
 - 1 - 

 بيان السرية الذاتية

 الدكتور عبد احلليم بن مشرياألستاذ 

 

 احلالة الشخصية
  عبد احلليم
 بن مــشري

.ميلة:   وادي العثمانية:  1790سبتمرب  80
 .أطفالألربعة متزوج وأب  

 .89888بسكرة   -شتمة  63شقة   لألساتذة اجلامعينيمسكن  188حي  
: halimh88@yahoo.fr                  /

drbenmechri88@gmail.com 

 h.benmechri@univ-biskra.dz: العنوان اإللكتروني المهني

 الشهادات املتحصل عليها
414991شهادة التعليم األساسي

4991لوريااشهادة البك

شهادة الليسـان    احلقـو   
141114

011110شهادة الكفاءة املهنية للمحاماة

44شـهادة املاسسـتيف   احلقـو    

1110

شهادة دكتوراه   العلـو  
011112

611811قو شهادة التأهيل اجلامعي   احل

111811  احلقو أستاذ التعليم العالي 

 

mailto:halimh88@yahoo.fr
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 اخلربة املهنية
 :التدري  - 1
 :تدري  طلبة الليسان  -أ 


11141111



11111110

1110

1112

1110

1119



11101112



11101112



11121112 
1112

1112 


11121119 


11121119



11191141



11191141



11411144



11441141
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11411140



11411140



11411140 
 :املاسستيفتدري  طلبة  - ب


11121119



11441141



11411140



11411140

 :تدري  طلبة الدكتوراه –ج 


11411140

 :املها  اإلدارية – 1
   مساعد نائب العميد املكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمـي والعقاـات اخلارسيـة

111119111119

411141خلية اإلعق  واالتصال 
 41114111نظا  ل   د ليسان  ختصص اانون سنـائي

1144

 1144شعبة احلقو

1141
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 اشة الدكتوراهاألعمال العلمية املنجزة ابل منا
 :مذكرة املاسستيف – 1
"       الحماية الجنائيةة لحوة ا اسننةاي ظة   ة

111110،"الع لمةة 

1141

 :أطروحة الدكتوراه – 1
"      الجةاائ  اسنةاية ااانةة مواانةة  ةيي

011112،"الشةايعة  الوةان ي  

 :امللتقيات الدولية - 6
 :املنشورةامللتقيات الدولية  –أ 
"   االتفاقيات الا لية مصاا ملز  للواضة  الجزائة" ،

1111

"نلطة الواض  اساااي ظ  ت جيه أ اما لإلاااة  يي الح ا  اس احة"

40411112

1112

"  م اأ الفص   يي النلطات  يي الن اميي ال المان   الائانة" ،

12191112

1112

 :امللتقيات الدولية غيف املنشورة –ب 
 "العف  الشام  طايا المصالحة ال طنية"

41421112

 :وطنيةالامللتقيات  - 4
 :امللتقيات الوطنية املنشورة –أ 
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" التح   الايموااط  ظ  الجزائا  أثاه على الحايات العامة"

41441112

1881

 :امللتقيات الوطنية غيف  املنشورة –ب 
"       االزا اجيةة ال المانيةة ظة  الجزائةا ال  اعةم  الم ةااات"

12

491249111111

"   حو ا اسنناي ظ  اسنةم   الع لمةة"

1219411111

 :األيا  الدراسية – 1
 :األيا  الدراسية املنشورة –أ 
"  المنؤ لية الجنائية للشخص المعن ي ظ  التشةاي  الجزائةاي ." 

121112

1881. 
"ة الصاااة ظ  م اجهة اساااة أناليب تنفيذ الواااات الوضائية اساااي"

191111

1883 

 :األيا  الدراسية غيف املنشورة –ب
"      نهايةة الحةاب ال ةاااة  ع لمةة حوة ا اسننةاي" ،

 ،41401111. 
 :املقاالت املنشورة – 3
 "طايوة التعليا على اسحكا  الوضائية"

1112

 "   ضماي الحايةات العامةة  الوان ي الجنائ"
1111
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 "  جايمة الزنا ظ  قان ي العو  ةات الجزائةاي"
1111

