7-4

  (. علم ؤلاحطام" ة ؤولى ماػتر جذطظػً)ملُاغ ؤلازباث الجىائي"

  (.علم ؤلاحطام" ػىت ؤولى ماػتر جذطظ)ملُاغ اللػاء الجىائي" 

  ر اللاهىن الجىائي  "(.علم ؤلاحطام" ػىت زاهُت ماػتر جذطظ)ملُاغ جاٍض

  (.كاهىن البِئت"ػىت ؤولى ماػتر جذطظ)ملُاغ كاهىن ميافحت الخصحط"  

: ؤوشؿت علمُت وزلافُت ؤدطي  -08

  مىدؼب للجمعُت اللُبُت لللاهىن السوليعػى .

 عػى في اإلاىكمت العطبُت للعالكاث العامت والسبلىماػُت الشعبُت بجمهىضٍت مطط العطبُت. 

 ٌر ةعػى في مىكمت هبراغ العسا ل  24: الحلىكُت، ضىعاء، زولت الُمً ابخساًء مً جاٍض  .2014ؤفٍط

 اع، الؼعىزًت، ٍو رعػى في شبىت اإلاحامين العطب، الٍط ل  25: شا ابخساء مً جاٍض  .2014ؤفٍط

 حسة، اإلاملىت العطبُت "مساز" باإلاطهع السولي لألبحار والسضاػاث  نعػى في زلُل الباحثي ،

ر صا ابخساء مً جاٍض ل  26: الؼعىزًت، َو  .2014ؤفٍط

 ؼحي صا ابخساء مً مىخطف  نعػى في حمعُت الباحثين والخسَض الجامعُين، بؼساز، العطاق، َو

 .2014ػىت 

  مصهطة جذطج لىُل شهازة اللِؼاوؽ في العلىم ( 40)ؤشطف الباحث على ما ًطبى عً ؤضبعين

صا في شتى فطوع اللاهىن  ت، َو  (.اللاهىن العام والخاص)اللاهىهُت وؤلازاٍض

 الجعائط"الىعي والخىمُت الاحخماعُت" عػى في الجمعُت الىؾىُت ،. 

 عػى في اجحاز اللاهىهُين في اإلاؼطب العطبي. 

 و في مطهع ألاوػياض للعلىم اللاهىهُت، الالشكُت، زمشم، ػىضٍاعؼ. 

 عػى في مطهع الهازي لالػدشاضاث اللاهىهُت والخسماث الؿالبُت، حمهىضٍت مطط العطبُت .

: اَخماماث ؤدطي  -09

 

. الخحىم في جلىُاث ؤلاعالم آلالي*     
 


