
 

 

 

 

 
I. المعلومات الشخصية: 

 Abdelkaderبد القادرع: االسم MAHDAOUIمهداوي : اللقب
 8552246660:رقم الهاتف النقال
 mahdaouiaek@univ-adrar.dz: العنوان اإللكتروني

  التعليم العاليأستاذ : الرتبة الحالية
 عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية:الوظيفة 
 .جامعة أحمد دراية، أدرار: الجامعة

 
II. الشهادات و المؤهالت: 

 

 .1983شهادة البكلوريا تخصص رياضيات، سنة  (1
 .1989شهادة مهندس دولة في اإلحصاء، المعهد الوطني للتخطيط و اإلحصاء، الجزائر، سنة  (2
 .2002البكلوريا تخصص تسيير و اقتصاد، سنة شهادة  (3
 .، جـامعـة أدرار2006شـهادة الليسـانــس فـي العلوم القانونية و اإلدارية  سنة  (4
 .، جامعـة الدكتور الطاهر موالي، سعيدة(2009" ) حسن"شهادة الـماجستير فـي القانون الدولي والعالقات الـدوليـة بتقدير  (5
 .، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان(2014" )مشرف جدا"العام بتقدير  شهادة دكتوراه في القانون (6
 .أدرار -جامعة أحمد دراية -، كلية الحقوق و العلوم السياسية( 2015نوفمبر )شهادة التأهيل الجامعي في القانون،  (7

 
 :السابقة  الـمـهـام  اإلداريــة

من سبتمبر  نائب رئيس قسم الحقوق مكلف بالتدريس و التعليم في التدرج، كـليـة الـحقـوق والـعلـوم السياسية، جـامعـة  قاصـدي  مربـاح، ورقـلـة،- 
 .2112إلى ديسمبر  2111

 2113معة قاصدي مرباح، ورقلة، من جانفي جا -نائب العميد لما بعد التدرج و البحث العلمي و العالقات الخارجية، كلية الحقوق و العلوم السياسية- 
 .2115الى سبتمبر 

 .2112إلى أكتوبر  2116نائب مدير الجامعة مكلف بالتنمية و االستشراف و التوجيه، جامعة أحمد دراية أدرار من سبتمبر  -

III. النشاطات العلمية :  
 :(51)الملتقيات الدولية  -
 

 داخل الجزائر: أوالا 
منظم من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة الوادي، " بعادألالمضمون و ا: ملتقى دولي حول التعديالت الدستورية في الدول المغاربية -1

 ."الجزائر، المغرب و تونس: الحماية الدستورية لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربية: "، عنوان المداخلة2016أكتوبر  31-30يومي 

منظم من طرف كلية الحقوق و العلوم ( الطبعة الثانية)ملتقى دولي حول سياسات الدفاع الوطني بين االلتزامات السيادية و التحديات اإلقليمية  -2
شعاعية التنسيق العربي لمكافحة تهريب المواد النووية واإل: " عنوان المداخلة. 2117جانفي  31و 31السياسية جامعة قاصدي مرباح، ورقلة يومي 

 ".عبر الحدود

من تنظيم كلية العلوم " الواقع و اآلفاق-حول استراتيجية الشراكة الصناعية لبناء القدرات التنافسية للمؤسسات في الدول الناميةملتقى دولي  -3
، عنوان 4822فيفري  44و  42يومي  االقتصادية و التجارية و علوم التسيير و مخبر التكامل االقتصادي الجزائري اإلفريقي، جامعة أحمد دراية أدرار،

 "الشراكات الصناعية في إفريقيا رقيةفي ت -يونيدو–دور منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية " :المشتركة  المداخلة

د الحقوق و العلوم واألمن الجزائرية أنموذجا، منظم من طرف معه ملتقى دولي حول اآلليات الدولية لحماية حقوق و حريات الالجئين، مقاربة السلم -4
مقاربة األمم المتحدة لربط الهجرة " ، عنوان المداخلة4822مارس  28و  80ومخبر المخطوط جامعة الجلفة، يومي بالمركز الجامعة تندوف  السياسية
 ".المرتكزات و التحديات: بالتنمية

