بيان السيرة الذاتية
معلومات شخصية
االسم:الحاج احمد
اللقب :باباعمي
تاريخ ومكان االزدياد07:مارس  ،1986بلدية بنورة ،والية غرداية ،الجزائر
عنوان اإلقامة :ص ب  51العطف غرداية
الجنسية :جزائري
الحالة االجتماعية :متزوج
البريد االلكترونيBabaammi.hadjahmed@univ-ghardaia.dz :

المؤهالت العلمية:
• شهادة البكالوريا أداب وعلوم انسانية بتقدير جيد جدا  ،ثانوية العطف غرداية ،الجزائر2004
• ليسانس حقوق ،بتقدير جيد جدا  ،كلية القانون جامعة الجزائر2008 ،
• دبلوم الكفاءة المهنية للمحاماة ،كلية القانون جامعة الجزائر2009،
• ماجستير في القانون الخاص ،قانون مدني ،بتقدير ممتاز ،مع توصية بالنشر من جامعة اليرموك،
المملكة األردنية الهاشمية2012،
• دكتوراه علوم في القانون الخاص بتقدير مشرف جدا كلية الحقوق جامعة الجزائر  1سنة 2018

الخبرة العملية:
• أستاذ قانون في جامعة الجزائر  3لمدة ثالث سنوات
•

حاليا أستاذ محاضر بجامعة غرداية كلية الحقوق والعلوم السياسية منذ فيفري 2015

• محامي معتمد لدى المجالس تابع لنقابة محامي البليدة
المدرسة  :مواد القانون  :قانون الضرائب  ،قانون أعمال ،التأمين ،اإللتزامات ،المسؤولية المدنية
• المواد ُ
،الملكية الفكرية  ،قانون الشركات  ،العقود اإللكترونية ،النظام القانوني للحساب المصرفي ،قانون
جنائي إقتصادي ،مالية عامة ،الجماعات المحلية ،الرقابة اإلدراية ،اإلقتصاد السياسي ...........
• ناشر لكتاب تحت عنوان :الجمع بين تعويض المسؤولية المدنية وتعويض التأمين ،منشورات الحلبي
الحقوقية لبنان سنة2013
• مشارك في الملتقى الدولي حول الخطأ القضائي بجامعة سيدي بلعباس بمداخلة عنوانها  :استدراك ق اررات
المحكمة العليا على ضوء اإلجتهاد القضائي الجزائري.
• ملتقى التعاقد بين الحرية العقدية وتنظيم التشريعي بقسنطينة سنة  2018مداخلة بعنوان " أثر التنظيم
القانوني على حرية التعاقد في مجال التأمينات "
• ملتقى جامعة تيزي وزو الحماية القانونية للمستهلك  2018مداخلة بعنوان "المعالجة القانونية لشروط
التأمين التعسفية من خالل القانون " 02-04
• ملتقى تطبيقات القانون الدولي اإلنساني الثورة التحريرية نموذجا سنة  2019مداخلة بعنوان " سلوك الثوار
الجزائريين واالحتالل الفرنسي في ميزان اتفاقيات جنيف األربعة
• ملتقى جامعة البرج التجارة االلكترونية وتكنولوجيات االعالم واالتصال سنة  2019مداخلة " دورالتوقيع
االلكتروني في اثبات المعامالت التجارة االلكترونية عل ضوء القانون 04/15
اللغات والحاسوب

اللغة العربية جيد والفرنسية جيد
اتقان جميع برامج الحاسوب الرئيسية والضرورية