 "      االزا اجيةة ال المانيةة  ةيي الو ة    الةاظ"

1112

 "  الجزائةاي   اق  حماية حو ا اسنناي ظ  قةان ي العو  ةات"

1112

 األعمال العلمية املنجزة بعد منااشة الدكتوراه
 :املقاالت املنشورة – 1
 13

"ااانةة انتشةااظية  : ع لمةة الم ةااا العامةة ظة  قةان ي العو  ةات      "
1119

 
ايةة ظة  الوةان ي    تطة ا االختصةاص الوضةائ  للمحةاك  اساا    "

1119"الجزائاي

 
ض ا ط تأايةب  "

1119"الز جة  يي الشايعة  الوان ي

 

1119"ماخ  مفاهيم : الفناا اساااي"

 

1141"نظا  الراابة اإلدارية على اجلماعات احمللية   اجلزائر"

 
إسهـا  املـرأة لنفسـها بـني     "

1141"دراسة مقارنة: التجريم واإلباحة
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أثـر  "

1141"األمومة على اانون العقوبات اجلزائري

 
1144"يف الشرعيةماهية اهلجرة غ"

 :غيف املنشورة امللتقيات الدولية - 1
"ضرورة جتريم االعتداء على الربيد اإللكرتوني"

1212التنظيم القانوني لألنرتنت واجلرميـة اإللكرتونيـة  

1119

"اراءة   اختصاصات شرطة العمران ومحاية البيئة"
1941البيئة والعمران   الدول املغاربيـة 

1141

"دراسـة حالـة اجلزائـر    -ميةحنو تفعيل دور اجملال  احمللية   حتقيق التن"
دور اجملال  املنتخبة   حتقيق التنمية   الدول املغاربيـة  
41401144

"   تطور االختصاص القضائي جملل  الدولـة اجلزائـري "
4441إصقح القضاء اإلداري   دول املغرب العربي

1144

"كفالة احلق   التقاضي عن طريق املساعدة القضائية"
4241ةاحلق   التقاضي   األنظمة املغاربي

1141

"املعاجلة القانونية جلرائم اإلعق    التشريع اجلزائري"
الضمانات الدستورية والقانونية للحق   اإلعق    الدول املغاربيـة 

41421141

خصوصية محاية القصر املهاسرين   اانون العقوبات اجلزائري
، " محاية املهاسرين القصر والفئات اهلشة "

111141

 :املنشورة امللتقيات الدولية - 6
"نظا  الراابة اإلدارية على اجلماعات احمللية   اجلزائر"

دور ومكانة اجلماعات احمللية   الـدول املغاربيـة  
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10111119

1141

 :الوطنية غيف املنشورةامللتقيات  - 4
"لى ضوء مـا سـاء     معاجلة سرائم املوظف العمومي   اانون الوااية من الفساد ومكافحته ع

اآلليـات القانونيـة ملكافحـة    "اتفااية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد   
11101112سرائم الفساد

"  بـدائل  "البدائل اجلنائية للعقوبات السـالبة للحريـة
41العقوبات اجلزائية   التشـريع اجلزائـري واملقـارن   

421144

 :امللتقيات الوطنية املنشورة – 1
"التزامات املراي العقاري   ظل اانون الرتاية العقارية "

12الوااع واآلفا : الرتاية العقارية   اجلزائر

121141

"اإلرهـاب ووذسـا  : معاجلة سرائم العنف   اانون العقوبات اجلزائري"
1411فهم العنف وآليات معاجلتـه 

1144

 :األيا  الدراسية غيف املنشورة – 3
"   سرمية تهريب املهاسرين من منظور اـانون العقوبـات اجلزائـري" ،

12املعاجلة القانونية لظاهرة اهلجرة غيف الشرعية

1141

"  املنازعـة  ، "األحكا  اجلديدة   اـانون االنتخابـات
411141االنتخابية   التشريع اجلزائري

"نظرة إنسانية لظاهرة اهلجرة من أسل" ،

401141

"   اخلطبـة  ، "وطء الزوسة كرها بـني التجـريم واإلباحـة
411141يع اجلزائريوالزواج   التشر