 السيــرة الــذاتية
 Prof.  Abdelkader MAHDAOUIعبد القادر مهداوي  دكتورستاذ الألل

 



-31أدرار يومي  -، منظم من طرف جامعة أحمد دراية"و التحدياتالفرص : اإلطار القانوني لالستثمار خارج قطاع المحروقات: "ملتقى دولي بعنوان -5
حسب أحكام اتفاقية المؤسسة العربية لضمان )عقد ضمان االستثمار كضمانة قانونية لجذب االستثمار األجنبي :" ، عنوان المداخلة2112جانفي  31

 ("االستثمار

جتماعية لتفعيل ورشة دولية حول نحو تجسيد مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا الستقرار بلدان الساحل من تنظيم الجمعية الثقافية اال -6
اكة الجزائرية الشر  :"، عنوان المداخلة2112نوفمبر  2و  2المجتمع المدني بتمنراست و المركز الجامعي أمين العقال أك اخموك تمنراست، يومي 

 ".الموريتانية في ضوء مبادرة نيباد

االفريقي  الملتقى الدولي حول االستثمار في السياحة الصحراوية ورهان تثمين موارد الجماعات المحلية من تنظيم مخبر التكامل االقتصادي الجزائري -7
، عنوان المداخلة 4820ديسمبر  6-2-3بجامعة أدرار أيام  بجامعة أدرار و مخبر مجموعة البحث في المالية العامة بجامعة تلمسان، المنظمة

 .المتعلق بترقية االستثمار 80-25خالل القانون  اآلليات القانونية لترقية االستثمار السياحي بالمناطق الصحراوية من:" المشتركة
 

 خـــــــارج الجزائر: ثانياا 
الدور :، عنوان المداخلة4822أكتوبر  44-48تركيا،  -مؤتمر دولي حول تركيا والقضية الفلسطينية، منظم من طرف جامعة نجم الدين أربكان، قونيا -1

 .التركي في مسألة إخالء الشرق األوسط من السالح النووي وانعكاسه على القضية الفلسطينية

حماية الحقوق : ، عنوان المداخلة4822نوفمبر  86-83ية، منظم من طرف جامعة باندرما، تركيا، مؤتمر دولي حول العلوم االجتماعية و التربو  -2
 .االقتصادية لالجئين في القانون الدولي و التشريعين الجزائري والتركي

نظم :" ، عنوان المداخلة2112أبريل  17-15المؤتمر الدولي التاسع للتنمية و البيئة في الوطن العربي، منظم من طرف جامعة أسيوط، مصر، أيام  -3
 ".دراسة مقارنة  -التراخيص النووية و األمن البيئي في الدول العربية

اإلعالم البيئي و دوره في :"، عنوان المداخلة 2112أبريل  24-23المؤتمر العلمي السنوي الخامس لكلية الحقوق، جامعة طنطا، مصر، يومي  -4
 ".التوعية بقضايا البيئة

 24جامعة قابس، مدينة سوسة، تونس من /المؤتمر الدولي حول اإلعالم الرقمي في الوطن العربي من تنظيم مركز إدراك و المعهد العالي للغات قابس -5
 (".أثر قناة الجزيرة على الثورة المصرية أنموذجا)دور اإلعالم الدولي في قضايا الوطن العربي:" ، عنوان المداخلة2112جويلية  27إلى 

من تنظيم مركز إدراك و المعهد ( الواقع و التحديات)سنوات من الربيع العربي 2الملتقى العلمي الدولي الثاني حول الهجرة في المنطقة العربية بعد  -6
فحتها في الهجرة غير الشرعية وآليات مكا:" ، عنوان المداخلة4820جويلية  42إلى  42جامعة قابس، مدينة سوسة، تونس من /العالي للغات قابس

