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 السيرة الذاتية
 

 
 

 :المعلومات الشخصية 
 فالح عمار :االسم واللقب (Amar FELLAH ) 
 بباتنة 28/10/0792:تاريخ ومكان الميالد. 
 باتنة -كشيدة طريق بوخريص حي: العنوان.  
 جزائرية :الجنسية. 
 ثالثة أطفالأب لو  متزوج:الحالة المدنية. 
 العنوان االلكتروني:omarfellahbatna05000@gmail.com 

 :المسار الدراسي: أوال
 م0781-0798مدرسة قدور ربيعي، تالخمت، مروانة  :مرحلة التعليم االبتدائي-1
 .م0789-0781متوسطة مروانة المختلطة، : مرحلة التعليم المتوسط-2
خصص بكالوريا ت، م0771-0789ثانوية مروانة المختلطة  :مرحلة التعليم الثانوي  -3

 .0771جوان علوم طبيعية، دورة 
 : مرحلة التعليم الجامعي-4

  تخصص شريعة ، (مرحلة الليسانس)م، 2111-0771جامعة الحاج لخضر باتنة
وقانون، كلية العلوم اإلسالمية واالجتماعية واإلنسانية، جامعة الحاج لخضر باتنة 

 .2111جوان 
  شريعة تخصص ، (مرحلة الماجستير) م،2119-2112جامعة الحاج لخضر باتنة

، كلية العلوم اإلسالمية واالجتماعية واإلنسانية، جامعة الحاج لخضر باتنة وقانون 
 2119جوان 
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  تخصص شريعة ، (الدكتوراه والمناقشة)م 2105-2117جامعة الحاج لخضر باتنة
 .باتنة نسانية، جامعة الحاج لخضر، كلية العلوم اإلسالمية واالجتماعية واإلوقانون 

 :دات أخرى اشه-5
  شهادة الكفاءة المهنية للمحماة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر

 .2112باتنة 
 :التدرج الوظيفي:ثانيا

 (2211-2222): في قطاع الخدمات الجامعية -1
  2111متصرف رئيسي في الخدمات الجاميعة باتنة. 
  2115الجامعية باتنة رئيس قسم المنح بمديرية الخدمات. 
  2111" دوادي صالح"مدير إقامة جامعية. 
  2117رئيس مصلحة الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية باتنة. 
  2100مدير والئي للخدمات الجامعية بوالية بجاية. 
 .(إلى غاية اليوم -1222) في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي-2
  2105-2102البدنية بجامعة الحاج لخضر باتنة أمين عام بمعهد الرياضة. 
  10، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة "ب"قسم  مساعدأستاذ ،

 2215-2212.الجزائر
  10، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة "أ"قسم  مساعدأستاذ ،

 2212-2215.الجزائر
  10، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة "ب"قسم  محاضرأستاذ ،

 .إلى يومنا هذا -2212.الجزائر
 : أخرى  علمية مهام -3
 ،2105-2102جامعة الحاج لخضر باتنة،، الحقوق والعلوم السياسيةكلية  أستاذ مؤقت. 
 يومنا هذاإلى   2117أستاذ متعاقد جامعة التكوين المتواصل، باتنة. 
 ،الحاج لخضر باتنة جامعة ، كلية العلوم اإلسالمية واالجتماعية واإلنسانية أستاذ مؤقت

 .2101/2105جوان 
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 :أنواع الخبرات المهنية-4
  2115رئيس قسم المنح بمديرية الخدمات الجامعية باتنة. 
  2117رئيس مصلحة الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية باتنة. 
  2100بوالية بجاية مدير والئي للخدمات الجامعية. 

 ثالثا المناصب المشغولة
  بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة ، اإلسالمية مساعد اللغة والحضارة رئيس قسمنائب

 (إلى يومنا هذا-2212) 10باتنة 
  (إلى يومنا هذا-2212)مستشار مدير الجامعة مكلف بشؤون الطلبة . 
 العلمية والمشاركات لمنشوراتا: 
 العلوم اإلنسانية، كلية نشر في مجلة  "التحكيم وسيلة ضامنة لفض النزاع:"مقال موسوم بـ

 .باتنةالحاج لخضر جامعة اآلداب واللغات، 
  0بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة  2109" فقه النوازل"الملتقى الدولي حول. 
  0باتنة بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة  2108ملتقى وطني حول حقوق االنسان. 
 0االشراف ومناقشة مذكرات الماستر بكلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة. 
 0االشراف ومناقشة مذكرات الليسانس بجامعة التكوين المتواصل، مركز باتنة. 

            
 
 


