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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــ
 

 الجزائر :اســم الدولــــة  

 ذيب عبد السالم :االســم بالكامـــل  

 الجزاير –العلمة  5/11/1491 :مكان وتاريخ الميالد  

 لوزارة العدلأمين عام  :الوظيفة الحاليــة 
 

نائب عام ، مستشار بالمحكمة  –وكيل الجمهورية  :الوظائف السابقــة  
 .العليا ، رئيس الغرفة االجتماعية بالمحكمة العليا

 الفرع القضائي-إجازة المدرسة الوطنية لإلدارة   - :المؤهالت  العلمية  
 .ليسانس في الحقوق  -
 

 .عقد االيجار المدني – 1 :المؤلفات 
 .قانون العمل والتحويالت االقتصادية  -2
 

في القانون المدني ، والقانون الجنائي وقانون العمل  :البحوث 
وقانون الضمان االجتماعي ، عضو مقرر لجنة إعداد 

 .قانون عمل عربي موحد بيروت
 

 الفرنسية –العربية   - :اللغــات 
 

 :العنوان 
 

 الجزائر -وزارة العدل 
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 بيـــاناست

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 الجزائر :اســم الدولــــة  

 لعالوي عيسى :االســم بالكامـــل  

 ببرج بوعريريج 22/1/1452 :مكان وتاريخ الميالد  

 .مستشار دولة   - :الوظيفة الحاليــة 
 

  الجمارك  - :الوظائف السابقــة  
 العالي أستاذ جامعي التعليم  -
 .المحاماة   -
 

 .دكتوراه   - :المؤهالت  العلمية  
 

 .التعويض في المسؤولية اإلدارية   - :المؤلفات 
 .قانون العمل ومنازعات العمل   -
 

 .منازعات العمل   - :البحوث 
 .دروس في قانون الجمارك   -

 العربية  - :اللغــات 
 

 :العنوان 
 

الدار البيضاء ( 1)رقم  9شارع  –اسم حى كريم بلق -
 . 10111الجزائر 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 الجزائر :اســم الدولــــة  

 عمارة محمد/ السيد  :االســم بالكامـــل  

 ائر الجز –بجاية  –اغيل علي  11/0/1455 :مكان وتاريخ الميالد  

 .قاضي برتبة مستشار بالمحكمة العليا  - :الوظيفة الحاليــة 
 .بوزارة العدل –مدير عام لحقوق اإلنسان   -

 وكيل الجمهورية بمحكمة الجزائر  - :الوظائف السابقــة  
 رئيس محكمة الشراقة  -
 نائب عام بمجلس قضاء المدية  -
 .وزارة العدل –مدير الشؤون المدنية   -
 

 .ليسانس في الحقوق  - :ؤهالت  العلمية  الم
 .فرع القضاء –إجازة المدرسة الوطنية لإلدارة   -
 .دبلوم الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية  -
 

العديد من البحوث والدراسات في مختلف مجاالت   - :المؤلفات 
 .القانون

 

 .................... :البحوث 
 

 العربية  - :اللغــات 
 الفرنسية -

 :العنوان 
 

 الجزائر –نهج بلقاسمي محمد الطاهر البليدة  9
 1121225241404: الهاتف 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 الجزائر :اســم الدولــــة  

 مروك نصر الدين :االســم بالكامـــل  

 الجزائر –باتنة  – 25/1/1401 : مكان وتاريخ الميالد 

 والتلخيص بوزارة العدل تمكلف بالدراسا :الوظيفة الحاليــة 
 

رئيس محكمة بومرداس    –قاضي بمحكمة بومرداس  :الوظائف السابقــة  
مدير الدراسات  بالمعهد الوطني للقضاء ، رئيس 
محكمة الحراش ، مستشار بمجلس قضاء الجزائر ، 

 .رئيس غرفة
 

 .دكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائية*   :لمؤهالت  العلمية  ا
 

 انظر الملحق :المؤلفات 
 

 العديد من البحوث القانونية :البحوث 
 

 العربية :اللغــات 
 الفرنسية

 

 :العنوان 
 

بن عكنون  –( 2)رقم ( 2)حى مالكي عمارة ك مدخل 
 .الجزائر –
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 : ليهاالشهادات المتحصل ع*   
 
