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بيان سيرة ذاجيت 

 

:  البياناث الشخصيت 

                                                                                       Souraya:  Prénoms                                                                                       صىسيت  : الاظم

                                                                                         Nom :  Bourbaba  بىسبابت   :الللب

   

وهشان   1981 /04/12: جاسيخ ومكان امليالد

 دكخىساه في العلىم فشع كاهىن خاص:  الذسجت العلميت الحاليت

 "ب"أظخار محاضش كعم : الىظيفت

ذ إلالكترووي   souribourbaba@yahoo.fr  :  البًر

  00213663989890 :  الهاجفسكم 

ذي  بشاس-  بشاس الجذًذ50حي غشاظت سكم :  العىىان البًر

  : املحصلت العلميت الشهاداث

علىد الحالت "إداسيت، مزكشة ليعاوغ بعىىان ليعاوغ علىم كاهىهيت و -  2005

 . جامعت بشاس، "املذهيت

شهادة الكفاءة املهىيت للمحاماة  جامعت جياللي ليابغ ظيذي بلعباط - 2006

أحكام الخىكيع " عىىان الشظالت " كاهىن خاص"ماجعخير حلىق، جخصص - 2008

جامعت بشاس؛ " الالكترووي في إلازباث 

كىاعذ : "  الاطشوحتعىىان" كاهىن خاص"دكخىساه في العلىم،  جخصص – 2016

ظيذي بلعباط –  جامعت جياللي ليابغ "ألامً املعلىماحي

 :التدرج الوظيفي و املقاييس املدرست

كعم الحلىق، جامعت بشاس، ملياط املىهجيت " ب "(ة)معاعذ (ة)أظخار: 2009/2010

 (عمخ مىجه )اللاهىهيت، واملذخخ لعلم اللاهىن 

كعم الحلىق، جامعت بشاس، ملياط اللاهىن " أ "(ة)معاعذ (ة)أظخار: 2010/2011

 "عمخ مىجه" عمخ مىجه، و مىاهج العلىم اللاهىهيت (هظشيت الالتزام)املذوي

كعم الحلىق، جامعت بشاس، ملياط املذخخ " أ"(ة)معاعذ (ة)أظخار:2011/2012

 .، و ملياط وظائخ إلازباث في املىاد املذهيت و الخجاسيت(محاضشة )لعلم اللاهىن 
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، كعم الحلىق جامعت بشاس، ملياط مىهجيت "أ "(ة)معاعذ (ة)أظخار:  2012/2013

