
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Curriculum Vitae 

 

 

       IMAD EDDINNEعماد الدين                               : االسم -

 BARKAT                                 : بــــــــــركات   اللقب   -

  1991نوفمبر  01تاريخ ومكان الميالد:  -

 الجنـــــــــــسية : الجزائرية -

  28100لرمز البريدي : ا –أوالد دراج  50العـــنوان : ص . ب .رقم :  -

 والية المســـــــــــــــــيلة مسكن  أوالد دراج [ 104] حي :  

   imadbarkat59@gmail.com البريد اإللكتروني :  -

 + 213/ 0661.84.34.39   النقال : -الهاتف : -

 035.33.67.87الفاكس:  -

  .-ب–قسم  محاضرالوظيفة: استاذ  -

 الطارف. –المؤسسة: جامعة الشاذلي بن جديد  -

 

 

                                                                                                                    
 

 

 

 

 : [  2015لى : إ 2009الفترة الممتدة من : ]  الجامعي 

 [  2013إلى :  2009الفترة الممتدة من : ]  ) ليسانس( : درجـــــــــــــالت -    

 باتنةبـــ :  الحاج لخضرجامعة ،  الحقوق والعلوم السياسيةكلية     

 [  2015إلى :  2013الفترة الممتدة من : ]  )ماجستير(: ما بعد التدرج  -     

 أدراربـــ :   أحمد درايةجامعة ،  لسياسيةالحقوق والعلوم اكلية     

 [ 2015إلى  2014الفترة الممتدة من : ] :  شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة -     

 المسيلةبـــ :  محمد بوضيافجامعة ،  الحقوق والعلوم السياسيةكلية     

 [ 2019إلى :  2015الفترة الممتدة من : ]  أكتوبر : ـــــــوراه الدكت -     

 بـــ : أدرار  جامعة أحمد درايةكلية الحقوق والعلوم السياسية،     

 .في الحقوق علوم هدكتورا الرابعةالسنة مسجل في      

 

 بيــــــانات شخصــــــــــية

 الجامعي  المــــــــسار التــــــعليمي

 

 
المنظم بجامعة عبد «  سياسات الهجرة في الجزائر» حول  الملتقى الدوليالمشاركة في  -1

 . 2016ماي  5-4أيام  -2-الحميد مهري قسنطينة 

، «ضمان تعويض المضرورين في المسؤولية المدنية» حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في  -2

 .2016أفريل  18-17أدرار، أيام  -المنظم بجامعة أحمد دراية

رهانات المؤسسة السمعية البصرية في ظل اإلعالم  » حولالملتقى الوطني المشاركة في   -3

 .2016مارس  09-08مستغانم، أيام  -، المنظم بجامعة عبد الحميد بن باديس« الجديد

، « التصدي المؤسساتي والجزائي للفساد في الجزائر» حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في  -4

 .2016أفريل  27قالمة، يوم  -1945ما ي  08المنظم بجامعة 

« نحو استراتيجية شاملة لحماية الشباب من االنحراف» حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في  -5

 .2016 فيفري 24-23، أيام 01المنظم بجامعة باتنة 

، المنظم بجامعة « زنا المحارم، معاناة في صمت» حول  اليوم الدراسيالمشاركة في  -6

 .2016أفريل  07، يوم -02-لونيسي علي البليدة 

  ،«أثر انخفاض أسعار النفط على االقتصادي الجزائري» حول  اليوم الدراسيالمشاركة في  -7

 .   2016فيفري  10أدرار، يوم  -المنظم بجامعة أحمد دراية

الضرر الطبي والصعوبات  عن التعويضدور القاضي في تقدير » بعنوان  مقال علمي -8

 . 2016، مارس 52منشور في مجلة البحوث والدراسات الشرعية، مصر، العدد  « يهالمثارة 

في   منشور «عن الضرر الطبي في القانون الجزائري التعويضاليات  » بعنوان  مقال علمي -9

 . 2016، جوان 26سطيف، ، العدد  -درة عن منظمة المحامين مجلة المحامي الصا

منشور  « الضبط السمعي البصري في الجزائر اإلطار القانوني لسلطة »بعنوان  مقال علمي -10

، سبتمبر 18أحمد بن بلة )الجزائر( ، العدد  1في مجلة الصورة واالتصال ، جامعة وهران

2016 . 