 .جامعة باتنة –معهد الحقوق  –( 1411)الليسانس حقوق - 1
بدرجة مشرف  –جامعة الجزائر  –كلية الحقوق  –( 1442)ماجستير في القانون الجنائي - 2

 .جدا  
جامعة الجزائر بدرجة  –كلية الحقوق  –( 1441)دكتوراه دولة في القانون الجنائي - 2

 .مشرف جدا  
 

 : بجهاز العدالة النشاطات المهنية*  
 
 (.15/1/1414إلى  21/1/14)قاضي متربص بمركز التكوين بالدر البيضاء - 
 (.10/4/1414إلى  10/1/14)قاضي متربص بمجلس قضاء وهران - 
 (.15/11/1441إلى  11/4/14)قاضي ملحق بالمفتشية العامة بوزارة العدل - 
 (.21/2/1449إلى | 10/11/41)مجلس قضاء تيزي وزو  –قاضي بمحكمة بومرداس - 
 (.1/4/1441إلى  21/2/49)مجلس قضاء تيزي وزو  –منتدب رئيس محكمة بومرداس - 
 (.11/11/1444إلى  2/4/1441)مدير الدراسات بالمعهد الوطني للقضاء - 
 (.4/0/2111إلى  22/11/1444)مجلس قضاء الجزائر  –قاضي بمحكمة بئر مراد رايس - 
 (.21/1/2111إلى  4/0/2111 –اش منتدب رئيس محكمة الحر- 
 (.1/11/2112إلى  1/4/2111مستشار بمجلس قضاء الجزائر - 
 .إلى يومنا هذا 1/11/2112من  –بوزارة العدل  -مدير التشريع والدراسات القانونية - 
 

 : النشاطات األخرى خارج جهاز القضاء*  
 
 .إلى يومنا هذا 1441عام  أستاذ وعضو بالمجلس العلمي بالمعهد الوطني للقضاء منذ- 
 1441أستاذ مشارك بقسم الماجستير بكلية الحقوق والعلوم واإلدارية بجامعة الجزائر منذ - 

 .إلى يومنا هذا
 .1441إلى غاية  1442أستاذ مشارك بجامعة التعليم المتواصل من عالم - 
 .1440إلى غاية  1442أستاذ مشارك للدفعات األولي لطلبة الكفاءة المهنية محاماة من عام - 
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 "اإلسهامات العلمية "

 ـــ
 

 : (أطروحات ، أبحاث ، محاضرات ، ملتقيات)
 

 : األطروحات*  
 
بين القانون الجزائري والشريعة : بعنوان زراعة األعضاء البشرية  –أطروحة ماجستير - 

 .دا  ومنحت بدرجة مشرف ج 1442جوان  21اإلسالمية دراسة مقارنة ، نوقشت يوم 
دراسة مقارنة " الحماية الجنائية للحق في سالمة الجسم  " أطروحة دكتوراه دولة بعنوان  _

 .ومنحت بدرجة مشرف جدا   22/1/1441نوقشت يوم 
 
 : دروس *
 : الجرائم االقتصادية درورس لـ  -1

 
 . 11و 4للطلبة القضاة الدفعتين - 
اإلدارة والمالية بكلية الحقوق بن ولطلبة الدراسات العليا بقسم الماجستير ، فرع - 

 .عكنون
السداسي )وطلبة ماجستير القسم الجنائي والعلوم الجنائية بكلية الحقوق بن عكنون - 

 . 1444 – 1441( األول
 

 : السياسة الجنائية دروس لـ  -2
السداسي األول  )لطلبة للدراسات العليا بقسم الماجستير الفرع الجنائي والعلوم الجنائية 

 .، كلية الحقوق بن عكنون 44/2111لسنة الجامعية ا
 
 : محاضرات في اإلثبات الجنائي والمدني  -2

والثالثة ( 12)والثانية عشر ( 11)والحادي عشر ( 11)للطلبة القضاة الدفعات العاشرة 
 (.12)عشر 

 
 : محاضرات في إثبات الجنائي  -9

 –ق والعلوم اإلدارية بن عكنون بكلية الحقو PGSللطلبة الدراسات العليا المتخصصة 
 . 2111/2112السنة الجامعية  –الدفعة األولى  –جامعة الجزائر 
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 : القانون الدولي الجنائي دروس  -5
 

