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يللدكتور محمد عيساو بيان السيرة الذاتية  

المدنية الحالة/   I 

 اللقب واالسم: عيساوي محمد

والية تيزي وزو–بذراع الميزان  1964ماي  15تاريخ الميالد:   

0771999439الهاتف:   

    yahoo.fr2010m1964a@البريد االلكتروني:

II/العلمية  داتالشها 

 1983شهادة البكالوريا شعبة رياضيات، دورة جوان  -1

 1988سنة  اآللي اإلعالمشهادة مهندس دولة في  -2

 1999شهادة ليسانس في الحقوق سنة  -3

 2000شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة سنة  -4

 2005شهادة ماجستير في الحقوق سنة  -5

  2012سنة  في القانون شهادة دكتوراه علوم -6

  2015تأهيل جامعي سنة  -7

أستاذ محاضر قسم"أ" :الحالية الرتبة  

–البويرة  -: جامعة أكلي محند أولحاج مؤسسة التشغيل  

والعلميةاإلدارية المهام  / III 

جوان  12إلى غاية  2007فيفري  17مدير معهد الحقوق بالمركز الجامعي بالبويرة من  -1
2012 

البويرة مكلف بالتكوين العالي عي الطورين األول والثاني والتكوين نائب مدير جامعة  -2
إلى يومنا هذا )  2012جوان  13من  ،ت وكذا التكوين العالي في التدرجالمتواصل والشهادا

 (.2020 جانفي 09

 22إلى  2012أفريل  23عضو اللجنة المتساوية األعضاء بجامعة البويرة منذ تاريخ  -3
 .2015أفريل 

 21إلى  2016فيفري  21رئيس اللجنة المتساوية األعضاء بجامعة البويرة منذ تاريخ  -4
 2019فيفري 

mailto:a1964m2010@yahoo.fr
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إلى يومنا  2019أفريل  22عضو اللجنة المتساوية األعضاء بجامعة البويرة منذ تاريخ   -5
(09-01-2020.) 

 .2012ديسمبر  12مسؤول تخصص قانون األسرة في الماستر بمقرر تعيين مؤرخ في  -6

عضو منتخب في لجنة الخدمات االجتماعية لدى المركز الجامعي بالبويرة بقرار وزاري  -7
 .2006ديسمبر  02مؤرخ في 

ركز رئيس األمانة التقنية لالمتحانات والمسابقات المنظمة على مستوى معهد الحقوق بالم -8
 . 2009نوفمبر  05، بمقرر تعيين مؤرخ في 2009الجامعي بالبويرة بعنوان سنة 

رئيس األمانة التقنية لالمتحانات والمسابقات المنظمة على مستوى كلية الحقوق والعلوم  -9
 . 2012ديسمبر  19، بمقرر تعيين مؤرخ في 2013السياسية بعنوان سنة 

للتكوين المهني بوالية البويرة، بمقتضى قرار  عضو لجنة اعتماد المؤسسات الخاصة-10
 . 2016جوان  05المؤرخ في  77معالي وزير التكوين والتعليم المهنيين رقم 

 10مقرر السيد مدير الجامعة المؤرخ في  ىرئيس المجلس التأديبي للجامعة بمقتض -11
 .2017جانفي 

الحقوق والعلوم السياسية بجامعة رئيس اللجنة العلمية لقسم القانون الخاص بكلية  -12
 .2017جانفي  16المؤرخ في  75البويرة بمقتضى القرار الوزاري رقم 

عضو المجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة بمقتضى القرار  -13
 .2017جانفي  16المؤرخ في  75الوزاري رقم 

 .2017/2018عنوان السنة الجامعية خبير لتقييم عروض التكوين في الدكتوراه ب-14

التي تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية "معارف" عضو هيئة تحرير مجلة  -15
 بجامعة البويرة.