 ".التشريع الجزائري

جامعة قابس، /ورشات العمل ضمن فعاليات المنتدى الدولي الثاني للعلوم االجتماعية و اإلنسانية، من تنظيم مركز إدراك و المعهد العالي للغات قابس -7
 4820جويلية  42إلى  42مدينة سوسة، تونس من 

 .لعلمي و النشر في المجالت العلمية المحكمةاالتجاهات الحديثة في مفاهيم البحث ا: الورشة األولى

 استخدام التكنولوجيا في المحاضرات: الورشة الثانية
 مفهوم األبحاث المتعددة التخصصات: الورشة الثالثة
 مهارات العرض و التقديم الفعال: الورشة الرابعة

  42-45ساد وجامعة محمد الخامس، الرباط، يومي الملتقى الدولي حول مكافحة الفساد من تنظيم مركز حكم القانون و مكافحة الف -2
 ". تقييم النظام المحاسبي الجزائري في ضوء المعايير الدولية لمكافحة الفساد: "، عنوان المداخلة4820سبتمبر 

 
 ( :11)الملتقيات الوطنية -

، مداخلة 4826ديسمبر  28و   80منظم من طرف مخبر القانون و المجتمع بجامعة أدرار يومي " مشكالت المسؤولية المدنية"ملتقى وطني حول  -1
 ".تطور قواعد المسؤولية المدنية عن مضار المادة المشعة:" مشتركة بعنوان

من تنظيم قسم العلوم التجارية و مخبر التكامل " يق التنمية في الجزائرالحوكمة و الترشيد االقتصادي رهان استراتيجي لتحق"ملتقى وطني حول  -2
، عنوان 4825أبريل  20/48االقتصادي الجزائري اإلفريقي، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة أحمد دراية أدرار، يومي 

 ".تفاقيات الدولية والتشريع الجزائريآليات الوقاية من الفساد االقتصادي في اال "المداخلة المشتركة

فيفري  40و  42 أدرار،يومي دراية أحمد جامعةملتقى وطني حول الجامعة الجزائرية و دورها في التنمية، منظم من طرف االتحاد الطالبي الحر و  -3
 ".دور الجامعة في التنمية المحلية من منظور المسؤولية المجتمعية" المداخلة ،عنوان4822

ئر، منظم من طرف مخبر الدراسات االجتماعية و النفسية و األنثروبولوجية، المركز الجامعي اوطني حول وسائل اإلعالم و الطفل في الجز ملتقى  -4
 .قراءة نقدية في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل:الحقوق اإلعالمية للطفل: ، عنوان المداخلة 4822ديسمبر  85-86غليزان، يومي 

، منظم من طرف جامعة "247-15الصفقات العمومية بين تحقيق التنمية و ترشيد النفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي :" ملتقى وطني حول -5
و انعكاسها على التشريعات  قواعد األونسيترال لتنظيم المناقصات االلكترونية: ، عنوان المداخلة2117ديسمبر  17-16أدرار يومي -أحمد دراية

 .المغاربية



، 2112فبراير  13منظم من طرف قسم العلوم اإلنسانية بجامعة أدرار يوم " التفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري"ى وطني حول ملتق -6
 "من منظور الحق في التنميةائم النووية الفرنسية في الجزائر الجر : "عنوان المداخلة

، عنوان 4820فبراير  44بجامعة أدرار يوم  مخبر القانون والمجتمع منظم من طرف " ميةالجماعات المحلية وترقية الخدمة العمو "ملتقى وطني حول  -7
 "التعامالت االلكترونية في الصفقات العمومية ودورها في ترقية الخدمة العمومية: "المداخلة

م السياسية، المركز الجامعي علي كافي، ملتقى وطني حول القضية الصحراوية بين خياري السلم و المقاومة، منظم من طرف معهد الحقوق و العلو  -2
 ". القضاء الدولي من قضية الصحراء الغربية موقف :" ، عنوان المداخلة2112فبراير  26تندوف، يوم 