السداسي األول والثاني  –فرع الدبلوماسية  –قسم الماجستير  –لطلبة الدراسات العليا 
 .بكلية الحقوق بن عكنون 2112/2112السنة الجامعية 

 
 : األبحـــــاث  *
 

 :الملتقيات الدوليــة :  أوال  
 : الموت بين الطب والقانون والدين  -1

 
الدار  –بحث قدم للمؤتمر الثاني عشر للطب الشرعي لدول البحر األبيض المملكة المغربية 

 (.غير منشور) 1440نوفمبر  11إلى  1البيضاء من 
 
 : استنساخ اإلنسان بين الحظر واإلباحة  -2
 

،  22المنعقد بوهران أيام " اإلنسان في الكتب السماوية " بحث قدم للملتقي الدولي 
 :منشور ب  – 1441نوفمبر  25و29

 
 .1441نوفمبر  1العدد  –مجلة معهد الحضارة اإلسالمية - 
عدد خاص جويلية  –مجلة المسير التي تصدرها المدرسة الوطنية للصحة العمومية - 

1441. 
الجزء  –جامعة الجزائر  –ائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية المجلة الجز- 

 .9/1441رقم  – 20
 : التلقيح الصناعي في القانون المقارن والشريعة اإلسالمية  -2
 

 0األوراسي يومي " عطاء اإلسالم في أخالقيات الطب " بحث قدم للملتقي الدولي بعنوان 
 (.1444العدد الثاني  –المجلس اإلسالمي األعلى منشور بمجلة ) 1441أكتوبر  1و 
 
 : قانون األسرة بين النظرية والتطبيق  -9

قضايا المرأة واألسرة بين المبادئ اإلسالمية ومعالجة " بحث قدم للملتقي الدولي بعنوان 
منشور بمجلة المجلس اإلسالمي ) 1444أكتوبر  12إلى  11األوراسي من " القوانين الوضعية 

 (.2111 – 2العدد  –ى األعل
 
 : حصانة القاضي في القانون المقارن والشريعة اإلسالمية  -5

 22و 21،  21األوراشي أيام " اإلسالم والديمقراطية " بحث قدم للمتلقي الدولي بعنوان 
 (.9منشور بالمجلس اإلسالمي األعلى عدد ) 2111مارس 
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 : الندوات الدولية:  ثانيا 

 
 : انونية التي تثيرها عمليات نقل وزرع األعضاء البشريةالمشاكل الق  -1
 

بحث قدم للندوة العلمية حول نقل وزرع األعضاء واستئجار األرحام واالستنساخ 
منشور بمجلة ) 2111سبتمبر  19-12لبنان  –ومدى شرعيتها المنعقدة في بيروت 

للعلوم القانونية  ونشر أيضا بالمجلة الجزائرية 2111لسنة ( 2)المحكمة العليا عدد 
 .1444سنة ( 2)رقم  12واالقتصادية والسياسية الجزء 

 
دراسة )بين القانون المقارن والشريعة اإلسالمية  (LA MERE PORTEUSE)اآلم البديلة   -2

 : (مقارنة
 

بحث قدم للندوة العلمية حول نقل وزرع األعضاء واستئجار األرحام واالستنساخ 
منشور بالمجلة ) 2111سبتمبر  19-12 –لبنان  –بيروت ومدى شرعيتها المنعقدة ب

 (.1444لسنة  9رقم  12الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية ، الجزء 
 
 : استنساخ اإلنسان بين العلم والقانون والدين  -2
 

-5بحث قدم للندوة العلمية حول االستنساخ ومدى شرعيته المنعقد ببيروت لبنان بين 
 (.بحث غير منشور) 2111وان ج 1

 
 : في المجال المدني –اإلثبات بالوسائل العلمية الحديثة   -9
 

بحث قدم للندوة العلمية حول اإلثبات باستعمال وسائل المعلوماتية والتكنولوجيا 
 (بحث غير منشور. )2112جانفي  1-0لبنان  –الحديثة المنعقدة ببيروت 

 
 : الملتقيات الوطنيــة:  ثالثا 

 
 : جريمة السياقة في حالة سكر في القانون الجزائري  -1
 

بحث قدم للملتقي الوطني حول حوادث المرور ، المنعقد الوطني للقضاء باألبيار 
( 1444لعام  2و2العددين  –منشور بمجلة الدرك الوطني )،  1441نوفمبر  1،  0يومي 