 :األيا  الدراسية املنشورة – 9
"  محايـة  ، "أثر األمومة على اانون العقوبـات اجلزائـري

12األمومة والطفولة   القوانني الوضعية والشـريعة اإلسـقمية  



 - 7 - 

1141

1141

 النشاطات العلمية والبيداغوسية
 :العضوية باللجان العلمية – 1
  ، 1144اللجنة العلمية لقسم احلقو 

 :العضوية مبخابر وفر  البحث - 1
  أثر االستهاد القضائي على حركـة التشـريع

1112

محاية األسرة   االتفاايات الدولية
141112

14رة غيف الشرعيةمكافحة اهلج

1141

 :العضوية باللجان العلمية للمجقت احملكمة - 6


1112

 :مية للملتقيات واأليا  الدراسية والندوات العلميةالعضوية باللجان العل - 4
    دراسة   التعديقت اجلديدة لقـانوني العقوبـات واإلسـراءات

1112اجلزائية

  فهم العنف وآيـات معاجلتـه
1144

  حق التقاضي   األنظمـة املغاربيـة
1141

 الرتاية العقارية الوااع واآلفا
1141

 اإلصقحات الدستورية   الدول املغاربيـة
11121141

 املعاجلة القانونية لظاهرة اهلجرة غيف الشـرعية
121141

   املنازعة االنتخابيـة   التشـريع اجلزائـري
411141
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      الضمانات الدسـتورية والقانونيـة للحـق
41421141اإلعق    الدول املغاربية

      ضـمانات احملاكمـة العادلـة   اـوانني الـدول
10111140املغاربية

 :ميةالعضوية بلجان التنظيم للملتقيات واأليا  الدراسية والندوات العل - 1


1112



1112



1111



1112



1112



1112



1112



121112



1112



1119



1119

    البيئة والعمـران   الـدول املغاربيـة
19411141



121141
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        دور اجملـال  املنتخبـة   حتقيـق التنميـة
41401144الدول املغاربية

    إصـقح القضـاء اإلداري   دول املغـرب العربـي
44411144

   ة املغاربيـة احلـق   التقاضـي   األنظمـ
42411141

  اإلصقحات الدستورية   الـدول املغاربيـة
11121141

 مانات الدسـتورية والقانونيـة للحـق      الضـ
41421141اإلعق    الدول املغاربية

      ضـمانات احملاكمـة العادلـة   اـوانني الـدول
10111140املغاربية

 :املساهمة   إخراج اجملقت العلمية - 3




 

1412



1881

 املساهمة   مسابقات املاسستيف والدكتوراه
4

1141

1

4242

1141
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0

411141

 األعمال املنجزة بعد التأهيل
 :التدري  - 1
 :تدري  طلبة الليسان  -أ 


11411144



11441141



11411141



11411141



11411141



11411142



11411142



11411142



11411142



11421149



11421149
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 :املاسستيفتدري  طلبة  - ب


11441141



11411140



11411140



11421149

 :تدري  طلبة الدكتوراه –ج 


11411140

11421142

 :املها  اإلدارية – 1
 41114111نظا  ل   د ليسان  ختصص اانون سنـائي

1144

 1144شعبة احلقو

1141

 "أ"األعمال العلمية املنجزة بعد الرتاية لرتبة أستاذ حماضر 
 :املقاالت املنشورة – 1
 89

1144"ماهية اهلجرة غيف الشرعية"

 14

1140"االغتصاب الزوسي بني التجريم واإلباحة"

64

1141محاية القصر املهاسرين   اانون العقوبات اجلزائريخصوصية 
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 11

"سهود اجلزائر لتحقيـق التعـاون الـدولي    ـال مكافحـة تهريـب املهـاسرين       "
1142

 :املنشورة امللتقيات الدولية - 1
"كفالة احلق   التقاضي عن طريق املساعدة القضائية"

4241احلق   التقاضي   األنظمة املغاربية

1141

191140

"  احلقو  السياسية للمرأة   ظل اوانني اإلصقح السياسـي   اجلزائـر"
1140"حقو  اإلنسان   ظل التغيفات العربية الراهنة"

 :غيف املنشورة امللتقيات الدولية - 6
"املعاجلة القانونية جلرائم اإلعق    التشريع اجلزائري"

