
 

 

 الذاتية السيرة منهج
 الشخصية المعلومات: أوال

  مريم فلكاوي  :اللقبو  االسم
 بقالمة 19/09/1984 :االزدياد مكانو  تاريخ
 40/ةأرمل :العائلية الحالة

 -قالمة– 72 رقم مغمولي يحي حي 61 :العنوان
  guelma.dz-.meryem@univfelkaoui  :االلكتروني البريد عنوان
 العلمية المؤهالت: ثانيا

 .الجيد من قريب بتقدير ،2002 جوان دورة انسانية، وعلوم آداب ا:بكالوري
 .الجيد من قريب بتقدير ،2006 جوان دورة قالمة، جامعة ،وإدارية قانونية علوم :ليسانس
– 5511 أوت 02 جامعة جيد، بتقدير ،2009 سنة ،جنائية وعلوم عقوبات قانون  تخصص ر:ماجستي
 -سكيكدة
 .عنابة جامعة جدا، مشرف بتقدير 0202 خاص قانون  دكتوراه:
 .7476 ديسمبر 47 جامعي: تأهيل
 المهني المسار: ثالثا
 .وقالمة سكيكدة جامعتي بين متعاقدة استاذة :2009 إلى 2006 من
 .قالمة 1945 ماي 08 جامعة مساعدة أستاذة :7474 إلى 2010 من
 -ب- قسم محاضرة أستاذة 7476 ديسمبر 47 إلى 7474 سبتمبر 70 من
 -أ– محاضرة أستاذة هذا يومنا إلى 7476 ديسمبر 47 من

 6401 ماي 40 بجامعة والبيئية القانونية الدراسات برلمخ منتسبة
 القانوني مناأل تحقيق ضرورة نحو األعمال: ميدان في الجنائية "السياسة بعنوان: بحث بفرقة عضو

  ".األعمال مجال في
 المدّرسة المقاييس: رابعا

 القانون - المدنية اإلجراءات ن قانو – سرةاأل ق- تجارية أوراق- عامة مالية- القانونية العلوم منهجية
 القانون  - الجوي  القانون  - السياسية النظم -التجاري  القانون – مسماة عقود -الضريبي التشريع-الجنائي
 مدخل -العلمي البحث منهجية -الضريبية المنازعات -الجزائية اإلجراءات - الدستوري  القانون  - المدني
 الحق. نظرية -األموال على الضريبة -القانونية للعلوم
 العلمية النشاطات: خامسا

 الملتقى منض ألقيت الجزائرية، التجربة وواقع المفاهيم بين الفساد ومكافحة الراشد الحكم :بعنوان مداخلة -
 5591 ماي 20 جامعة الحقوق  قسم ،2007 أبريل 09و 08  يومي الفساد ومكافحة الراشد الحكم :الوطني

 -قالمة-



 

 

 النظام :ينالوط الملتقى في ألقيت المقارنة، األنظمة في الدولة محافظ نظام وتطور نشأة :بعنوان مداخلة -
 -قالمة- 5591 ماي 20 جامعة الحقوق  قسم ،2008 مارس10و 09 يومي الدولة، لمحافظ القانوني

 .0252 دجنبر ،59 عدد والقانون، الفقه مجلة االستثمار"، مجال في القانونية يا"المزا بعنوان مقال -
 ضمن يتألق الجزائري  القانون  في رالتعبي حرية ممارسة النحرافات القانونية المعالجة :نبعنوا مداخلة -

 بتاريخ الجديد، الجزائري  االعالم قانون  ظل في والتعبير الرأي لحرية القانونية الضوابط :الوطني الملتقى
 -باتنة جامعة- الحقوق  قسم ،2014 أبريل 30و 29
 الجبائية الرقابة: الوطني بالملتقى ألقيت الجبائية، للمخالفة الجزائية المتابعة خصوصية :نبعنوا مداخلة -

 -قالمة- 5591 ماي 20 جامعة الحقوق  قسم ،2015 أكتوبر 29و 28 يومي
 اإلنسانية،و  االجتماعية للعلوم قالمة جامعة حوليات مجلة الشاهد"، للضحية الجزائية "الحماية :بعنوان مقال -

  .0251 جوان ،51 عدد
 لقانونية،ا والبحوث الدراسات مجلة مقارنة"، دراسة- الضحية لمصطلح القانوني "التأصيل :بعنوان مقال -

 .7462 ديسمبر 2 العدد

 القانونية ومالعل مجلة األخضر"، الغسيل وسلوك األنظف اإلنتاج التزامات بين البيئة حماية بعنوان: مقال -
 (.010-004) ص ص ،7460 مارس الرابع، المجلد األول، العدد عاشور، زيان جامعة واالجتماعية،

 الحقوق  مجلة ،الجزائري  لتشريعا في التعبير حرية ممارسة إساءة بشأن القانونية االستجابة" بعنوان: مقال -
 (.744-627) ص ص ،7464 ماي بسكرة، خيضر، محمد جامعة الخامس، العدد والحريات،

 لتواصلا االستدالالت"، وجمع والشكوى  "التبليغ القضائية: الضبطية أمام الضحية حقوق  بعنوان: مقال -
 (.604-670) ص ص ،4647 سبتمبر ،40 العدد ،71 المجلد والقانون، واإلدارة االقتصاد في

 ارةالتج عن الناتج الدخل على الضريبة لفرض كأساس اإللكتروني الدليل "حجية بعنوان: مداخلة -
 القانون  ضوء لىع اإللكترونية التجارة لممارسة القانوني "اإلطار حول الوطني الملتقى في ألقيت اإللكترونية"،

 .-قالمة– 6401 ماي 40 جامعة ،7464 أكتوبر ،60/41

 حول: ولاأل الدولي الملتقى فعاليات ضمن مقدمة الفقر"، ضد مشترك إنساني عمل "نحو بعنوان: مداخلة -
 العلوم يةكل وقانونية"، اجتماعية اقتصادية، رؤية الواقع، وتحديات التنظير إشكالية بين الفقر "ظاهرة

 نوفمبر 42 قالمة، ،6401 ماي 40 جامعة االقتصادية، العلوم قسم التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية
7464. 