 .-عدد تجريبي  –ومجلة حوادث المرور 
 
 
 : صوصيةالحق في الخ  -2
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بحث قدم للملتقي الوطني حول حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية والقوانين 
 1441ديسمبر  10و  15الوضعية ، المنظم من طرف المعهد الوطني ألصول الدين يومي 

 .2العدد  –بحث منشور بمجلة الفكر القانوني الصادر عن دار الهالل )|
 
 : تطبيـقالجريمة المنظمة بين النظرية وال  -2
 

حول الجريمة المنظمة بين الشريعة اإلسالمية " بحث قدم للملتقي العلمي الثقافي 
 2111أفريل  12و  11والقانون الوضعي المنظم من طرف كلية أصول الدين يومي 

 (.2111 – 2عدد  –منشور بمجلة الصراط التي تصدرها كلية أصول الدين )
 

 : األيام الدراسيــة:  رابعـا  
 
 : اإلنعاش الصناعي والمسؤولية الطبية  -1
 

المنعقد بكلية الحقوق بن عكنون " حول المسؤولية الطبية " بحث قدم لليوم الدراسي 
 (. 1441 – 1منشور بمجلة المحكمة العليا عدد ) 1442ماي  2، يوم 

 
 : الرشوة في الصفقات التجارية الدولية  -2
 

المنعقد بكلية الحقوق بن عكنون " شوة حول ظاهرة الر" بحث قدم لليوم الدراسي 
 (.51منشور بمجلة نشرة القضاة عدد ) 1442جوان  12يوم 

 
 : المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة  -2
 

بحث قدم لليوم الدراسي الثاني حول الطب الشرعي والمسؤولية الطبية المنعقد بنزل 
منشور بمجلة موسوعة الفكر القانوني ) 1449نوفمبر  21الصومام بوالية بومرداس يوم 

 (.والتي تصدر دار الهالل للخدمات اإلعالمية –الجزء األول  –
 
 : حصانة القاضي وحصانة المحامي  -9

 
المنعقد بكلية " تنظيم ، دفاع ، مسؤولية " المحاماة " بحث قدم لليوم الدراسي حول 

منشور بمجلة حوليات جامعة الجزائر ) 1442ديسمبر  2الحقوق والعلوم اإلدارية بن عكنون يوم 
 (.1441أفريل  11الجزء األول رقم  –
 
 
 
 : المسؤولية الجنائية لألطباء  -5
 

المنعقد " الطب الشرعي والمسؤولية الطبية "األول حول بحث قدم لليوم الدراسي 
 (بحث غير منشور. ) 1442ديسمبر  11ببيومرداس يوم 
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 : الخطأ الطبي في مجال القانون الجنائي  -0
 

المنعقد " الطب الشرعي والمسؤولية الطبية " بحث قدم لليوم الدراسي الثاني حول 
 (.شوربحث غير من) 1449نوفمبر  21ببومرداس يوم 

 
 : نقل القرنية في القانون الجزائري  -1
 

المنعقد بمستشفي بني مسوس يوم " زراعة القرينية " بحث قدم لليوم الدراسي حول 
(. 1441لعام  2العدد  –منشور بالمورد اإلعالمي الذي تصدره وزارة العدل ) 25/1/1445

جامعة  –ة والسياسية ومنشور أيضا بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادي
 .1441 – 2رقم  20الجزء  –الجزائر 

 
 : زرع الكلية في القانون الجزائري  -1
 

المنظم من طرف " ألمراض الكلي ( " 11)بحث قدم لليوم الدراسي الحادي عشر 
الجمعية الجزائرية لألطباء المتخصصين في أمراض الكلي المنعقد بنزل األوراسي يومي 

 .منشور بمجلة حوليات جامعة الجزائر 2111مارس  21و  14
 
 : نقل الكلية في القانون الجزائري  -4
 

المنعقد بنزل " لطب الكلي ( " 11)بحث قدم لليوم الدراسي الوطني الحادي عشر 
 (.غير منشور) 1441ماي  21و  14األوراسي يومي 

 
 : نقل األعضاء في القانون الجزائري  -11
 

" حول  12/5/1441نعقد بنزل الصومام ببومرداس يوم بحث قدم لليوم الدراسي الم
 (بحث غير منشور" . )نقل األعضاء بين تقد الطب وحدود القانون 

