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ذ:ذاجلامعاتذأوذادلعاهدذاليتذدّرسذفقفا -

ذاىلذ-منذذاجلفةذ)ذاجلامعة/ذالؽؾقةذ/ذادلعفد(ذت

ذمذواىلذاآلن1111-5-11مـنذذدواىلذجامعةذ–ذالدقادقةذوالعؾومذالؼانونذكؾقةذ1

ذادلؼرراتذاليتذقامذبًدرودفاذ -

ذالدـةذالدرادقةذادلادةذالؼدمذذالؽؾقةذاجلامعةذت

ذالعؾوموذذالؼانونذدواىلذجامعةذ1

ذذالدقادقة

ميادئذواحؽامذالؼانونذذالؼانون

ذاالداري

ذم1115-مذ1111

ذالعؾومذوذالؼانون دواىلذجامعةذ1

 ذالدقادقة

ذم1115-م1111 االداريذالؼضاء الؼانون

ذم1112-1115و

 ادلؼرراتذالًدرودقةذاليتذقامذبًطوورهاذاوذداهمذيفذتطوورها: -

ذالدرادقةذالدـةذادلادةذالؼدمذالؽؾقةذاجلامعةذت

ذذذذذذ

ذ:ذواالراروحاالذرافذسؾىذالردائلذ

سـوانذالردالةذاوذذالؼدمذالؽؾقةذاجلامعةذت

ذاالرروحة

ذالدـةذالدرادقة

ذذذذذذ

ذذذذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذادلؤمتراتذوالـدواتذالعؾؿقةذوالورشذاليتذذاركذفقفا:ذ

ذنوعذادلشاركةذمؽانذاالنعؼادذالعـوانذت

ذحضور(ذ–)حبثذ

ذالدـة

كؾقةذالؼانونذوالعؾومذذندوةذ)ذالؼانونذوذاجملًؿع(ذ1

ذجامعةذدواىلذ–الدقادقةذ

ذم1115ذحضور

تعددذسنذاحؽامذذذندوةذذ1

ذالزوجات

ذوالعؾومذالؼانونذكؾقة

ذدواىلذجامعةذ–ذالدقادقة

ذم1115ذحضور

اجلـدقةذالػردذذندوةذ)اكًدابذذ1

يفذزلذقانونذاجلـدقةذالعراقيذ

ذ(1112لدـةذ

ذوالعؾومذالؼانونذكؾقة

ذدواىلذجامعةذ–ذالدقادقة

ذم1115ذحضور

االبادةذاجلؿاسقةذيفذضوءذالؼانونذذ1

ذالدوليذومواثققذحؼوقذاالندان

ذوالعؾومذالؼانونذكؾقة

ذدواىلذجامعةذ–ذالدقادقة

ذم1112ذحضور

 الدوراتذاليتذذاركذبفاذواليتذاقامفا: -

ذذالدـةذمؽانذاالنعؼادذالدورةسـوانذذت

ذذذذ

 يفذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذاوذتطوورذالًعؾقم:ذادلشروساتذاليحٌقة -

 اؾسـة  حمل اؾـشر عـوان اؾبحث ت

احؽام اعادة اؾتعقني يف اؾؼاـون  1

 اؾعراؼي )درادة ؿؼارـة(

 اؾسقادقة جمؾة اؾعؾوم اؾؼاـوـقة و

 ؽؾقة اؾؼاـون واؾعؾوم اؾسقادقة / جاؿعة دياىل 

 م5112

االدارية اؾتسبقب اؾوجوبي ؾؾؼرارات  5

 يف اؾعراق) درادة ؿؼارـة(

 ؿؼبول ؾؾـشر يف جمؾة حؼوق اؾـفرين

 ؽؾقة احلؼوق/ جاؿعة اؾـفرين 

5112 

جوان  جمؾة دػاتر اؾسقادة و اؾؼاـوناـفاء خدؿة املوظف اؾعام ؾعدم اؾؽػاية  3



 5112 جاؿعة ورؼؾة ؼاصدي ؿرباح/ مجفورية اجلزائر املفـقة )درادة  ؿؼارـة(

ذ

 (ذاليتذقامذبـشرها:Impact factorsالعادلقةذوجمالتذ)ذاجملالت -

 اؾذي اؾعدد اؾبحث عـوان اؾدوؾة ادم اجملؾة ت

 ػقه ـشر

 اؾسـة

      

 سضووةذاهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقة: -

حمؾقة/  ادم اجملؾة ت

 دوؾقة

ؿازال اؾعضو/ اـتفاء  تاريخ االـتساب

 اؾعضوية

 ؿالحظات

      

 نشاراتذحصلذفقفاذسؾىذ)جوائز/ذذفاداتذتؼدوروة/ذكًبذذؽر(:ابداساتذاوذ -

 ت

 ت

حصل عؾى  ـوع االبداع او اؾـشاط

)جائزة/ ذفادة 

تؼديرية/ ؽتاب 

 ذؽر(

عـوان  اجلفة املاحنة

اؾـشاط 

او 

 االبداع

 اؾسـة

ؿتحاـقة عضوية اؾؾجـة اال 1

-5113ؾؾعام اؾدرادي 

 م5112

 م5112  رئادة جاؿعة دياىل ذؽر وتؼدير

جفاز االذراف واؾتؼويم  ذؽر وتؼدير ؽشف حاالت اؾغش  5

وزارة اؾتعؾقم  –اجلاؿعي 

 اؾعاؾي واؾبحث اؾعؾؿي

 م5112 

 ؿتحاـقةالا عضوية اؾؾجـة 3

-5113 اؾدرادي ؾؾعام

5112 

عؿادة ؽؾقة اؾؼاـون  ذؽر وتؼدير

 واؾعؾوم اؾسقادقة

 م5112 



 اؾؼاـون ؽؾقة عؿادة ذؽر وتؼدير دعم ؿؽتبة اؾؽؾقة 2

 اؾسقادقة واؾعؾوم

 م5112 

 االؿتحاـقة عضوية اؾؾجـة 2

-5112 اؾدرادي ؾؾعام

5112 

عؿادة ؽؾقة اؾؼاـون  ذؽر وتؼدير

 واؾعؾوم اؾسقادقة

 م5112 

عؿادة ؽؾقة اؾؼاـون  ذؽر وتؼدير عضوية جلـة تدؼقؼقة  2

 واؾعؾوم اؾسقادقة

 م5112 

عؿادة ؽؾقة اؾؼاـون  ذؽر وتؼدير ـشاط حبثي     7

 واؾعؾوم اؾسقادقة

 م5112 

عؿادة ؽؾقة اؾؼاـون  ذؽروتؼدير ؿؼرتح      8

 واؾعؾوم اؾسقادقة

 م5112 

 الًألقفذوذالرتمجة:ذ -

عـوان  ت

 اؾؽتاب

ادم دار 

 اؾـشر

ؿـفجقة/  عدد اؾطبعات دـة اؾـشر

غري 

 ؿـفجقة

      

      

 الؾغاتذاليتذجيقدها:ذ -

 ذ-1 -

- 1- 

 مداهؿاتذيفذخدمةذاجملًؿعذ: -

 ذ-1 -

 ذ-1 -

 نشاراتذأخرى:ذ -

 ذذذذذذ-1 -