 التي تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة. "معارف" خبير بمجلة -16

ةالنشاطات البيداغوجي /  IV 

  تدريس المقاييس التالية:

 -المدخل إلى العلوم القانونية  –المنازعات  اإلدارية  –القانون اإلداري  –المالية العامة -1
 قانون األسرة ) الليسانس (

التحكيم التجاري الدولي )الماستر(. –المواريث  -2  

التحكيم التجاري الدولي ) الماجستير ( -قانون المنافسة -3  

النشاطات العلمية  / V 
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 أ/ مشاريع البحث

دراسة نظرية وتطبيقية معمقة لتطبيق النظام التعليمي  رئيس فريق بحث في مخبر:" -1
 في الجامعة الجزائرية بهدف تكوين أقطاب جامعية تنموية مندمجة". LMDالجديد 

تحوالت المؤسسة  بعنوان: 2013إلى  2010من  CNEPRUعضو مشروع بحث  -2
 االقتصادية وأثارها على عالقات العمل

تشجيع  آلياتتفعيل  بعنوان: 2018إلى  2014من  CNEPRUرئيس مشروع بحث  -3
 وحماية االستثمار األجنبي في الجزائر

 2019جانفي  01منذ  PRFU بحث رئيس مشروع -4

مسؤول تكوين دكتوراه في القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  -5
 .2016جويلية  31المؤرخ في  935الوزاري رقم البويرة، مؤهل بمقتضى القرار 

 المنشوراتب/

بعنوان:"نقل وزرع  -البويرة– 2008نشر مقال في العدد الخامس من مجلة معارف سنة  -1
 األعضاء البشرية بين ضوابط الشريعة وحدود القانون" 

بعنوان:"دراسة نقدية  -البويرة– 2011سنة  من مجلة معارف العاشرنشر مقال في العدد  -2
 لقضية هلمارتون في التحكيم الدولي"

كلية –من المجلة النقدية للحقوق والعلوم السياسية  2011سنة  11نشر مقال في العدد  -3
بعنوان:" إشكالية اللجوء إلى التحكيم في بعض المسائل المتعلقة  -الحقوق بجامعة تيزي وزو

 بالنظام العام"

بعنوان:"تحكيم  2012سنة   -البويرة–في العدد الرابع عشر من مجلة معارف  نشر مقال -4
 االستثمار ومتطلبات التنمية"

بعنوان:"حدود   2015سنة  -البويرة–من عشر بمجلة معارف انشر مقال في العدد الث -5
 صمود مبدأ السرية في تحكيم االستثمار".

في حل منازعات االستثمار  CIRDI اختصاص المركز الدولي نشر  مقال بعوان -6

  العلوم القانونية والسياسية بجامعة الواديفي مجلة   األجنبي في الجزائر عن طريق التحكيم

 2019سنة 
)في ضوء التعديل الدستوري  رمقومات االستثمار األجنبي في الجزائنشر مقال بعنوان -7

  بجامعة المسيلة.  االستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةفي مجلة  (2016لسنة 

 ج/ المداخالت

 الملتقيات الدولية/1ج.
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تبييض األموال التجريم، االنعكاسات... المكافحة مداخلة في الملتقى الدولي األول حول -1

فيفري  23و 22بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة يومي  المنظم ووطنيا،دوليا 
 اآلثار السلبية لجريمة تبييض األموال على الدولة وعلى المجتمع.، بعنوان: 2016

تبييض األموال التجريم، الدولي األول حول  ملتقىللعضو في اللجنة العلمية  -2

بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة  المنظم ووطنيا،االنعكاسات... المكافحة دوليا 
 2016فيفري  23و 22يومي 

 ق البديلة لتسوية النزاعات، الحقائق والتحدياترالطمداخلة في الملتقى الدولي حول  -3

بعنوان:  ،2016أفريل  27و 26بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بجاية يومي  المنظم

 .واإلداريةالمدنية  اإلجراءاتكام التحكيمية الباطلة في ضوء قانون تنفيذ األح

 الملتقيات الوطنية/2ج.