 
 : موقف الشرائع السماوية من نقل األعضاء البشرية  -11
 

" نقل األعضاء بين تقدم الطب وحدود القانون " بحث قدم لليوم الدراسي حول 
 (بحث غير منشور. ) 12/5/1441المنعقد بنزل الصومام يوم 

 
 : رؤية قاض لنقل وزرع األعضاء من األموات ومن األحياء  -12
 

المنظم من قبل الجمعية الوطنية ( 12)بحث قدم لليوم الدراسي الثاني عشر 
بعنوان الطب والقانون المنعقد بقصر الثقافة بالقبة   S.N.P.S.Pلممارسة الصحة العمومية 

 .10/12/1441 الجزائر العاصمة يوم
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 : المشاكل القانونية التي تثيرها نصوص قانون الصحة في مجال زراعة األعضاء  -12
 

المنظم من طرف كلية " نقل األعضاء البشرية " بحث قدم لليوم الدراسي حول 
 (بحث غير منشور. ) 1441جوان  11الحقوق والعلوم اإلدارية بين عكنون يوم 

 
 : ن النظرية والتطبيقمجلس أخالقيات الطب بي  -19
 

المنظم من طرف المجلس " أخالقيات مهنة الطب " بحث قدم لليوم الدراسي حول 
بحث . )1441جوان  24الجهوي ألخالقيات الطب الجزائري المنعقد بنزل األوراسي يوم 

 (.غير منشور
 

 : المشاكل القانونية التي تطرحها المسؤولية الطبية  -15
 

المنظم " الطب الشرعي والمسؤولية الطبية " ي حول بحث قدم لليوم الدراس
باالشتراك بين المعهد الوطني للقضاء ولجنة الطب الشرعي لمستشفي مصطفي باشا يوم 

 (بحث غير منشور. )بقاعة المحاضرات بالمعهد الوطني للقضاء 21/2/2112
 

 : المشاكل التي يثيرها الخطاء الطبي في مجال المسؤولية الجنائية  -10
 

المنظم من طرف " الخطاء الطبي وحقوق المريض " بحث قدم لليوم الدراسي حول 
 (.بحث غير منشور)بمكتبة العامة  4/5/2112جمعية من أجل حياة بكل شرعية يوم 

 
 : المحاضــــــرات*  
 

 :جريمة المخدرات في القانون الجزائري - 1
محاضرة ) 19/12/1441محاضرات ألقيت على طلبة المدرسة العليا للصحة يوم  

 (.55منشورة بنشرة القضاة العدد 
 :االستنساخ بين الحضر واإلباحة  -2

ديسمبر  21محاضرة ألقيت على طلبة المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف يوم 
1441. 

 :الجريمة االقتصادية في ظل التحوالت الجديدة - 2
 22/2/2111م محاضرة ألقيت على طلبة المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف يو 

 (.محاضرة غير منشورة)
 :المسؤولية الجنائية للطبيب - 9
غير ) 21/9/2111محاضرة ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية محاماة يوم الخميس  

 (.منشورة
 :عبء اإلثبات في المسائل الجنائية  -5

 2112مارس  1محاضرة ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية محاماة يوم الخميس 
 24شورة بالمجلة الجزائرية القانونية والقضائية والسياسية الجزء محاضرة من

 .2111 – 2رقم 
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 : الملتقيات المشارك فيها*  
 
 .1441فيفري  21و 20،  25الندوة الوطنية األولي للقضاء بقصر األمم بالجزائر أيام - 
 .1441يفري ف 25و 29،  22الندوة الوطنية الثانية للقضاء بقصر األمم بالجزائر أيام - 
 .بالجزائر 1449أفريل  19و 12الندوة الوطنية للقضاء اإلستعجالي يومي - 
 .1441أوت  12الملتقي الجهوي حول االنتخابات بومرداس يوم - 
 .1441ديسمبر  1الملتقي الوطني حول مرض السيداء بومرداس - 
 .1441مارس  1و 0تيزي وزو يومي " القانون " الندوة الوطنية حول - 
المنعقد من طرف محكمة الرويبة نزل " الدعوى العمومية والحريات الفردية " ندوة - 

 .1441جوان  11و  11المرسي يومي 
اتفاقية األمم المتحدة للجريمة المنظمة عبر : المؤتمر اإلقليمي لمنظمة األمم المتحدة - 