الضمانات الدستورية والقانونية للحق   اإلعق    الدول املغاربيـة 
41421141

" سياسة التجريم   اانون الوااية من الفساد ومكافحتـه"
الفساد وآليات مكافحته   الدول املغاربية

40411142

"املغـرب العربـي   ""التناف  الدولي على منطقة املغرب العربي
1140"والتحوالت اإلاليمية الراهنة

" احلماية اجلزائية للبيئة   التشريع اجلزائـري"
"احلق   بيئة سليمة   التشريعات الدولية والداخلية والشريعة اإلسـقمية "

1140

"ضوابط التنظيم العمراني للمدينة   التشريع اجلزائري   ظل التحوالت السياسية الراهنة"،
Urbanisation des villes Maghribines : état des lieux , processus et 

instruments1142

 :امللتقيات الوطنية املنشورة – 4
"التزامات املراي العقاري   ظل اانون الرتاية العقارية "

12لوااع واآلفا ا: الرتاية العقارية   اجلزائر

1211411141

"اإلرهـاب ووذسـا  : معاجلة سرائم العنف   اانون العقوبات اجلزائري"
1411فهم العنف وآليات معاجلتـه 

11441144
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"   سرمية تهريب املهاسرين من منظور اـانون العقوبـات اجلزائـري" ،
12املعاجلة القانونية لظاهرة اهلجرة غيف الشرعية

1141

121140

 :الوطنية غيف املنشورةامللتقيات  - 4
"  ائل بـد "البدائل اجلنائية للعقوبات السـالبة للحريـة

41العقوبات اجلزائية   التشـريع اجلزائـري واملقـارن   

421144

"  املنازعـة  ، "األحكا  اجلديدة   اـانون االنتخابـات
411141االنتخابية   التشريع اجلزائري

"من أسل نظرة إنسانية لظاهرة اهلجرة" ،

401141

"التعاون الدولي    ال مكافحة اهلجرة غيف الشرعية"
491141"التعاون الدولي    ال مكافحة اهلجرة غيف الشرعية"

"سرمية استغقل معلومات امتيازية من طرف الوسطاء   البورصة" ،
12مقومات االسـتثمار   بورصـة األورا  املاليـة   

1142

 النشاطات العلمية والبيداغوسية
 :العضوية باللجان العلمية – 1
  ، 1144اللجنة العلمية لقسم احلقو 

 :العضوية مبخابر وفر  البحث - 1
     أثـر االستهـاد القضـائي علـى

1119حركة التشريع

14مكافحة اهلجرة غيف الشرعية

1141

 :العضوية باللجان العلمية للمجقت احملكمة - 6
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 :العضوية باللجان العلمية للملتقيات واأليا  الدراسية والندوات العلمية - 4
  فهم العنف وآيـات معاجلتـه

1144

  حق التقاضي   األنظمـة املغاربيـة
1141

 الرتاية العقارية الوااع واآلفا
1141

 اإلصقحات الدستورية   الدول املغاربيـة
11121141

 املعاجلة القانونية لظاهرة اهلجرة غيف الشـرعية
121141

   املنازعة االنتخابيـة   التشـريع اجلزائـري
411141

      الضمانات الدسـتورية والقانونيـة للحـق
41421141اإلعق    الدول املغاربية

      ضـمانات احملاكمـة العادلـة   اـوانني الـدول
10111140املغاربية

 :العضوية بلجان التنظيم للملتقيات واأليا  الدراسية والندوات العلمية - 1
        دور اجملـال  املنتخبـة   حتقيـق التنميـة

41401144الدول املغاربية

    إصـقح القضـاء اإلداري   دول املغـرب العربـي
44411144

    احلـق   التقاضـي   األنظمـة املغاربيـة
42411141

 الـدول املغاربيـة  اإلصقحات الدستورية  
11121141

       الضـمانات الدسـتورية والقانونيـة للحـق
41421141اإلعق    الدول املغاربية

      ضـمانات احملاكمـة العادلـة   اـوانني الـدول
10111140املغاربية
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 املساهمة   مسابقات املاسستيف والدكتوراه
4