منشور في مجلة  «لمدني في تحقيق األمن البيئي مساهمة المجتمع ا »بعنوان  مقال علمي -11

 . 2017، جوان 01معالم للدراسات السياسية والقانونية ، المركز الجامعي تندوف ، العدد 

، دار  «التعويض عن الضرر الطبي والتأمين من المسؤولية المدنية لألطباء»  كتاب بعنوان -12

 / 8-359-379-977-978رقم :تحت ترقيم دولي  .2017االسكندرية،  الفكر الجامعي،

منشور في  مجلة « التأمين من المسؤولية في المجال الطبي وأهميته » بعنوان  مقال علمي -13

 . 2017، جوان 28سطيف، ، العدد  -المحامي الصادرة عن منظمة المحامين 

الصادر عن دار األيام،  « حماية حقوق الطفل »بعنوان  المشاركة في تأليف كتاب جماعي  -14

 .978-9957-954871، تحت ترقيم دولي رقم 2017دن، أوت األر

منشور في « االطار القانوني للقيام بالتجارب الطبية على جسم اإلنسان» بعنوان  مقال علمي  -15

مجلة األستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، العدد 

 . 2017، ديسمبر 08

منشور في مجلة « اآلليات القانونية لتفعيل دور األسرة في تربية الطفل» بعنوان  مقال علمي  -16

 . 2017 جوان، 18، العدد  قاصدي مرباح، ورقلة، جامعة  دراسات نفسية وتربوية

 

 األشغال والدراسات المنجزة معلومات حول 
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، «التجارة الخارجية ودورها في تنمية االقتصاد الوطني» حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في  -36

 .2018 رنوفمب  07 -06، يومي مستغانم -  عبد الحميد بن باديسالمنظم بجامعة 

 

 

، المنظم «االتصال البيداغوجي بين االستاذ والطالب » حول  اليوم الدراسيالمشاركة في  -17
 .2018فيفري  13الطارف، يوم  -بجامعة الشاذلي بن جديد 

، المنظم «اثبات الملكية العقارية  في التشريع الجزائري» حول  المشاركة في الملتقى الوطني -18

 .2018فيفري   28-27تبسة، يومي  -امعة العربي التبسي  بج

، يومي مصر – طنطا، المنظم بجامعة «القانون والبيئة» حول  المؤتمر الدولي في  المشاركة -19

 .2018أفريل  24 -23

العقار الفالحي في المغرب العربي بين الحماية » حول  المشاركة في الملتقى المغاربي -20

 .2018مارس  13-12الطارف، يومي  -امعة الشاذلي بن جديد، المنظم بج«واالستثمار 

الترقيم والتحقيق العقاريين كآليتين لتطهير الملكية  »حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في  -21

 .2018أفريل  16، يوم 01، المنظم بجامعة باتنة «العقارية 

، «حماية واالستثمار العقار الفالحي في المغرب العربي بين ال» حول  مدير للملتقى المغاربي -22

 . 2018مارس  13-12الطارف، يومي  -المنظم بجامعة الشاذلي بن جديد

ري نحو أوروبا الواقع ظاهرة الشباب  الجزائ»  في اليوم الدراسي حولالمشاركة  -23

 .2018أفريل    18، يوم  03المنظم بجامعة الجزائر «  والتداعيات

مرافقة البيداغوجية في تطوير أداء األستاذ دور ال» حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في   -24

 .2018 ماي   09-08، يومي المسيلة -  محمد بوضياف، المنظم بجامعة «الجامعي

التعديالت القانونية في التشريع الجزائري ومدى » حول  الندوة الوطنيةالمشاركة في  -25
 -مرسلي عبد هللاامعي بالمركز الج ة، المنظم«موائمتها لمقتضيات السياسية الجنائية الحديثة 