 .2112ديسمبر  11و  11الوطنية بقصر األمم الجزائر يومي 
يين حول قرينة الراءة والحبس المؤقت وبدائله الذي انعقد بالمحكمة العليا يومين دراس- 

 الخ  ....  2112ديسمبر  11و  11يومي 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 الجزائر :اســم الدولــــة  

 فاتح محمد التيجاني  :االســم بالكامـــل  

 المغرب –وجدة  – 24/9/1490 :كان وتاريخ الميالد  م

 (جنائي)رئيس غرفة بالمحكمة العليا  :الوظيفة الحاليــة 
 

مساعد نائب عام لدى مجلس قضاء وهران ، مستشار  :الوظائف السابقــة  
بمجلس قضاء وهران ، أول مساعد وكيل جمهورية 
لدى محكمة وهران ، رئيس مجلس قضاء سيدي 

ن رئيس مجلس قضاء قستطينة ، نائب عام  بلعباس
لدى مجلس قضاء مستغانم ، نائب عام لدى مجلس 
قضاء الشلف ، مستشار بالمحكمة العليا ، رئيس قسم 

 .بالمحكمة العليا

 .ليسانس في الحقوق :المؤهالت  العلمية  
 

-----------------  :المؤلفات 

 عدة مقاالت                  :البحوث 

 العربية - :غــات الل
 الفرنسية -

 :العنوان 
 

 الجمهورية الجزائرية –المحكمة العليا 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 الجزائر :اســم الدولــــة  

 بن ناصر محمد :االســم بالكامـــل  

 الجزائر – معسكر – 19/1/1452 :مكان وتاريخ الميالد  

 (إداري)محافظ دولة لدى مجلس الدولة  :الوظيفة الحاليــة 
 

 .قاضي التحقيق بمحكمة المحمدية - :الوظائف السابقــة  
 .قاضي التحقيق بمحكمة وهران -
 رئيس محكمة قديل -
 مستشار بمجلس قضاء وهران  -
 قاضي تحقيق الفرع االقتصادي بمحكمة وهران -
 .س قضاء بسكرةنائب عام لدى مجل -
 نائب عام لدى مجلس قضاء بشار -
 .مستشار بالمحكمة العليا -

 ليسانس في الحقوق :المؤهالت  العلمية  
 

----------------  :المؤلفات 
 

 عدة مقاالت :البحوث 
 

 الفرنسية –العربية  :اللغــات 
 

 :العنوان 
 

 .الجمهورية الجزائرية –المحكمة العليا 
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 اناستبيـــ

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 الجزائر :اســم الدولــــة  

 ساليم عبد هللا :االســم بالكامـــل  

 الجزائر –تيارت  – 1/2/1450 :مكان وتاريخ الميالد  

 (مدني)رئيس غرفة بمجلس الدولة  :الوظيفة الحاليــة 
 

مدير البحث بوزارة  –امعة الحقوق بوهران أستاذ بج :الوظائف السابقــة  
العدل ، مدير الدراسات بمديرية الديوان مكلف 

 .بالدراسات والتلخيص
 

 ليسانس في الحقوق -1 :المؤهالت  العلمية  
 شهادة الدراسات المعمقة -2

 .دكتوراه دولة -2
 

-------------  :المؤلفات 
 

 عدة بحوث في القانون المدني :البحوث 
 

 العربيـة :اللغــات 
 الفرنسية

 

 :العنوان 
 

 الجمهورية الجزائرية –مجلس الدولة 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 الجزائر :اســم الدولــــة  

 زودة عمـر :االســم بالكامـــل  

 الجزائر –باتنة  – 11/5/1491 :مكان وتاريخ الميالد  

 (مدني)مستشار بالمحكمة العليا  :الحاليــة  الوظيفة
 

قاضي بمحكمة البيض ، مستشار بمجلس قضاء سعيدة  :الوظائف السابقــة  
، مستشار بمجلس قضاء وهران ، قاضي بمحكمة بئر 
مراد رايس ، رئيس محكمة حسين داي ، رئيس 
محكمة الجزائر ، ملحق بوزارة العدل ، رئيس مجلس 

س مجلس قضاء معسكر ، رئيس قضاء المدية ، رئي
 .مجلس قضاء البويرة

 

