السيرة الذاتية
(للدكتور :فالح عمار)

جهة العمل:
جامعة :باتنة 1
كلية :العلوم اإلسالمية
القسم :اللغة والحضارة اإلسالمية
الرتبة :أستاذ محاضر "ب"
المعلومات الشخصية:
االسم واللقب :فالح عمار (.)fellah Ammar
تاريخ ومكان االزدياد28 :جانفي  .1791تاكسالنت باتنة.
الجنسية :جزائرية
الحالة االجتماعية :متزوج وأب لثالثة أطفال.
العنوان الشخصي :حي بوخريص كشيده باتنة.
الهاتف النقال4112101170 :
البريد االلكترونيomarfellahbatna05000@gmail.com. :
المؤهالت العلمية
البكالوريا :علوم طبيعية جوان 1774م .ثانوية مروانة باتنة
الليسانس :شريعة وقانون 1777م جامعة باتنة
الكفاءة المهنية للمحاماة ( )capaكلية الحقوق بجامعة باتنة
الماجستير :شريعة وقانون 1442م جامعة باتنة
الدكتوراه :شريعة وقانون 1410م بجامعة باتنة
مسار التدريس الجامعي:
-1جامعة الحاج لخضر (باتنة)1
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم الحقوق ()1414-1442المقاييس :المنهجية.
-2جامعة التكوين المتواصل مركز باتنة ()1412-1411
مقياس :قانون العقود-التحكيم التجاري الدولي
-3جامعة الحاج لخضر (باتنة )1
كلية العلوم اإلسالمية :قسم الشريعة +قسم اللغة والحضارة ()1412-1412
مقاييس مرحلة الماستر :22القانون الدولي
كلية العلوم اإلسالمية:قسم الشريعة ()1412-1411
مقاييس القانون الدولي العام .فقه االسرة .قانون العمل .العقود المسماة .العقود الغير مسماة
1

األعمال العلمية:
مقال ." :مقال موسوم بالتحكيم وسيلة ضامنة لفض النزاع" نشر في مجلة العلوم اإلنسانية،كلية اآلداب واللغات ،جامعة الحاج لخضر باتنة" 1410
األنشطة البيداغوجية:
اإلشرافات:
-1اإلشراف على :مذكرات التخرج الليسانس +ماستر قسم الشريعة .قسم اللغة والحضارة
اإلسالمية –كلية العلوم اإلسالمية باتنة -
-1مناقشة :مذكرات الماستر نظام (ل.م.د) ،تخصص :الشريعة .قسم اللغة والحضارة
اإلسالمية .كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.
المهام اإلدارية:
 متصرف رئيسي في الخدمات الجامعية باتنة .1444
 رئيس قسم المنح بمديرية الخدمات الجامعية باتنة .1442
 مدير إقامة جامعية "دوادي صالح" .1441
 رئيس مصلحة الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية باتنة .1447
 مدير والئي للخدمات الجامعية بوالية بجاية .1411
 أمين عام بمعهد الرياضة البدنية بجامعة الحاج لخضر باتنة 1412-1412
 نائب رئيس قسم اللغة والحضارة اإلسالمية 1417-1419
 مستشار مدير الجامعة مكلف بشؤون الطلبة 1417-1412
الملتقيات الوطنية والدولية:
-1ملتقى دولي :فقه الموازنات ،1419 ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.
 -1الملتقى الدولي التاسع« :قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد
الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية» المنظم بكلية العلوم اإلسالمية  -جامعة باتنة  1والمنظم
يومي 12-19 :نوفمبر 1412
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