مارس  42 من تنظيم بلدية أولف و مخبر القانون و المجتمع بجامعة أحمد دراية أدرار، يوم"المجتمع المدني و التنمية المحلية "الملتـقى الوطني حول  -2
 ".المجتمع المدني مدخل لتحقيق التنمية المحلية:" ، عنوان المداخلة4820

من تنظيم كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، " مكافحة التصحر في التشريع الجزائري و التشريع المقارن"الملتقى الوطني حول  -11
 ".تخطيط االستراتيجي البيئي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرال:" ، عنوان المداخلة4820ماي  82و  85يومي 

ماي  0 الدراسات القانونية البيئية، جامعةمن تنظيم مخبر " واقع وآفاق -آليات حماية البيئة و التنمية المستدامة في الجزائر:" الملتقى الوطني حول -11
تدابير حماية البيئة من األخطار اإلشعاعية والنووية في الجزائر في ضوء المرسوم التنفيذي : ، عنوان المداخلة4820أكتوبر  3-4يومي  قالمة، 2026

 .22/245رقم 

 
 (5) التكوينية ندواتاأليام الدراسية و ال

و علوم التسيير، مخبر القانون و المجتمع و مخبر التكامل ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية "4825قراءة في قانون المالية "يوم دراسي حول  -1
 ليةتحفيز االستثمار الخاص في ظل قانون الما" ، مداخلة بعنوان4825فيفري  45أدرار يوم  -جامعة أحمد دراية فريقي،الالجزائري ا قتصاديالا

4825." 

مارس  83قوق و العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية أدرار،  يوم منظم من طرف كلية الح -المبررات و اآلفاق -دراسي حول تعديل الدستور يوم -2
 ".4825حق الوصول إلى المعلومات في ضوء التعديل الدستوري سنة " ، مداخلة بعنوان4825

، عنوان  4822اي م 46يوم دراسي حول األمن اإلنساني و التنمية المستدامة، منظم من طرف مخبر القانون والمجتمع، جامعة احمد دراية أدرار يوم  -3
 .دور منظمة اليونيسكو في نشر ثقافة األمن اإلنساني: المداخلة

فبراير  14منظم من طرف غرفة التجارة و الصناعة توات و مخبر التكامل االقتصادي الجزائري اإلفريقي يوم  2112يوم دراسي حول قانون المالية  -4
 "2112في المجال االستثماري وفق قانون المالية  التدابير الجبائية: " ، عنوان المداخلة2112

العالقة بين : "، عنوان المداخلة2112مارس  14-13-12الندوة التكوينية الوطنية األولى لطلبة الدكتوراه، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أيام  -5
 ."القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

 
 :( 12)  ملتقياتالعلمية لل عضوية اللجان-
ورقلة  منظم من طرف قسم الحقوق بجامعة قاصدي مرباح "  اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي في الجزائر" عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني األول حول.1

 . 2115نوفمبر  12و 12يومي 
ديسمبر  11و   12منظم من طرف مخبر القانون و المجتمع بجامعة أدرار يومي " مشكالت المسؤولية المدنية"عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول .2

2115. 
م السياسية بجامعة أحمد دراية، منظم من طرف كلية الحقوق و العلو " التجريم،المكافحة واآلثار  -الجريمة المنظمة"عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول .3

 .2117فيفري   16و 15أدرار يومي 
من تنظيم كلية العلوم " الشراكات الصناعية و دورها في تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات في الدول النامية"عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول .4

 .2117فيفري  22و  21القتصادي الجزائري اإلفريقي، جامعة أحمد دراية أدرار، يومي االقتصادية و التجارية و علوم التسيير و مخبر التكامل ا
  14و 13منظم من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة أحمد دراية، أدرار يومي " المستهلك اإللكتروني"عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول .5