 ليسانس في الحقوق :المؤهالت  العلمية  
 

--------------  :المؤلفات 
 

 عدة مقاالت ومؤلفات في القانون المدني :البحوث 
 

 العربية :اللغــات 
 الفرنسية

 

 :العنوان 
 

 الجمهورية الجزائرية –المحكمة العليا 
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 استبيـــان

 يـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاءدل
 ـــــــــــ
 

 الجزائر :اســم الدولــــة  

 برعروج حسن :االســم بالكامـــل  

 الجزائر –ميلة  – 22/0/1492 :مكان وتاريخ الميالد  

 (تجاري)نائب الرئيس األول للمحكمة العليا  :الوظيفة الحاليــة 
 

نائب عام لدى  –بمجلس قضاء سطيف  مستشار :الوظائف السابقــة  
رئيس غرفة بمجلس قضاء  –مجلس قضاء سطيف 

نائب عام لدى  –رئيس مجلس قضاء الشلف  –الشلف 
نائب عام لدى مجلس قضاء  –مجلس قضاء الشلف 

محامي  –نائب عام لدى مجلس قضاء سطيف  –بجاية 
رئيس غرفة بالمحكمة  –عام لدي المحكمة العليا 

 .العليا
 

 ليسانس في الحقوق :ؤهالت  العلمية  الم
 

--------------  :المؤلفات 
 

 عدة مقاالت :البحوث 
 

 العربيـة :اللغــات 
 الفرنسيـة

 

 :العنوان 
 

 الجمهورية الجزائرية –المحكمة العليا 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 لجزائرا :اســم الدولــــة  

 طالب أحمـد :االســم بالكامـــل  

 الجزائر –تلمسان  – 2/2/1495 :مكان وتاريخ الميالد  

 (مدني) –رئيس غرفة بالمحكمة العليا  :الوظيفة الحاليــة 
 

 مستشار بمجلس قضاء تيارت   - :الوظائف السابقــة  
 مستشار بمجلس قضاء معسكر  -
 رئيس غرفة بمجلس قضاء معسكر  -
 نائب رئيس مجلس قضاء سيدي بلعباس  -
 رئيس مجلس قضاء وهران  -
 مستشار بالمحكمة العليا  -
 رئيس قسم بالمحكمة العليا  -
 

 ليسانس في الحقوق :المؤهالت  العلمية  
 

-------------  :المؤلفات 
 

 عدة مؤلفات في القانون المدني :البحوث 
 

 الفرنسية–العربيـة  :اللغــات 
 

 :لعنوان ا
 

 الجمهورية الجزائرية  –المحكمة العليا 
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 استبيـــان

 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء
 ـــــــــــ
 

 الجزائر :اســم الدولــــة  

 بوزياني نديـر :االســم بالكامـــل  

 الجزائر –بسكرة  – 11/5/1494 :مكان وتاريخ الميالد  

 (مدني)تشار بالمحكمة العليا مس :الوظيفة الحاليــة 
 

قاضي بمحكمة بسكرة ، رئيس محكمة عزابة ،  :الوظائف السابقــة  
مستشار بمجلس قضاء سكيكدة ، رئيس مجلس قضاء 

 .معسكر
 

 ليسانس في الحقوق :المؤهالت  العلمية  
 

--------------  :المؤلفات 
 

 عدة مقاالت :البحوث 
 

 العربيـة :اللغــات 
 سيةالفرن

 

 :العنوان 
 

 الجمهورية الجزائرية –المحكمة العليا 
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 استبيـــان
 دليـل الخبـراء العرب فى الفقـه والقضــاء

 ـــــــــــ
 

 الجزائر :اســم الدولــــة  

 مقراني حمادي :االســم بالكامـــل  

 بجندوبة بتونس 29/1/1421 :مكان وتاريخ الميالد  

 رئيس غرفة بالمحكمة العليا  - :الوظيفة الحاليــة 
 

  رئيس محكمة  - :الوظائف السابقــة  
 .مستشار  -
 رئيس مجلس  -
 نائب عام  -
 .مستشار بالمحكمة العليا   -

 .ليسانس في الحقوق   - :المؤهالت  العلمية  
 

  :المؤلفات 
 

  :البحوث 
 

 العربية  - :اللغــات 
 

 :العنوان 
 

االبيار  1401ديسمبر  11نهج  المحكمة العليا  -
 .الجزائر 

 

 


