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 )المهني المسار في مشغولةال السامية والوظائف الرتب( المهني المسار

----------------------------------------------------------------  
 العربي المغرب اتحاد

  هذا يومنا إلى1995.)بعثة رئيس(. العربي المغرب التحاد الشورى مجلس عام أمين، دولي موظف                                  

 /الحكومة رئاسة مصالح/ اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة مركزيال الجهاز

  1994/1995                                      .                                   أ.ق/ العمومية للوظيفة عام مدير  

  1989/1995                             .         والمراقبة القوانين بتطبيق مكلف ،مركزي مدير/  عام مفتش 

 (األول الوزير مصالح) اإلداري واإلصالح العمومية للوظيفة الدولة كتابة

   1989/ 1982                                                                              التسيير لمراقبة  فرعي مدير 

  العسكرية الخدمة

 (مدنية خدمة أشهر 10 ذلك في بما) احتياط ضابط لإلمداد العليا المدرسة 

  1980/1982                    الجمهورية رئاسة مصالح مستوى على

 الجمهورية رئاسة مصالح

  مصالح إلى الداخلية وزارة مصالح من المصلحة لضرورة تلقائي نقل  

  1978سبتمبر                (  العمومية للوظيفة العامة المديرية الجمهورية ةرئاس     
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 المحلية والجماعات الداخلية وزارة

 والتعاون للتكوين العامة بالمديرية. أ.ق اإلداري لتكوينل فرعي مدير 

 1978سبتمبر/ مارس                                                                                           اإلداري واإلصالح 

 1978/ 1974.العمومية للوظيفة العامة لمديريةا بمصالح والعلمي التقني التعاون مكتبب مكلف  

         ---------------------------------------------------------------------------  

 والتكميلي المتخصص التكوين، الجامعي التكوين 

 :الجامعي لتكوينا -  

 الجزائر جامعة/ اإلدارية والعلوم الحقوق كلية

 2006-2005                               األولى الشرف بدرجة العام القانون في دولة دكتوراه* 

                                                            ومنشوورة مطبوعة. الخاص القانون في دولة دكتوراه رسالة* 

  2000/ 1999                                                                          (المشرف وفاة بسبب مناقشة غير)        

 1982/ 1981               . األولى الشرف بدرجة، الخاص القانون في ماجستير* 

   7619/1977                                     ءقضوا فرع/ الحقوق في الليسانس شهادة*

 :المدى قصيرال تكميليوال متخصصال تكوينال -

 ، البرلماني العمل تنظيم:فرنسا - باريس -العمومية ةلإلدار  الدولي بالمعهد*

                  1999              .الفرنسيين الشيوخ ومجلس الوطنية بالجمعية رينتم بفترات مرفق

  1996.الدبلوماسية الممارسة: تخصص. سويسرا، المتحدة األمم وبمنظمة المعهد بنفس* 

 1994         .العمومية الوظيفة اقتصاد: تخصص. الفرنسي المعهد بنفس* 

 1992                     بالجزائر ASTEIN الدولية بالمؤسسة اآللي اإلعالم في تكوين*  

 1978               .العودل وزارة، الجزائر .لبيضاءا الدار. للقضاة الوطنية بالمدرسة* 

---------------------------------------------------------------  

 الشهادات التقديرية: -
فووي  اإلداري اإلصالالالحل: شووكر وتقوودير علووى المشوواركة فووي فعاليووات الملتقووى المغوواربي األول حووو * 

التشووووريعات المغاربيووووة بمداخلووووة افتتاحيووووة موسووووومة ب: اإلصووووالح اإلداري... المفوووواتيح الرئيسووووة. جامعووووة 
 13/4/2017                        طاهري محمد بشار. عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية.