 .2117مارس 
، منظم من "247-15الصفقات العمومية بين تحقيق التنمية و ترشيد النفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي " قى الوطني حولعضو اللجنة العلمية للملت.6

 .2117ديسمبر  17-16أدرار يومي -طرف جامعة أحمد دراية
ظم من طرف كلية الحقوق و العلوم السياسية و مخبر من" الفرص و التحديات: عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول االستثمار خارج قطاع المحروقات.7

 .2112جانفي  31-31التكامل االقتصادي الجزائري االفريقي، جامعة أحمد درية أدرار، يومي 
و المجتمع و كلية  الديمقراطية التشاركية و تسيير الشأن المحلي، منظمة بالشراكة بين مخبر القانون" رئيس الندوة التكوينية للمنتخبين المحليين بعنوان.2

 .2112فبراير  21الحقوق و العلوم السياسية و بلدية تيميمون، يوم 
، منظم من طرف مخبر القانون و المجتمع و كلية الحقوق و العلوم "الجماعات المحلية و ترقية الخدمة العمومية" رئيس اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول.2

 .2112فبراير  22يوم السياسية، جامعة أحمد درية أدرار، 



المركز الجامعي الحقوق و العلوم السياسية،  معهدمن تنظيم " القضية الصحراوية بين خياري السلم والمقاومة "عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول . 11
 .2112 فبراير 26م ، يو علي كافي، تندوف 

منظم من طرف مخبر القانون و المجتمع و جمعية ناس الخير، جامعة أحمد " األطر و الضوابط: العمل التطوعي"عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي حول .11
 .2112مارس  17دراية أدرار، يوم 

أولف و مخبر القانون و المجتمع بجامعة أحمد دراية أدرار،  من تنظيم بلدية" المجتمع المدني و التنمية المحلية"عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول .12
 .2112مارس  21يوم 
منظم من طرف مخبر القانون و المجتمع و جمعية ناس الخير، جامعة أحمد دراية أدرار، " التعديالت الدستورية "عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي حول .13
 .2112مارس  17يوم 
من تنظيم كلية " اإلمكانيات و الفرص، أي بدائل لدعم النمو االقتصادي:آليات دعم النمو االقتصادي في الجزائر"لملتقى الوطني حول عضو اللجنة العلمية ل.14

 .2112أفريل  25و  24العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير و مخبر التكامل االقتصادي الجزائري اإلفريقي، جامعة أحمد دراية أدرار، يومي 
من تنظيم كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة " مكافحة التصحر في التشريع الجزائري و التشريع المقارن"عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول .15

 .2112 ماي17و  16أحمد دراية أدرار، يومي 
ورشة الدولية حول نحو تجسيد مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا الستقرار بلدان الساحل من تنظيم الجمعية الثقافية للعضو اللجنة العلمية -16

 .2112نوفمبر  2و  2االجتماعية لتفعيل المجتمع المدني بتمنراست و المركز الجامعي أمين العقال أك اخموك تمنراست، يومي 
ومخبر مجموعة من تنظيم و مخبر التكامل االقتصادي الجزائري اإلفريقي، "  االستثمار في السياحة الصحراوية"ية للملتقى الدولي حول عضو اللجنة العلم-17

 .2112ديسمبر  5-4-3أيام أدرار،  ،جامعة أحمد درايةالبحث في المالية العامة بجامعة تلمسان، 
، جامعة ومخبر القانون والمجتمع من تنظيم كلية الحقوق و العلوم السياسية في الجزائر قراطية التشاركيةالديم"عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول-12

 .2112ديسمبر  11و  11أدرار، يومي  ،أحمد دراية
من تنظيم كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعية أحمد دراية  -تجارب و تحديات –رئيس الندوة المغاربية حول إصالح الجباية المحلية بالدول المغاربية  12

