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  السیــرة الذاتیـــة

  الحالة المدنیة:-1

 عماد االسم:

  إشوي اللقب:

  (الجمهوریة الجزائریة) بسوق أهراس 1984 نوفمبر 04 :المیالد تاریخ ومكان

  متزوج العائلیة: الحالة

   أصلیة جزائریة الجنسیة:

  سالماإل الدیانة:

  -أ –مساعد أستاذ  الوظیفة:

  قانون دولي إنساني التخصص:

  الجمهوریة الجزائریة - سوق أهراس  –محمد الشریف مساعدیة  جامعة ستخدمة:الجهة الم

  0021337725400 الهاتف الشخصي:

  00213664499269 :الهاتف النقال

 41000نهج حریرش عبد اللطیف حي العالویة سوق أهراس  8 العنوان الشخصي:

 الجمهوریة الجزائریة

  imad.ichoui@live.fr : االلكترونيالبرید 
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  الشهادات المتحصل علیها بعد البكالوریا:-2

  

  التقدیر  السنة  الجامعة  الشهادة

  لیسانس في العلوم القانونیة

  القانون الدولي اإلنسانيماجستیر في 

  سوق أهراس

  عنابة

  2007جوان 

  2012 ماي

  قریب من الجید

  حسن

  

  طار اإلنجاز:إادات في الشه-3

  

  عدد التسجیالت  عنوان االطروحة  الجامعة  الشهادة

تطبیق اتفاقیة جنیف الرابعة على   عنابة  دكتوراه في القانون الدولي اإلنساني

  األراضي الفلسطینیة المحتلة

  خامسالتسجیل ال

  مهام التدریس:-4

  

  تولیت أثناء المسار الوظیفي تدریس المواد التالیة:

  ن اإلداريالقانو  -

 القانون الدستوري -

 مدخل للعلوم القانونیة -

 منهجیة البحث العلمي -

 القانون التجاري -

 القانون الدولي للبیئة -

 القانون الدولي العام -

 القانون الدولي اإلنساني -

 القضاء اإلداري -

 المجتمع المدني -

 القرار اإلداري -
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 فلسفة القانون -

  ة:التدریس الثانوي والمشاركة في الدورات التدریبی

  سوق أهراسفي جامعة التكوین المتواصل مركز وات سن 3تولیت مهام التدریس الثانوي مدة 

 مقیاس العقود -

 مقیاس الملكیة الصناعیة -

  :حالیاالمناصب المشغولة  -5

 أهراس منصب رئیس قسم الحقوق بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة محمد الشریف مساعدیة  سوق 

  المجالت المتخصصة:البحوث المنشورة في -6

  

  السنة  العدد  الهیئة المصدرة  المجلة   العنوان  الرقم

الطبیعة القانونیة   01

لمبدأ الحیطة في 

االتفاقیات الدولیة 

  المنظمة للبیئة

مجلة الفقه 

  والقانون 

  26/10/2012  /  المغرب

الحمایة الدولیة   02

  لالجئین

مجلة الفقه 

 والقانون 

  2013غشت   10العدد   المغرب

بین  األقلیاتحقوق   03

الشریعة اإلسالمیة 

  والقانون الدولي

مجلة الفقه 

 والقانون 

  2014فبرایر   16العدد   المغرب

حمایة الموارد المائیة   04

أثناء النزاعات 

  المسلحة

المجلة الدولیة 

  للبیئة والمیاه

  

المنظمة األورو عربیة 

ألبحاث البیئة والمیاه 

اسطنبول  والصحراء

  تركیا

 3 المجلد

  4العدد 

2014  

دور الشریعة   05

اإلسالمیة في الوقایة 

  من انحراف األحداث

مجلة الشباب 

والمشكالت 

  االجتماعیة 

مخبر الشباب 

والمشكالت االجتماعیة 

جامعة محمد الشریف 

 مساعدیة سوق أهراس

  الجزائر

العدد الثاني 

السنة 

  األولى

  2014جوان 
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  المداخالت الدولیة والوطنیة -7