فوي  الجماعالات المحليالةحوول: ث الثالو دوليالالشكر وتقدير على المشاركة فوي فعاليوات الملتقوى  * 
. عمادة كلية الشهيد حمة األخضر الوادي. جامعة  الدول المغاربية في ظل التشريعات الجديدة والمنتظرة

 02/12/2016                                                الحقوق والعلوم السياسية.
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:   التعالالالديالت الدسالالالتوريةحوووول: بي مغوووار شوووكر وتقووودير علوووى المشووواركة فوووي فعاليوووات الملتقوووى ال* 
 -الشوووهيد حموووة لخضووور. جامعوووة المضووومون واألبعووواد التعوووديالت الدسوووتورية:بمداخلوووة افتتاحيوووة موسوووومة ب

 31/10/2016                                         . عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية.الوادي

 إنجواحلشهيد عرفانا وتقوديرا بمسواهمتنا الفعالوة فوي * وسام  الذاكرة/ من الجمعية الوطنية: مشعل ا
                                        03/10/2016                                                   لمعركة " اسيين" 59الذكرى  إحياء

فعاليات  على المشاركة في/1من المجلس الشعبي الوطني/ البرلمان الجزائري غ شكر وتقدير  * 
التحوووديات الجديووودة للدبلوماسوووية بمداخلوووة موسوووومة ب:  /الدبلوماسالالالية البرلمانيالالالةحوووول: دولي الملتقوووى الووو
  25/05/2016                                                                           .البرلمانية

في  ترقية الخدمة العموميةحول:  دولي الرابعشكر وتقدير على المشاركة في فعاليات الملتقى ال* 
تكنولوجيالالالات اإلعالالالالم واالتصالالالال ك ليالالالة ببمداخلوووة افتتاحيوووة موسوووومة  تحوووديات ورهانووات المغاربيوووة الوودول 

. عمادة كليوة الشهيد حمة لخضر/ الوادي/ جامعة  :لتحسين الخدمة العمومية وتسيير الموارد البشرية 
 10/3/2016                                                 الحقوق والعلوم السياسية.

مخبور أثور  . الحوكمة البرلمانيةحوول: دولي شكر وتقدير على المشاركة في فعاليات الملتقى ال* 
 . عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية.بسكرةجامعة  االجتهاد القضائي على حركة التشريع.

                                                                              17/11/2014                   

 ساهمة في إنجاحعلى الم عرفان من المجتمع المدني/ تجمع الشباب الجزائري/شكر و * 
 الجزائر أيام: -رهانات وآفاق -ربي اإلفريقيابالحوار الشبابي المغالمؤتمر الدولي الثاني الموسوم  

                                                          2014نوفمبر  10-11-12                                                                       
  المؤلفات - 

. المهنوةوأخالقيوات  البشورية المووارد تسويير منظوور مون، والتحوول التطوور: العموميوة الوظيفة* 

 2.2013ط 2010 1ط                        .ةالجامعيو للمطبوعوات الوطني الديوان

 2008 . الجزائر -كليك –دار 1ط      .المدنية والمسؤولية التأمين*  

 1997. الجزائر األمة دار 1 ط         .العمومية الوظيفة اتأخالقي* 

 1984. الحداثة دار نلبنا. بيروت 1/ط     .يةنالمد المسؤولية في المعنوي الضرر عن التعويض نظرية* 

                                                          1992. رالجزائ. والتوزيع النشر دار 2ط                                                                                            

 

---------------------------------------------------------- 

 :أخرى ومداخالت منشورات -

 :منها ، الساعة مواضيع حول وعربية طنيةدوريات و و  مجالت في المنشورة الدراسات من العديد~ 

 اليوم إلى 1993 منذ. بالجزائر لإلدارة الوطنية المدرسة عن درةالصا إدارة مجلة. 

 .الجزائر بجامعة والقانونية اإلدارية العلوم مجلة*  
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 .السياسة والعلوم الحقوق كلية/ بسكرة بجامعة والقانونية اإلدارية العلوم مجلة* 

 .السياسة والعلوم الحقوق كلية/ نونوالقا السياسة دفاتر. ورقلة بجامعة والقانونية اإلدارية العلوم مجلة* 

 .الجزائر. للمجاهدين الوطنية منظمة عن الصادرة. نوفمبر أول مجلة* 

 .الجزائر. البرلمان مع العالقات وزارة عن. البرلماني القانون حول الصادرة الوسيط مجلة* 

 .بيروت. العربي البرلماني االتحاد مجلة* 

 :التالية المواضيع حول

 المشتركة الدولية المبادئ مع وتكييفها المعاصرة الدساتير أحكام في تأمالت.الرشيد والحكم القانون دولة* 

 ومكانتها البرلمانية الدبلوماسية/ شاملة متنوعة مواضيع/ البرلماني القانون.وتحديدات مفاهيم المواطنة.