 .2112نوفمبر  7 -6أدرار يومي 
 :المنشورات العلمية -
 مقالة منشورة في مجالت علمية محكمة ( 14)

 عنوان المقال عنوان المجلة الجهة المصدرة  العدد  تاريخ إصدار العدد

2116 

المجلة العربية للدراسات  عمان، األردن 
 دار الحامدالسياسية و األمنية

 للنشر و التوزيع 
 أمواج للنشر و التوزيع 

 األمن النووي في استراتيجيات الدفاع الوطني  
 

 2116 أكتوبر
جامعة حمة لخضر،  14

 ، الجزائرالوادي
القانونية و  ة العلوممجل

 السياسية
الحماية الدستورية لحق الحصول على المعلومات في 

 الجزائر، المغرب و تونس : الدول المغاربية

2116 
المجلة العربية للدراسات  عمان، األردن،  

 السياسية و األمنية، 
 أمواج للنشر و التوزيع

التنسيق العربي لمكافحة تهريب المواد النووية و 
 اإلشعاعية عبر الحدود

 2117الجزائر، 

 العلوم كلية 12
 والتجارية االقتصادية

التسيير  وعلوم
 دراية أحمد جامعةب

 أدرار

 -يونيدو–دور منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  دار الكتاب العربي
كتاب جماعي  ، في تعزيز الشراكات الصناعية في إفريقيا

استراتيجية الشراكة "الدولي حول  المؤتمر بحاثيتضمن أ
الصناعية لبناء القدرات التنافسية للمؤسسات في الدول 

فيفري  22و  21، منتنظيم" الواقع و اآلفاق-النامية
2117. 

 

2117 

 ،حق الوصول إلى المعلومات كضمانة لحرية التعبير دار الراية للنشر والتوزيع عمان، األردن 11
كتاب جماعي بعنوان حرية اإلعالم في المواثيق و 

ظل المتغيرات الدولية  القوانين الوطنية و الدولية في
 .المعاصرة



2117 
جامعة أحمد دراية،  42العدد 

 .أدرار
 "لألمن النووي في الجزائر اإلطار التشريعي و الرقابي مجلة الحقيقة

2117 
-23العدد 

2117 
جامعة أبي بكر 

 تلمسان -بلقايد
 اإلداريةمجلة العلوم القانونية و 

 و السياسية
مقال بعنوان االستعراض الدوري الشامل أمام مجلس 

 حقوق االنسان آلية للحوار أم وصاية على الدول؟

2112 
 

طاقة النووية بالمنطقة دراسات في قضايا ال"كتاب بعنوان  نشر نور تركيا 
 "العربية

 2112جانفي 
 

ريس للعلوم االجتماعية و  مجلة تركيا 21
 ROUTE( التربوية

(Educational and Social 
journal 

حماية الحقوق االقتصادية لالجئين في القانون الدولي و 
 التشريعين الجزائري و التركي،  

 

 2112جوان 
المجلد الرابع، 

 2العدد 
جامعة عمار ثليجي، 

 األغواط
مجلة الدراسات القانونية و 

 السياسية
الوظيفة التشريعية لمجلس األمة :" مقال مشترك بعنوان

 2116الجزائري من خالل التعديالت الدستورية لسنة 
 

2112 

كتاب جماعي يتضمن أشغال المنتدى الدولي الثاني للعلوم  مطبعة العبدلي تونس 11الجزء 
اإلعالم الرقمي في الوطن العربي " االجتماعية و اإلنسانية

، -رؤى و رهانات مستقبلية–في ظل التحول المجتمعي 
دور االعالم الدولي في قضايا الوطن : عنوان المقال

 (.أثر قناة الجزيرة على الثورة المصرية أنموذجا) العربي

2112 
 

كتاب جماعي يتضمن أشغال المنتدى الدولي الثاني للعلوم  مطبعة العبدلي تونس  11الجزء
الهجرة في المنطقة العربية بعد " االجتماعية و اإلنسانية