 

 

 (،64 د)كوفي كورونا فيروس وباء عدوى  نقل عن الجزائية الطبيعي الشخص "مسؤولية بعنوان: مقال -
 وحدة منشورات (،64 )كوفيد كورونا لفيروس القانونية "التحديات بعنوان: جماعي اكتتاب ضمن

 PRFU 071) ص ص ،7474 سبتمبر التنمية، على وأثرها االقتصادية لألنشطة الناظمة القوانين-
010.) 

 نموذجا"، أنونيموس "قضية الحواسيب قرصنة :يالمعلومات األمن وقوانين القانوني "األمن بعنوان: مداخلة -
 كلية ،ةالصناعي الملكية لحقوق  والقرصنة التقليد حول األول الدولي المؤتمر فعاليات ضمن المقدمة
 .7474 رأكتوب 77 ،76 ضر،لخ الحاج 6 باتنة جامعة الحقوق، قسم السياسية، والعلوم الحقوق 

 عالياتف ضمن الملقاة البيئية"، والكوارث التكنولوجيا مخاطر مواجهة في اإلعالم دور " بعنوان: مداخلة -
 والعلوم ق الحقو  كلية ية"،اإللكترون التجارية المعامالت في البيئة حماية "ضوابط حول: الدراسي اليوم

 .7474 ديسمبر 70 ،6401 ماي 40 جامعة السياسية،

 الملقاة البحرية"، ةالبيئ في البالستيكي التلوث البيئي: التلوث لمكافحة الدولية الجهود " بعنوان: مداخلة -
 الحقوق  هدعم المستدامة"، التنمية لتحقيق والبيئة "المواطنة حول: األول الدولي الملتقى فعاليات ضمن
 .7476 جانفي 76 ،74 بريكة، الحواس، سي الجامعي المركز االقتصادية، والعلوم

 الملتقى فعاليات ضمن الملقاة الرقمنة"، عصر في الثقافي للتراث القانونية "الحماية بعنوان: مداخلة -
 والعلوم قوق الح كلية والتحديات"، الرهانات الرقمية الثقافة زمن في للدول الثقافي "األمن حول: الوطني

 .7476 فيفري  44 ،40 ،6 باتنة جامعة السياسية،

 حول: لوطنيا الملتقى فعاليات ضمن الملقاة الفساد"، جرائم لمكافحة العقابية "السياسة بعنوان: مداخلة -
 يفالشر  محمد امعةج السياسية، والعلوم الحقوق  كلية ومكافحته"، الفساد من للوقاية الوطنية "االستراتيجية

 .7476 فيفري  72 اهراس، سوق  مساعدية،

 ملتقىال فعاليات ضمن المقدمة العمومية"، الخدمة تقديم في اإللكتروني النشر "أثر بعنوان: مداخلة -
 الحقوق  يةكل الجودة"، تحقيق ومقتضيات الرقمنة ضرورات بين الجامعة في التدريس "طرائق الوطني:
 .7476 أفريل 66 قالمة، ،6401 ماي 40 جامعة السياسية، والعلوم

 ضمن ،اإللكتروني" للمستهلك الشخصية المعطيات سرية في للحق القانونية الحماية " بعنوان: مقال -
 يفوالآ إيكوزيوم لمستهلك"،ا ومصالح وأمن صحة لحماية القانونية "الضمانات بعنوان: الجماعي االكتتاب

 (.141-047) ص ص ،7476 هراس،أ  سوق  والترجمة، والتوزيع للنشر



 

 

 حول: الوطني الملتقى بفعاليات الملقاة "،العمومية الخدمة تقديم في اإللكتروني النشر أثر" بعنوان: مداخلة -
 العلومو  الحقوق  ليةك الجودة"، تحقيق ومقتضيات الرقمنة ضرورات بين الجامعة في التدريس "طرائق

 .7476 أفريل 66 يوم قالمة، جامعة السياسية،
 انونيةالق الدراسات مجلة والقانوني"، االجتماعي المتغيرين بين اإللكترونية "التجارة بعنوان: مقال -

 (.700-640) ص ص ،7476 األول، العدد الرابع، المجلد واالقتصادية،
 المجلة ،واللجوء الهجرة مجتمعات في األمن واحتياجات الفقر معطيات :بعنوان مقال -

 (.662-602) ص ص ،3 العدد ،01 المجلد والتنمية، لألمن الجزائرية

 ،اإلنساني لألمن الجزائرية المجلة اني،اإلنس االحتياج ضمن واللجوء الهجرة :بعنوان مقال -

 (.223-242) ص ص ،6 العدد ،2 المجلد
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