لطلبت العىت أولى ماظتر جخصص إداسة و صفلاث  (محاضشة)البحىر اللاهىهيت

عمىميت، ملياط وظائخ إلازباث في املىاد املذهيت و الخجاسيت، ملياط  اللاهىن 

، (عمخ مىجه)لطلبت العىت اللاهيت   م د جخصص إداسي  (هظشيت الالتزام)املذوي

" ملياط الىظيفت العمىميت لطلبت ظىت زاللت جخصص جىظيماث ظياظيت و إداسيت

 .كعم العلىم العياظيت

كعم الحلىق، جامعت بشاس، ملياط مىاهج " أ"(ة)معاعذ (ة)أظخار: 2013/2014

، ملياط الخىظيم إلاداسي (عمخ مىجه )العلىم اللاهىهيت لطلبت العىت أولى حلىق 

لطلبت العىت اللاللت جخصص جىائي جطبيلي،  كاهىن (محاضشة)والىظيف العمىمي

 .لطلبت العىت اللاهيت حلىق جخصص كاهىن إداسي  (عمخ مىجه)إداسي 

كعم الحلىق، جامعت بشاس، ملياط مىهجيت " أ"(ة)معاعذ (ة)أظخار: 2014/2015

لطلبت العىت أولى ماظتر جخصص إداسة و صفلاث  (محاضشة)البحىر اللاهىهيت

لطلبت ظىت  (محاضشة)عمىميت، ملياط وظائخ إلازباث في املىاد املذهيت و الخجاسيت

لطلبت العىت  (محاضشة)زاللت حلىق جخصص كاهىن مذوي، ملياط الخىظيم إلاداسي 

في الجضائش  (محاضشة)اللاللت حلىق جخصص كاهىن إداسي، ملياط حششيع العمخ

 . لطلبت العىت أولى جىظيم ظياس ي وإداسي بلعم العلىم العياظيت

كعم الحلىق، جامعت بشاس، ملياط مىهجيت " ب "(ة)محاضش  (ة)أظخار: 2015/2016

لطلبت العىت أولى ماظتر جخصص إداسة و صفلاث  (محاضشة)البحىر اللاهىهيت

لطلبت العىت أولى حلىق،ملياط وظائخ  (محاضشة)عمىميت، ملياط الخىظيم إلاداسي 

 .إلازباث لطلبت العىت اللاللت حلىق جخصص مذوي

كعم الحلىق، جامعت بشاس، ملياط " ب "(ة)محاضش (ة)أظخار: 2016/2017

لطلبت العىت أولى حلىق، ملياط اللشاساث و العلىد  (محاضشة)الخىظيم إلاداسي 

 .لطلبت العىت اللاللت حلىق  (عمخ مىجه)إلاداسيت

 :املقاييس املدرست بجامعت التكوين املتواصل

- محاضشة و عمخ مىجه)، ملياط اللاهىن املذوي(ة)مخعاكذ (ة)أظخار:  2008/2009

لطلبت العىت اللاهيت جخصص جىزيم، ملياط اللاهىن  (هظشيت إلالتزام

 .لطلبت العىت أولى إعالم آلي للدعيير (ألاعما  الخجاسيت- محاضشة)الخجاسي 
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- محاضشة و عمخ مىجه)، ملياط اللاهىن املذوي(ة)مخعاكذ (ة)أظخار:  2009/2010

 لطلبت العىت اللاللت جخصص جىزيم (علىد خاصت

- محاضشة و عمخ مىجه)، ملياط اللاهىن املذوي(ة)مخعاكذ (ة)أظخار : 2010/2011

لطلبت العىت اللاهيت جخصص جىزيم، و ملياط اللاهىن  (هظشيت الالتزام

 لطلبت العىت اللاللت جخصص جىزيم (علىد خاصت- محاضشة و عمخ مىجه)املذوي

:  مجال البحث 
 

 إلازباث باالدلت الحذًلت في املىاد املذهيت و الجىائيت- 

الجشائم الالكتروهيت  و املعلىماجيت - 

 الاداسة الالكتروهيت- 
:  ملؤهالث املهنيت ا

مىظفت في إطاس علىد ما كبخ الدشغيخ بمذسيت الصيذ البحشي و ملىاسد - 2005-2007* 

. والًت بشاس- الصيذًت

بشاس - أظخارة مخعاكذة بمشكض الخكىيً املخىاصخ - 2008-2011*

والًت بشاس – مخصشف سئيس ي باملعهذ الىطني املخخصص في الخكىيً املنهي - 2009* 

أظخار معاعذ بكليت الحلىق والعلىم العياظيت جامعت بشاس؛ - 2009*

بكليت الحلىق و العلىم العياظيت جامعت طاهشي محمذ " ب"أظخار محاضش - 2016* 

 بشاس؛

:  املؤهالث البيداغوحيت و الاداريت 

اث جخصص   و علىم ظياظيتجذسيغ  وجاطير طلبت املاظتر حلىق  – 2012/2017* 

 :العصويت العلميت في مشاريع البحث و اللجان. مخخلفت

بشاس - جامعت طاهشي محمذ-  ععى باللجىت العلميت للعم الحلىق 2015- 

 بشاس- جامعت طاهشي محمذ- مجلت حىلياث الحلىق -  ععى بلجىت الخحشيش2016-

.  ععى بهيئت مشاكبت الجىدة جامعت طاهشي محمذ بشاس2017- 

:  املنشورة العلميت املقاالث 

جشائم ضذ ظالمت املعلىماث و الىظم املعلىماجيت ، مجلت حىلياث : ملا  بعىىان*

. 2015 مكشس، 13بشاس للحلىق و العلىم العياظيت، عذد 
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مجلت حىلياث بشاس للحلىق و العلىم " حماًت جعم الاوعان" ملا  بعىىان* 