 ظول في وآفاقهاّ مهامها، دورها، العمومية اإلدارة/ المعاصرة اإلقليمية التكتالت المعاصرة المجتمعات في

سوووووتراتجيتها البشووووورية المووووووارد تسووووويير/ ، العولموووووة والمعلومااااا    التكنولوجيوووووات/ البشووووورية التنميوووووة/ وا 

 التنمويووة العمليووة فووي والمنتخووب الناخووب دور./ التشوواركية الديمقراطيووة./ العمووومي المرفووق ( TIC)الجديوودة

 اقتصووواد ظوول فوووي الدولووة وهياكوول مهوووام إصووالح. ومقتضوووياتها العولمووة ظوول فوووي واإلدارة التنميووة. / المحليووة

 .السوق

 : أخرى نشاطات

------------------------------------------------------------- 
  2013 منذ/              البرلمان/ اإلفريقي االتحاد لدى معتمد خبير -

 2012-2011 بسكرة بجامعة البشرية الموارد مجال في الجزائرية بالجامعات زائر أستاذ -

  2014-2013         الجزائر السياسية للعلوم الوطنية العليا بالمدرسة مشارك أستاذ  -

 .هذا يومنا والى 1989                             بالجزائر لإلدارة الوطنية بالمدرسة مشارك أستاذ -

 1986-1983 الجزائر/ اإلدارية والعلوم الحقوق بكلية مشارك أستاذ -

 . والدولية والقارية الجهوية و الوطنية الملتقيات من العديد في والمشاركة إدارة -

 .والمهنية الجامعية لعلميةا والرسائل اتالمذكر  من العديد ومناقشة تأطير -

 .اإلدارية -البرلمانية – األكاديمية والندوات الملتقيات من العديد في مقرر -

  نهاتخصصة بالمجلس األعلى للغة العربية/ رئاسة الجمهورية/مم عمل مجموعات رئاسة -

 األعلوى المجلوس  بولونشورها مون ق يوظيفوالو المهنوي المصطلح حول علمية وأدلة معاجم إعدادلجنة  -

 :يةتاآل المجاالت في.الجزائر. كليك. الطبع دار. للعربية للغة

  2006.ط.عربية فرنسية"ونماذج مصطلحات" البشرية الموارد تسيير في وظيفي دليل/ 1

     6200.ط      عربية فرنسية. ونماذج مصطلحات، ةوالمحاسب المالي التسيير حول وظيفي دليل/ 2

   2009 ط.ونماذج مصطلحات. العامة الوسائل تسيير حول وظيفي دليل/  3

 .الثالث باللغات والمعلوماتية المكتبية لمصطلحاتا مشاركة في إعداد دليل حول/ 4 

         2009.                                                         -االنجليزية -الفرنسية – العربية 
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  جمعوية نشاطات/ 7

 .اليوم والى 1997 عام منذ.الجزائريين الحقوقيين التحاد الوطني المكتب عضو/ 1

 .الدولي البرلماني باالتحاد،البرلمانية والجمعيات للمجالس العامونء األمنا بجمعية عضو/ 2

   2009 عام.اليوم والى إثيوبيا. أبيبا أديسدورة  نذم   

    2006 منذ العرب العامونء األمنا بجمعيةدائم  عضو/ 3

 أخرى: 
 ية)مستوى متقدم( اجنليزية واسبانية) حمادثة أساسية(.اللغات: العربية والفرنس 
 ةرياض. الالقراءةواية:  اهل . 
 أطفال 04+متزوج الجزائر/ البويرة والية/ باألخضرية 24/10/1952:المولد تاريخ. 

 