1141

1

4242

1141

0

411141

1

1141

2

11411142

1

1142

 

 تهااليت متت منااش اإلشراف على املذكرات واألطروحات
 :اإلشراف على مذكرات املاسرت - 1

 تاريخ املنااشة عنوان املذكرة اسم ولقب الطالب
12111144

12111144

12111144

19111144

10111141

10111141
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10111140

11111140

14111141

11111141

 
 :مذكرات املاسستيف اإلشراف على - 1

 تاريخ املنااشة عنوان املذكرة اسم ولقب الطالب
727102



 - 17 - 

 بعد الرتاية إىل أستاذ التعليم العالياألعمال املنجزة 
 :لمنشورات الدوليةا – أوال

10- 41

1142"اهلجرة غيف الشرعية من منظور سياسة التجريم: "

10- 89

1141"ضرورة جتريم االعتداء على الربيد االلكرتوني"

10- 13

ته على ضوء ما ساء معاجلة سرائم املوظف العمومي   اانون الوااية من الفساد ومكافح "
1141"  اتفااية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

10- 1681

1141"سرمية االجتار باألعضاء البشرية   التشريع اجلزائري "

15- 4381

"احلماية الدولية للبيئة من االسـتخدا  النـووي أثنـاء النزاعـات املسـلحة     : "
1142

10- 8181

ضـمانات التوايـف للنظـر   اـانون     : "42
1142"اإلسراءات اجلزائية اجلزائري

10 –4111

 L’atténuation De La Peine De L’époux 

Provoqué Par L’adultère De Son Conjoint En Droit Algérien1142

 :المنشورات الوطنية – ثانيا

10- 40

اـراءة    : تعزيـز احلمايـة اجلنائيـة للمـرأة   ميـزان السياسـة اجلنائيـة        "
1141".49 – 42القانون 

10- 41

"املعاجلـة القانونيـة جلـرائم اإلعـق    التشـريع اجلزائـري       "
1142

10- 11

1141" سياسة التجريم   اانون الوااية من الفساد ومكافحته "
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، " الداللة اللفظية   ميزان السياسة الواائية: الطفل املعر  للخطر " -10

1142

 :الملتقيات الدولية - ثالثا

"كومة اإللكرتونية ووااع اجلماعات احمللية   اجلزائراحل" -10
"اجلماعات احمللية   الدول املغاربية   ظل التشريعات اجلديدة واملنتظرة"
14111142

"ستثمار   اجلزائرالضمانات الدستورية اجلديدة لق" -10
"الضمانات القانونية لقستثمار   دول املغرب العربي"

1141

" احلماية اجلنائية للمستهلك   التشريع اجلزائري" -10
" احلماية القانونية للمستهلك   ظل التحوالت االاتصادية الراهنة "

41441142

تعزيز احلماية اجلنائية للمرأة من العنف   ظل التشريع اجلزائري– 10
41"احلماية القانونية لألسرة: "

441142

 ضوء   العا  املرفق تفويضات عقود على املرتتبة للنزاعات االدارية التسوية سدوى عن- 15

إلدارة التحوالت اجلديدة 199 / 18  التنفيذي املرسو  أحكا 
12191142املرفق العا    اجلزائر

 :الملتقيات الوطنية - رابعا

"اهلجرة غيف الشرعية من منظور السياسة اجلنائيـة املعاصـرة  " -10
"الشرعية وسبل معاجلتها   ظل التحديات األمنية اجلديدةاهلجرة غيف "

121142

"موااع التواصل االستماعي وحتـديات اجلرميـة املعلوماتيـة   " -10
4142"اجلرمية املعلوماتية بني الواايـة واملكافحـة  "

1142

"خصوصية التعديقت الواردة على سرميـة اختطـاف األطفـال   " -10
44411141"سرمية اختطاف األطفال   اجلزائر"

االبتكـار املفتـوح   ""االخـرتا   احلماية القانونية لـرباءة " -10
"بـني ضـرورة التـبع وعوائـق التطبيـق     : سامعة –  املؤسسات الصغيفة واملتوسطة وتنمية العقاة مؤسسة 

11101142
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 :يام الدراسيةاأل – خامسا