. 2017 مكشس  كيذ الطبع، 15العياظيت، عذد 

:  العلميت ركت في امللتقياث و ألايام العلميتاملشا

: امللتقياث الدوليت

امللخلى "  زلافت الجضائشيين بئجباسيت الخأمين على الكىاسر الطبيعيت" مذاخلت بعىىان * 

 .             بجامعت بشاس2009 ماسط 08 و 07الذولي ألاو   حى  أهظمت الخأمين  املىعلذ ًىمي 

 ملكافحت جشائم الاهترهذ املخخزة الىطىيت و الذوليت الجهىد" مذاخلت بعىىان * 

الظاهشة الاجشاميت و العياظت الجىائيت : امللخلى الذولي اللاوي حى  "  والجشيمت املىظمت

.  بجامعت بشاس2010 ماي  05/06الحذًلت املىعلذ ًىمي 

 العمىميت في الجضائش  و مىاكبت جحذًاث العصش إلاداسةعصشهت : " مذاخلت بعىىان * 

واكع - الاصالح إلاداسي في الدششيعاث املغاسبيت" امللخلى املغاسببي ألاو  حى  " الشكمي 

، جامعت طاهشي محمذ بشاس؛ 2017 افشيخ 12/13، املىعلذ ًىمي -" وأفاق

:  امللخلياث الىطىيت

" املعئىليت الطبيت بين الششيعت و اللاهىن ، امللخلى الىطني حى  : مذاخلت بعىىان * 

. ، جامعت بشاس2011ماي 10/11معؤوليت املهىيين في اللاهىن الجضائشي املىعلذ ًىمي 

دساظت - أزش الخذمت العمىميت على مؤششاث الخىميت املعخذامت: مذاخلت بعىىان * 

الخذمت العمىميت املحليت و الخىميت املعخذامت " جليميت، امللخلى الىطني اللالث حى  

، جامعت طاهشي 2015 أبشيخ 15/16، املىعلذ ًىمي "الىاكع و الشهاهاث- في الجضائش

محمذ بشاس؛ 

الحجيت اللبىجيت للمحشساث الالكتروهيت، امللخلى الىطني حى  : مذاخلت بعىىان * 

 16/17الاطاس اللاهىوي للخىكيع و الخصذًم الالكتروهيين في الجضائش،املىعلذ ًىمي 

- ظىق هشاط- ، جامعت محمذ ششيف معاعذًت2016فيفشي 

: البحثيتوالعضويت في اللجان العلميت 

الاصالح إلاداسي في الدششيعاث "  ععى اللجىت العلميت للملخلى املغاسبي حى  *

 .، جامعت بشاس2017 أفشيخ 12/13واكع و افاق ، املىعلذ ًىمي - املغاسبيت

سئيعت الجلعت لليىم الذساس ي حى  الىظام املصشفي مً صواًا كاهىهيت و إكخصادًت * 

 بشاس -  بكليت الحلىق و العلىم العياظيت، جامعت محمذ طاهشي 2017 ماي 02بخاسيخ 
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 الكتب

دساظت ملاسهت، داس إبً - إلازباث بالكخابت في الشكخ الالكترووي: كخاب بعىىان* 

. 2013بطىطت لليشش و الخىصيع، عمان، ألاسدن، 

: املطبوعاث الجامعيت

مطبىعت مىجهت لطلبت ليعاوغ و لجميع الخخصصاث  بعىىان ؛مىهجيت و جلىياث * 

 البحث العلمي


