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يرة الذاتية  الس  

 الدكتور لونيس ي علي

 كلية الحقوق والعلوم السياسية _ جامعة أكلي محند ولحاج بالبويرةعميد 

  

 الشخصية:وال: املعلومات أ

 0691مارس  01لونيس ي علي من مواليد بومرداس في  :واللقباالسم -

 متزوج العائلية:الحالة -

 1117881070 الهاتف:-

  ALILOUNICI1965@gmail.com االلكتروني:البريد -

 :العلمياملسار  ثانيا:

 (أ)أستاذ محاضر  :5101جويلية  -
 تيزي وزو  معمري جامعة مولود  _ الجامعيالتأهيل الحصول على شهادة  5101جويلية   -

 (ب)أستاذ محاضر  :5105جويلية  -

 القانون _ جامعة مولود معمري تيزي وزو _علوم تخصص  دكتوراه الحصول على شهادة   -

 (أ)مساعدأستاذ  :5118 -

 (ب)أستاذ مساعد  :5111 -

جامعة  اإلنسان _القانون الدولي لحقوق  : الحصول على شهادة املاجستير _ تخصص5111 فيفري  -

 مولود معمري تيزي وزو _

_ جامعة مولود معمري  واإلداريةليسانس في العلوم القانونية : الحصول على شهادة 5111جويلية  -

 تيزي وزو _

 فلسفة _ جامعة الجزائر _ : الحصول على شهادة ليسانس0688جويلية  -

  .بكالوريا آدابالحصول على شهادة  :0681جويلية  -

 ثالثا: املسار اإلداري:

بالبويرة ابتداء من ديسمبر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أكلي محند ولحاج -

5108. 
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نائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية مكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة بالطلبة _  -

  .5109غاية ديسمبر  إلى 5101 من سبتمبرجامعة أكلي محند ولحاج بالبويرة 

والبحث العلمي نائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية مكلف بالدراسات ملا بعد التدرج  -

 .5101إلى غاية سبتمبر  5105من نوفمبر أكلي محند ولحاج بالبويرة _ والعالقات الخارجية _ جامعة

إلى غاية  5111من فيفري  .نائب مدير معهد الحقوق مكلف بالدراسات باملركز الجامعي بالبويرة -

 .5105جويلية 

      :العلميةالنشاطات  رابعا: 

 .أطروحات الدكتوراه مناقشة العديد من-

                           املاجستير.مذكرات مناقشة العديد من -

 .مذكرات املاسترالعديد من  مناقشةاالشراف و -

 الوطنية والدولية العلميةاملشاركة في العديد من األيام الدراسية   وامللتقيات -

                                                                                                                                                                                                                                               .نشر العديد من املقاالت في مجالت علمية محكمة-

املوسومة ب:  األولى ماستر تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائيةانجاز مطبوعة للسنة -

 .الجرائم الدولية

 ب:املوسومة  انجاز مطبوعة للسنة الثانية ماستر تخصص القانون الدولي لحقوق االنسان-

 الدولي.القضاء الجنائي 

الدولي  انجاز مطبوعة للسنة الثالثة تخصص قانون عام املوسومة ب: محاضرات في القانون -

 اإلنساني.

للطباعة والنشر  عن دار األمل، صادر تأليف كتاب: إشكالية الطبيعة القانونية لظاهرة اإلرهاب-

 .5106، تيزي وزو، الجزائر، والتوزيع

الدولي، دور األجهزة الرئيسية ملنظمة األمم املتحدة في التصدي لجريمة اإلرهاب  تأليف كتاب: -

 .الجزائردار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو،  يصدر عن، )تحت الطبع(

، )تحت الطبع(، 5117و 5110التدخل العسكري في أفغانستان والعراق عامي  تأليف كتاب: -

 .يصدر عن دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر

االتفاقيات الدولية املعنية بالتصدي لجريمة اإلرهاب الدولي )دراسة تحليلية  تأليف كتاب: -

يصدر عن دار األمل ، )تحت الطبع( (،5101الى غاية  0697لالتفاقيات املعتمدة منذ عام تأصيلية 

 للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر.
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املسجل  حقوق اإلنسانعلى منظومة  الراهنةالدولية  أثر التغيرات :رئيس فرقة بحث املوسومة ب -

 .5101الى غاية  5101من  املمتدة _P052130002 تحت رقم

: العدالة االلكترونية: بين متطلبات العصر وحماية حقوق االنسان رئيس فرقة بحث املوسومة ب -

 .5157غايةالى  5106، املمتد من G01LO1UN100120190002وحريات األفراد. املسجل تحت رقم 

في كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة أكلي محند ولحاج بالبويرة    عضو باملجلس العلمي-

 لعدة سنوات

 .5101إلى غاية أكتوبر 5105رئيس اللجنة العلمية لقسم القانون العام من أكتوبر -

والعلوم عضو باملجلس العلمي للجامعة ممثل عن األساتذة املحاضرين عن كلية الحقوق -

 .5106الى غاية مارس  2016ابتداء من مارس  السياسية بجامعة أكلي محند ولحاج بالبويرة

 .5108مسؤول تخصص ماستر القانون الجنائي والعلوم الجنائية   ابتداء من جانفي -

كلية الحقوق والعلوم تصدر عن  التي-الحقوق  قسم-معارفعضو في هيئة التحرير في مجلة -

 .عة أكلي محند ولحاج بالبويرةالسياسية بجام

املجلة الدولية للبحوث القانونية )محكمة. عضو محكم في عدة مجالت علمية وطنية  -

 والسياسية، مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، دفاتر السياسة والقانون....(.

 