 .2018 ماي 11 ، يومتيبازة 

بجامعة الشاذلي بن  ة، المنظم«تأهيل الموارد البشرية » حول  الندوة الوطنيةالمشاركة في   -26
 .2018 ماي 07 ، يومالطارف  -جديد

 االجرام المنظم العابر للحدود الدولية والتعاون القضائي »حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في  -27

 .2018 جويلية  03و 02يومي  علي لونيسي  2-البليدة منظم بجامعة ، ال«

الطارف، ممثال عن كلية الحقوق والعلوم  -في خلية الجودة بجامعة الشاذلي بن جديد عضو -28

 السياسية. 

الجامعة الجزائرية في مواجهة اإلخالل بالسلوكيات » حول  اليوم الدراسيالمشاركة في  -29

 .2018 أكتوبر 21 ، يومالطارف  -الشاذلي بن جديدبجامعة  ة، المنظمالجامعية

االليات القانونية لحماية حق المؤلف من السرقة العلمية، منشور في  بعنوانمقال علمي  -30

مجلة دائرة البحوث والدارسات القانونية والسياسية، معهد الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2018ان ، جو05المركز الجامعي مرسلي عبد هللا، تيبازة، العدد 

، بجامعة 2018ديسمبر  17 -16يومي  حول الثقافة والتنمية المستدامة مدير الملتقى الوطني -31

 مخابر بحث. 03الطارف باالشتراك مع مديرية الثقافة و -الشاذلي بن جديد

، «عقود التعمير ودورها في التنظيم العمراني» حول  اليوم الدراسيالمشاركة في  -32

 .2018 أكتوبر  25 ، يوم 01باتنة  -ضربجامعة الحاج لخ ةالمنظم

، «في تنمية االقتصاد الوطني ودورهاالتجارة الخارجية » حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في  -33

 .2018 نوفمبر  07 -06، يومي مستغانم -  عبد الحميد بن باديسالمنظم بجامعة 
لتجاري وآثارها على اإلطار القانوني لعقود اإلشهار ا» حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في  -34

 ديسمبر  05، يوم قالمة -  1945ماي  08، المنظم بجامعة «االقتصاد الوطني والمستهلك

2018. 
35-  

 

 
 

، المنظم «الثقافة والتنمية المستدامة في الجزائر » حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في  -35

 .2018 ديسمبر   17-16 ييوم طارف، ال– بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية

 ،آليات مكافحة جرائم الفساد في التشريعات المغاربية» حول  الدوليالملتقى المشاركة في  -36
 .2018 ديسمبر   5-4 ييوم  01المنظم بجامعة الحاج لخضر،  باتنة 

ظم ، المن«النظام القانوني للمرفق العام االلكتروني» حول  الدوليالملتقى المشاركة في  -37

 .2018ديسمبر    17 -16، يوم المسيلة - محمد بوضيافبجامعة 

، « حماية حقوق الطفل بين نص القانون وآليات تطبيقه» حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في  -38
 .2018 ديسمبر   17يوم  ، تيبازة – بالمركز الجامعي مرسلي عبد هللاالمنظم 

انونية للمستهلك في تعامالته بالوسائط الحماية الق» حول  الملتقى الوطنيالمشاركة في  -39

 .2018 ديسمبر   17يوم  ، قسنطينة – جامعة اإلخوة منتوري، المنظم « الحديثة

دراسات في االتصال البيئي والتنمية المستدامة، » المشاركة في تأليف كتاب جماعي بعنوان  -40

رقيم دولي رقم ، تحت ت2017، وهران، القدس العربيالصادر عن دار  « الجزائر نموذجا  

954871-9957-978. 
المنظمة من طرف والملتقيات الوطنية المشاركة في العديد من االيام االعالمية والدراسية    -41

في المواضيع رية التجارة لوالية الطارف، غرفة التجارة والصناعة لوالية الطارف، ومدي

 التالية:

 الفوترة. -
 االشهار التجاري -

 الممارسات التجارية -

 ي في المغرب العربي.العقار الفالح -
 السجل التجاري. -

 

 

 