، عنوان (الواقع و التحيات)سنوات من الربيع العربي 7
الهجرة غير الشرعية و آليات مكافحتها في : المقال

 .(قاربات و رؤىم)التشريع الجزائري

 2112جوان 
جامعة قاصدي  

 ورقلة -مرباح
مبدأ الشفافية في مستجدات : مقال مشترك بعنوان مجلة دفاتر السياسة والقانون

 "التشريع بالجزائر

 2112نوفمبر
 7مجلد 
 6العدد 

المركز الجامعي 
 تمنغست

مجلة االجتهاد للدراسات 
 القانونية و االقتصادية 

 الطبيعة القانونية للعقد االلكتروني: مقال مشترك بعنوان 

 
 مشاريع البحث المجالت و المخابر و العضوية العلمية في  -2

 
 نوعية العضوية الجامعة/  القسم وحدة البحث/ اللجنة العلمية/ المجلة/ الملتقى تاريخ

الى اكتوبر  2116ابتداء من العدد السابع 
2112 

 رئيس تحرير مدير النشر و  أدرار/دراية جامعة أحمد  "أصداء الجامعة"مجلة 

إلى جانفي ( العدد التاسع)2113جوانمن 
 (العدد الثاني عشر) 2115

جامـعة قاصـدي مـرباح،  جلة دفاتر السياسة و القانونم
 ورقلـة، الجزائر

 تحرير لرئيس اللجنة التقنية ل

القانون و " بمخبر " االقتصادالقانون و "فرقة  .يومنا هذا إلى 2115نوفمبرابتداء من 
 "المجتمع

جامعة أحمد دراية، 
 الجزائر أدرار،

 فرقة رئيس
 

" مشروع بحث ذو صدى اقتصادي و اجتماعي 2112جانفي   بحثمشروع رئيس  ، جامعة أحمد دراية



والية  -إصالحات الجماعات المحلية في الجزائر
 مخبر القانون و المجتمع، " أدرار نموذجا

 ، الجزائرأدرار

 2015إلى سبتمبر  2011ابتداء من جوان 
التحول السياسي واالقتصادي "مخبر بحث 

 "واالجتماعي في الجزائر
 -جامعة قاصدي مرباح

 ، الجزائرورقلة
 بمخبر بحث عضو

 

22 –11- 2113 

مخبر حماية حقوق  "الدراسات الحقوقية"مجلة 
اإلنسان بين النصوص 
الدولية و النصوص 
الوطنية و واقعها في 
الجزائر، جامعة الطاهر 

 موالي، سعيدة

 عضو اللجنة العلمية

 2117من ماي ابتداء

مخبر السياسات العامة  جلة الدولية للبحوث القانونية و السياسيةالم
و تحسين الخدمة 
العمومية بالجزائر، 

حمه جامعة الشهيد 
 الوادي -لخضر

 عضو اللجنة العلمية 

2117 
كلية الحقوق و العلوم  مجلة االفريقية للدراسات القانونية و السياسيةال

السياسية، جامعة أحمد 
 .، الجزائرأدرار ، دراية

 عضو الهيئة العلمية 

 2112ابتداء من جويلية 
 مخبر القانون و المجتمع مجلة القانون والمجتمع

 ، درايةجامعة أحمد 
 ، الجزائرأدرار

 عضو الهيئة العلمية

2112 
جامعة باجي مختار،  "لالتواص"مجلة 

 الجزائر–عنابة 
 عضو اللجنة العلمية

 محكم  جامعة غرداية، الجزائر "الواحة"مجلة  2116

 محكم أدرار -جامعة أحمد دراية "الحقيقة"مجلة  2116

2117 
جامعة باجي مختار،  "لالتواص"مجلة 

 عنابة 
 محكم

2117 

مخبر القانون و  "المجتمعالقانون و "مـــــــــــــــجلة 
أحمد  المجتمع، جامعة

 الجزائر  -دراية، أدرار
 

 محكــــــــــــم

 
 