مداخلة في الملتقى الوطني حول مبادرة تعزيز سياسة االصالحات في الجزائر المنظم  -1

، بعنوان:"أفاق 2013أفريل  11و 10بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة يومي 
 السياسية في الجزائر". اإلصالحات

مداخلة في الملتقى الوطني حول التحكيم التجاري الدولي المنظم بكلية الحقوق والعلوم  -2
، بعنوان:"التحكيم بين خصوصية 2013ماي  09و 08السياسية بجامعة تيزي وزو يومي 

 السرية ومطالب الشفافية".

المحروقات في الجزائر المنظم  مداخلة في الملتقى الوطني حول ترقية الصادرات خارج -3

، 2014 مارس 12و 11يومي  الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تيزي وزوبكلية 
 :"دوافع تنظيم وتطوير الجزائر لصادراتها خارج المحروقات".بعنوان

عضو اللجنة العلمية في الملتقى الوطني حول انعكاسات التحوالت الدولية الراهنة على -4

 26اإلنسان، المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة يوميمنظومة حقوق 
 .2014نوفمبر  27و

آلياته وسبل تحقيق أهدافه المنظم بكلية  L.M.Dمداخلة في الملتقى الوطني حول نظام  -5
، 2016فيفري  18و 17 يومي بجامعة البويرة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 ".2016فيفري  13و 12"إصالحات نظام ل.م.د في ظل الندوة الوطنية :  بعنوان

آلياته وسبل تحقيق أهدافه المنظم  L.M.Dالوطني حول نظام  ملتقىللعضو اللجنة العلمية -6

فيفري  18و 17بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة البويرة يومي 
2016. 

مداخلة في الملتقى الوطني حول التصوف بين الماضي والحاضر المنظم بكلية العلوم  -7

: "الوجود  ، بعنوان2017أفريل  11و 10يومي  بجامعة البويرة االجتماعية واإلنسانية
 الصوفي في الجزائر وتأثيره على الحياة االجتماعية لألفراد".
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وف بين الماضي والحاضر المنظم بكلية الوطني حول التص لملتقىلعضو اللجنة العلمية -8
 .2017أفريل  11و 10العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة البويرة يومي 

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن مداخلة في الملتقى الوطني حول  -9

وم التسيير المنظم بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعل الجهوي وتنويع الهيكل الصناعي
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : " ، بعنوان2017 ماي 11و 10يومي بجامعة البويرة 

 ".في التنمية االقتصادية

مداخلة في الملتقى الوطني حول تطور النظم اإلجرائية الجزائية في ضوء التعديالت  -10

قوق والعلوم السياسية ، المنظم بكلية الح2016اإلجرائية األخيرة والتعديل الدستوري لسنة 
: "قراءة في التعديالت الجديدة لقانون  ، بعنوان2017ماي  24و 23يومي بجامعة البويرة 

 ".)محكمة الجنايات نموذجا(الجزائية اإلجراءات

للملتقى الوطني حول تطور النظم اإلجرائية الجزائية في ضوء عضو اللجنة العلمية -11

، المنظم بكلية الحقوق والعلوم 2016والتعديل الدستوري لسنة التعديالت اإلجرائية األخيرة 

: "قراءة في التعديالت الجديدة  ، بعنوان2017ماي  24و 23السياسية بجامعة البويرة يومي 
 لقانون اإلجراءات الجزائية)محكمة الجنايات نموذجا(".

 األيام الدراسية /3ج.

رك متدخل في اليومين الدراسيين بعنوان:"مساهمة البحث العلمي في تطوير امش -1

المنظومة السجينة" المنظمين بمقر المدرسة الوطنية إلدارة السجون بسور الغزالن بتاريخ 
  11و 10

 .2007أفريل 

مداخلة في اليوم الدراسي حول الشراكة في الجزائر، واقعها وآفاقها، المنظم بمعهد العلوم  -2

، بعنوان:"تشجيع االستثمار في 2007ماي  07االقتصادية بالمركز الجامعي بالبويرة يوم 
 الجزائر".