ملتقى دولي   الرقم
  أو وطني

عنوان المداخلة المشارك 
  بھا

  المقر  التاریخ  عنوان الملتقى 

الطبیعة القانونیة لمبدأ   ملتقى دولي  01

الحیطة في االتفاقیات 

  الدولیة المنظمة للبیئة

التأھیل البیئي 
للمؤسسة في 

اقتصادیات دول 
  شمال إفریقیا

 07-06یومي 
  .2012نوفمبر 

  جامعة تبسة

مكافحة جریمة غسیل  ملتقى دولي  02

األموال في القانون الجزائي 

  الجزائري

الجریمة في 
الوطن العربي 

من منظور 
االقتصاد 
  االجتماعي

 10-09یومي 
  .2014فیفري 

  جامعة الوادي

حمایة الموارد المائیة أثناء  ملتقى دولي  03

  النزاعات المسلحة

بیئتنا ومیاھنا 
حاضرنا 

  ومستقبل أجیالنا

أكتوبر  30 – 27
2014  

المنظمة األورو 
عربیة ألبحاث 
البیئة والمیاه 
والصحراء 

  باسطنبول تركیا
التعویض عن الحبس   ملتقى دولي  04

المؤقت غیر المبرر في 

االتفاقیات الدولیة والقوانین 

  الداخلیة

الخطأ القضائي: 

  نظرات متقاطعة

 16- 15یومي 

  2015أفریل 

جامعة سیدي 

  بلعباس

اإلطار القانوني   حمایة الممتلكات الثقافیة ملتقى وطني  05
لحمایة التراث 
  الثقافي وتنمیتھ

ماي  12-10أیام 
2011  

المركز الجامعي 
  سوق أھراس

نظام الجمع بین إیقاف  ملتقى وطني  06

التنفیذ والوضع تحت 

  االختبار

بدائل العقوبة 
الجزائیة في 

التشریع 
الجزائري 
  والمقارن

 17-16یومي 
  .2011نوفمبر 

  جامعة بجایة

غلق المعابر الفلسطینیة  ملتقى وطني  07

وموقف القانون الدولي 

  اإلنساني

الممارسة 
اإلسرائیلیة في 

فلسطین وموقف 
  القانون الدولي

 07-06یومي 
  .2011دیسمبر 

المركز الجامعي 
  سوق أھراس

اإلطار القانوني للحق في  ملتقى وطني  08

اإلعالم البیئي وفقا للتشریع 

  يالجزائر 

الثقافة البیئیة في 
  الجزائر

 22-21یومي 
  .2012فیفري 

المركز الجامعي 
  بالطارف
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دور القضاء الوطني في  ملتقى وطني  09

تطبیق القانون الدولي 

  اإلنساني

آلیات تنفیذ 
القانون الدولي 
اإلنساني بین 

  النص والممارسة

 14-13یومي 
  .2012نوفمبر 

  جامعة بجایة

قانوني لالستثمار اإلطار ال ملتقى وطني  10

األجنبي المباشر في 

  الجزائر

قانون االستثمار 
والتنمیة 
  المستدامة

 06-05یومي 
  .2012دیسمبر 

جامعة سوق 
  أھراس

المسؤولیة الجنائیة للحدث  ملتقى وطني  11

الجانح وأهم الجرائم 

  المرتكبة

الطفولة الجانحة: 

  الواقع والتجلیات

 30- 29یومي 

  2013أفریل 

جامعة سوق 

  راسأه

التزام المتدخل برقابة  ملتقى وطني  12

المطابقة للمنتج وفقا للقانون 

المتعلق  03- 09رقم 

المستهلك وقمع  بحمایة

  الغش

أثر التحوالت 

االقتصادیة على 

المنظومة 

القانونیة لحمایة 

  المستهلك

 09- 08یومي 

  2013ماي 

جامعة سوق 

  أهراس

العنف الجسدي ضد  ملتقى وطني  13

  الزوجة

األسري  العنف

في المجتمع 

  الجزائري

 20- 19یومي 

  2013نوفمبر 

جامعة سوق 

  أهراس

رقابة مجلس المحاسبة على  ملتقى وطني  14

التسییر المالي لآلمرین 

بالصرف على مستوى 

  الجماعات المحلیة

الجماعات 

المحلیة واقع 

  وتحدیات

 26- 25یومي 

  2014فیفري 

جامعة سوق 

  أهراس 

وانین حول مسألة تنازع الق ملتقى وطني  15

  - دراسة مقارنة –الحضانة 

تنازع القوانین في 

مجال األحوال 

  الشخصیة

 24- 23یومي 

  2014أفریل 

  بجایة جامعة

الطرق والوسائل السریة  ملتقى وطني  16

إلمداد الثوار الجزائریین 

موقف القانون و  بالسالح

  الدولي اإلنساني

سوق أهراس 

عاصمة القاعدة 

  الشرقیة

 14- 13یومي 

  2014ماي 

جامعة سوق 

  أهراس

 

  