اـراءة   التقـارير السـنوية للجنـة الوطنيـة االستشـارية لرتايـة حقـو          : املؤسسة العقابية " -10
حقـو    بـني األدوار التقليديـة واعتبـارات    املؤسسات العقابيـة  : "، " اإلنسان ومحايتها

401141" اإلنسان

 :العلميةملؤلفات ا
املنهج، اإلشكالية، األمانة العلمية: أصول البحث العلمي10

1142

"الوااع والرهانات: حلقو  املدنية والسياسيةا"10
1142

 (اليت متت منااشتهااألطروحات ) الدكتوراهاإلشراف على 
 :أطروحات الدكتوراهاإلشراف على  - 1

 تاريخ املنااشة عنوان املذكرة اسم ولقب الطالب
احلماية اجلنائية للطفل   التشريع اجلزائري 

 والقانون املقارن
7102

االختصـاص القضائـي التكميلـي وأثــره علـى عمل 
احملكمـة اجلنائيـة الدوليـة

7102

 

 :احلاليةاملناصب 
 .0100د القضائي على حركة التشريع، منذ سويلية خمرب أثر االستهاير مد – 10
د القضـائي علـى حركـة التشـريع، منـذ      خمـرب أثـر االستهـا   حترير  لة االستهاد القضائي، اليت تصدر عن رئي   – 10

 .0105سبتمرب 
د القضـائي علـى حركـة التشـريع، منـذ      خمرب أثـر االستهـا  ، اليت تصدر عن النااد للدراسات السياسية لة  مدير - 10

 .0100سبتمرب 
املعتمـد   (التسـييف احلـديث لـردارة احملليـة     – ختصص اانون إداري) ،فيما التدرج املتخصص تكوينالفريق رئي   – 10
 .0102سنة 
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 .إىل غاية يومنا هذا 0100اللجنة العلمية لقسم احلقو  منذ سنة  عضو  – 15
 .إىل غاية يومنا هذا 0100اجملل  العلمي لكلية احلقو  والعلو  السياسية جبامعة بسكرة منذ عضو  – 10
 .إىل غاية يومنا هذا 0100امعة حممد خيضر بسكرة منذ ي جلاجملل  العلمعضو  – 10
 :  اجملقت العلمية التالية( عضو جلنة القراءة)خبيف حمكم  – 12
 .، كلية احلقو  والعلو  السياسية، سامعة بسكرةاملفكر لة  -
، كليـة احلقـو  والعلـو  السياسـية، سامعـة      احلقو  واحلريـات، خمـرب احلقـو  واحلريـات   األنظمـة املقارنـة       لة  -

 .بسكرة
كلية احلقـو  والعلـو  السياسـية، سامعـة     على حركة التشريع، خمرب أثر االستهاد القضائي ، االستهاد القضائي لة  -

 .بسكرة
 .باتنة، كلية احلقو  والعلو  السياسية، سامعة الباحث للدراسات األكادميية لة  -
 .خنشلة، كلية احلقو  والعلو  السياسية، سامعة علو  السياسيةاحلقو  وال لة  -
 .املركز اجلامعي متنراست، كلية احلقو  والعلو  السياسية، الاتصاديةاالستهاد للدراسات القانونية وا لة  -
 .الوادي -الشهيد محة خلضر ، سامعة ، البحوث والدراسات لة  -
 .املسيلة، كلية احلقو  والعلو  السياسية، سامعة الدراسات والبحوث القانونية لة  -
 .تبسة، كلية احلقو  والعلو  السياسية، سامعة النرباس للدراسات القانونية لة  -

 :مساعد   اجملقت العلمية التاليةحمرر  – 10
، كليـة احلقـو  والعلـو  السياسـية، سامعـة      احلقو  واحلريـات، خمـرب احلقـو  واحلريـات   األنظمـة املقارنـة       لة  -

 .بسكرة
 .املسيلة، كلية احلقو  والعلو  السياسية، سامعة الدراسات والبحوث القانونية لة  -
العلـو  االاتصـادية والعلـو     ، كليـة  Economies financières bancaires et de management لـة   -

 .بسكرة، سامعة التسييف والتجارة
 