مداخلة في اليوم الدراسي حول ظاهرة االنتحار، التشخيص والوقاية، المنظم بالمركز  -3
 .2007نوفمبر  11الجامعي بالبويرة يوم 

التكنولوجية الحديثة على منظومة القوانين مداخلة في اليوم الدراسي حول أثر التحوالت  -4

بعنوان:  2008أفريل  15الجزائرية، المنظم بمعهد الحقوق المركز الجامعي بالبويرة يوم 
 والواقع التشريعي في الجزائر". عملية زرع األعضاء بين التطور العلمي"

يثة على منظومة عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي حول أثر التحوالت التكنولوجية الحد-5
 .2008أفريل  15القوانين الجزائرية، المنظم بمعهد الحقوق المركز الجامعي بالبويرة يوم 

، بين الزيف االستعماري 1945مايو  08مداخلة في اليوم الدراسي حول انتفاضة  -6
، بعنوان:"أثار 2009مايو  09والحقائق التاريخية، المنظم بالمركز الجامعي بالبويرة يوم 

 على نضال الشعب الجزائري". 1945ماي  08انتفاضة 
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مداخلة في اليوم الدراسي حول حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي واالقتصادي،  -7

بعنوان: "تحقيق  2010ديسمبر  13المنظم بمعهد الحقوق المركز الجامعي بالبويرة يوم 
 األمن االقتصادي للشعوب بين النظرية والواقع".

حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي لجنة العلمية لليوم الدراسي حول ال رئيس -8
 .2010ديسمبر  13، المنظم بمعهد الحقوق المركز الجامعي بالبويرة يوم واالقتصادي

رئيس اللجنة العلمية لليوم الدراسي حول دور القاضي االستعجالي اإلداري في حماية  -9
ماي  18عهد الحقوق المركز الجامعي بالبويرة يوم الحقوق والحريات األساسية، المنظم بم

2011. 

مداخلة في اليوم الدراسي حول دور القاضي االستعجالي اإلداري في حماية الحقوق  -10

، 2011ماي  18والحريات األساسية، المنظم بمعهد الحقوق المركز الجامعي بالبويرة يوم 
 تي تخرج عن والية القضاء".بعنوان: "إشكالية اختصاص قاضي في بعض المسائل ال

مداخلة في اليوم الدراسي الموسوم ب: معا الرساء دعائم لممارسة بيداغوجية وتفاعلية  -11
جديدة، المنظم من طرف مخبر دراسة نظرية وتطبيقية معمقة لتطبيق النظام التعليمي الجديد 

L.M.D  ديسمبر  09في الجامعة الجزائرية بهدف تكوين أقطاب جامعية تنموية مندمجة يوم
 ، بعنوان:"مفاهيم أساسية في نظام ل.م.د".2013

عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي الموسوم ب: نحو تكوين جامعي يتسم بالحيوية -12

ة معمقة لتطبيق مخبر دراسة نظرية وتطبيقي من طرفوالعصرية ويثمن الجهود، المنظم 
في الجامعة الجزائرية بهدف تكوين أقطاب جامعية تنموية  L.M.Dالنظام التعليمي الجديد 

 . 2014ماي  13مندمجة يوم 

حق التقاضي في المادة اإلدارية في ضوء قانون مداخلة في اليوم الدراسي حول  -13

 29ياسية بجامعة البويرة يوم ، المنظم بكلية الحقوق والعلوم الساإلجراءات المدنية واإلدارية

، بعنوان: تطور موقف المشرع الجزائري من تحكيمية منازعات الصفقات 2014ماي 
 العمومية".

، المنظم بجامعة 1960ديسمبر  11مداخلة في اليوم الدراسي التاريخي حول مظاهرات  -14
وإصرار الشعب  1960ديسمبر  11، بعنوان: مظاهرات 2014ديسمبر  08البويرة يوم 

 الجزائري على انتزاع السيادة الوطنية)نظرة قانونية(. 

، مخبر األكاديمي والمهنيتقنيات التحرير مداخلة في اليوم الدراسي الموسوم ب:  -15

في الجامعة الجزائرية  L.M.Dدراسة نظرية وتطبيقية معمقة لتطبيق النظام التعليمي الجديد 

بعنوان: السيرة الذاتية  2015ماي  04بهدف تكوين أقطاب جامعية تنموية مندمجة يوم 
 كمدخل للحصول على وظيفة.

