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  + تأهيل جامعي علوم : دكتوراهالشهادة العلمية
  بريكة - سي الحواس-أحمد بن عبد الرزاق حمودة مدير المركز الجامعي : المؤسسة المستخدمة

  
  
  1997سنةدة ليسانس في الحقوق شها -
  .  2000سنة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة  -
  .2004سنة  عامشهادة الماجستير في الحقوق تخصص قانون  -
  .بتقدير مشرف جدا  2016 عامشهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون  -
 .2018، عامتخصص قانون شهادة التأهيل الجامعي في الحقوق ،  -

    

  
  بريكة - سي الحواس- أحمد بن عبد الرزاق حمودة مدير المركز الجامعي المنصب الحالي : 

  المناصب السابقة:
  .2004منذ سنة  باحثةأستاذة -
  .12/04/2018منذ تاريخ " أ"  صنف ةمحاضرأستاذة -
  عضو بمجلس ادارة  المركز الجامعي سي الحواس بريكة  .-
  مركز الجامعي سي الحواس بريكة  عضو المجلس العلمي لل-
لمدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي لمعهد الحقوق والعلوم االقتصادية بالمركز ا-

  الجامعي بريكة.
  .مديرة معهد الحقوق والعلوم االقتصادية بالمركز الجامعي بريكة  -

 

   المسار المهني

 

  الشهادات العلمية 

 

  الشخصيةالحالة 



  

  
   PRFU عضو بفرق البحث

  آفاق الحوكمة للتنمية المستدامة المحلية.لمخبر  البيئة والتنمية المستدامةرئيس فرقة بحث -
  رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه بقسم الحقوق-
  األول المواطنة والبيئة لتحقيق التنمية المستدامةرئيس المؤتمر الدولي -
  رئيس الملتقى الوطني حول آليات تحسين الخدمة العمومية في الجزائر"الواقع والرهانات"-
  ول "األقطاب الجزائية المتخصصة "الواقع والمأمول"رئيس اليوم الدراسي ح-
  يس اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول" الملكية الفكرية وأثرها على التنمية االقتصادية"ئر-
يس اللجنة العلمية للملتقى الوطني "القوانين الناظمة للنشطة االقتصادية واثرها على ئر-

  التنمية"
  من التظاهرات الدولية والوطنية عضوية اللجان العلمية للعديد-
  الدراسات القانونية واالقتصادية صنف ج رئيس تحرير مجلة-
 خبير محكم في العديد من المجالت الوطنية والدولية-

  

  يومنا هذاالى  2005منذ سنة  مصنفةت علمية منشورة بمجالت وطنية ودولية مقاال-
وطن وملتقيات وطنية وندوات وأيام مداخالت علمية في مؤتمرات دولية داخل وخارج ال-

  .دراسية
  "حقوق الطفل بين االتفاقيات الدولية وقانون العقوبات الجزائري"كتاب موسوم بـ -
  "النظام القانوني لحماية األيتام مجهولي النسب في الجزائر"كتاب موسوم بـ -

  كتب بيداغوجية مصادق عليها من طرف الهيئات العلمية-
   ةجماعي ي كتبمشاركات منشورة ف -
  

  

  

  

  

 

 النشاط العلمي

 

  االنتاج العلمي 