–تقنيات التحرير األكاديمي والمهني  عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي الموسوم ب: -16
، المنظم من طرف مخبر دراسة نظرية وتطبيقية معمقة لتطبيق النظام -الطبعة الثانية
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في الجامعة الجزائرية بهدف تكوين أقطاب جامعية تنموية مندمجة  L.M.Dالتعليمي الجديد 
 .2016فيفري  29يوم 

ج والمنهجية في البحوث العلمية، المنظم مداخلة في اليوم الدراسي الموسوم ب: المنه -17

في  L.M.Dمخبر دراسة نظرية وتطبيقية معمقة لتطبيق النظام التعليمي الجديد من طرف 
 2017أفريل  25الجامعة الجزائرية بهدف تكوين أقطاب جامعية تنموية مندمجة يوم 

 بعنوان: التمييز بين المنهج والمنهجية في اإلجراءات التطبيقية.

لليوم الدراسي الموسوم ب: المنهج والمنهجية في البحوث العلمية، عضو اللجنة العلمية -18

المنظم من طرف مخبر دراسة نظرية وتطبيقية معمقة لتطبيق النظام التعليمي الجديد 
L.M.D  أفريل  25في الجامعة الجزائرية بهدف تكوين أقطاب جامعية تنموية مندمجة يوم

2017 

في  2016علمية لليوم الدراسي الموسوم ب: التعديالت الدستورية لسنة عضو اللجنة ال -19

 15مجال الرقابة ومراقبة االنتخابات، كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة بتاريخ 
 .2017ماي 

مداخلة في اليوم الدراسي حول اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي في ضوء القانون  -20

لق بترقية االستثمار، المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البويرة التع 09-16رقم 
 االستثمار.، بعنوان: التحكيم كضمان لتسوية منازعات 2017ماي  16يوم 

رئيس اللجنة العلمية لليوم الدراسي حول اإلطار القانوني لالستثمار األجنبي في ضوء  -21
ستثمار، المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة التعلق بترقية اال 09-16القانون رقم 
 .2017ماي  16البويرة يوم 

 

 الندوات العلمية /4ج.

عضو اللجنة العلمية للندوة العلمية الموسومة ب قراءة قانونية حول التعديل الدستوري  -1

ال المبادئ العامة لالقتصاد الوطني، المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية جفي م 2016
  .2016ماي  11بجامعة البويرة يوم 

عضو اللجنة العلمية للندوة العلمية الموسومة ب التأسيس لنشر ثقافة الجودة في المنظمة  -2
من طرف مخبر:  )مؤسسات التعليم أنموذجا( المنظم بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية

 .2017أفريل  20التربية، العمل والتوجيه يوم 

مشاركة في تنشيط الندوة العلمية للندوة العلمية الموسومة ب قراءة قانونية حول التعديل  -3

في مجال المبادئ العامة لالقتصاد الوطني، المنظم بكلية الحقوق والعلوم  2016الدستوري 
 . 2016ماي  11السياسية بجامعة البويرة يوم 

VI/ نشاطات التأطير 
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 مذكرة ماستر تمت مناقشتها كلها. 30  االشراف على -

 مذكرات ماجستير تمت ماقشتها 05االشراف على  -

نظام  04في نظام ل.م.د و 02أطروحات دكتوراه لم تناقش بعد منها  06االشراف على   -
 كالسيكي

 :مناقشةلجان العضو 

 ماستر مذكرة 20عضو في لجان مناقشة -

 مذكرات ماجستير 10عضو  في لجان مناقشة -

 أطروحات دكتوراه 08 عضو  في لجنة مناقشة -

 تأهيل جامعي. 02عضو في لجنة مناقشة  -

اللغات /  VII 

 اللغة العربية: إتقان

 اللغة الفرنسية: مستوى جيد

 اللغة األنجليزية: مستوى متوسط


