
      
  السرية الذاتية

  باحلاج محودة: اللقب  احلالة املدنية
  العجمي: االسم

  ٣٠/٤/١٩٤٥: تاريخ وحمل امليالد
  يف املكنني
  تونس 

  
  

  ١٩٨٥ منذ عام حمام يف حمكمة النقض  املهنة
  ١٩٧٤ منذ عام رابطة احملامني بتونسويعمل يف 

عمل (وأستاذ جامعي يف كلية احلقوق والعلوم السياسية 
  )٢٠٠٦ حىت عام ١٩٧٣سبتمرب /يها منذ أيلولف

القانون اجلنائي واإلجراءات اجلنائية، والقانون اجلنائي   املواضيع املفضلة
الدويل، والقانون اإلنساين، والتعاون الدويل يف اال 

  اجلنائي، وحقوق اإلنسان، وحقوق الطفل

  متوسطة  املعرفة باملعلوماتية

  )ممتاز(وكتابة وحتدث قراءة : العربية  اللغات
  )ممتاز(قراءة وكتابة وحتدث : الفرنسية
  )متوسط(قراءة وكتابة وحتدث : اإلنكليزية

  

  القراءة والتاريخ واألخبار  اهلوايات

      

    
  



  الشهادات

  شهادة البكالوريا يف التعليم الثانوي، القسم األديب

 ١٩٦٩ شهادة الليسانس يف القانون اخلاص، بدرجة جيد جيداً، عام

  ١٩٦٩ عام  يفشهادة من املدرسة الوطنية لإلدارة بتونس،

يف عام بباريس شهادة الدراسات العليا يف العلوم اجلنائية من كلية احلقوق يف جامعة بانتيون سربون 
١٩٧٠ 

 ١٩٧٠شهادة الدراسات العليا يف القانون اخلاص من اجلامعة ذاا بباريس يف عام 

  ١٩٧٢ة بباريس عام شهادة من معهد علوم اجلرمي

  ١٩٧٣دكتوراة الدولة من الكلية ذاا بباريس، بدرجة جيد جداً يف عام 

، يف )هيئة التحكيم برئاسة العميد جون كاربونيه(شهادة األستاذية يف القانون اخلاص والعلوم اجلنائية 
  ١٩٨٠عام 

  ١٩٨٤ يف عام )جاهيئة التحكيم برئاسة السيد فيليب فوشار والسيد جريار فار(أستاذ جامعي 

  :املسار الوظيفي اجلامعي

  ١٩٧٢عام يف ) مشال باريس(مساعد منتدب يف كلية فيلتانوز 

  ١٩٧١عام يف ) جنوب باريس(مساعد منتدب يف مركز سو القانوين 

  ١٩٧٢ عام ون سربون، بباريس يفمساعد يف معمل اللغات جبامعة بانتي

  ١٩٧٢ عام ق جبامعة السربون بباريس يفية احلقومسؤول عن قاعة القانون املقارن يف كل

  ١٩٧٣أستاذ مساعد يف كلية احلقوق بتونس يف عام 

  ١٩٨٠ يف احلقوق يف كلية احلقوق بتونس يف عام –أستاذ حماضر 

  ١٩٨٤أستاذ جامعي يف الكلية ذاا يف عام 

  :الدويل والقانون الدويل اجلنائي موضع رسالة دكتوراة الدولة يف القانون اجلنائي

الحتالل العسكري والعدالة اجلنائية، باريس، جامعة بانتيون سربون، بدرجة جيد جداً وبتهنئة من ا
  .)١٩٧٣رئيس هيئة التحكيم األستاذ جورج لوفاسور، يف عام (هيئة التحكيم 



  :التخصص يف التدريس

 اجلنائي الدويل، اإلجراءات اجلنائية، والقانون اجلنائي احمللي، والقانون(مجيع أفرع القانون اجلنائي 
 إىل عام ١٩٧٣من عام ) وقانون األعمال، وعلوم اجلرمية، والعلوم اخلاصة بالسجون، والقانون اإلنساين

٢٠٠٦  

  ١٩٨٠يف عام ) العقود واملسؤوليات(لتزامات اال: القانون املدين

  ١٩٧٨قانون العمل يف عام 

  ٢٠٠٠قانون االستثمار واألعمال يف عام 

  ١٩٧٣ قانون األسرة يف عام

  ٢٠٠٠حقوق اإلنسان يف عام 

  ١٩٩٥حقوق الطفل يف عام 

  ١٩٧٤التخصص يف رابطة احملامني منذ عام 

   اجلنائيةالدعاوى

  ات والتعويضاتالتأمين

  إنشاء الشركات

  اليت تواجه صعوباتاملنشآت 

  التحكيم احمللي والدويل

  خصخصة املنشآت العامة واملكاتب

  التوثيق

  هاالدورات واملؤمترات وأماكن

  ٢٠٠٦ إىل عام ١٩٧٣كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس من عام 

  ١٩٨٧ إىل عام ١٩٨٠دورة يف القانون املدين وقانون االلتزامات من عام 

  ١٩٨٤ إىل عام ١٩٧٣دورة يف علوم اجلرمية والعلوم اخلاصة بالسجون من عام 

  ٢٠٠٦ إىل عام ١٩٨٢اجلنائي من عام دورة دكتوراة يف القانون اجلنائي الدويل ويف القانون الدويل 

  ٢٠٠٦ إىل عام ١٩٨٢دورة دكتوراة يف القانون اجلنائي العام من عام 



  ٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٠ قانون األعمال من عام يفدورة دكتوراة 

  ٢٠٠٥ إىل عام ٢٠٠٢ التجارة الدولية من عام يفدورة دكتوراة 

  ١٩٩٢ يف عام ٧ أشهر يف كلية باريس ٦رة ملدة  املرحلة الثالثة من الدكتواعنسلسلة من املؤمترات 

  ٢٠٠٥سلسلة من املؤمترات عن قانون التجارة الدولية يف كلية احلقوق يف مونتريال بكندا يف عام 

  ١٩٧٨يف عام ) اجلزائر(سلسلة مؤمترات عن حقوق الدفاع يف القانون اجلنائي املقارن يف قسنطينة 

يف اإلجراءات اجلنائية ويف القانون اجلنائي الدويل يف كلية العلوم  القانون اجلنائي، وعنسلسلة مؤمترات 
  ٢٠٠٢ إىل عام ١٩٨٢يف عدة بعثات، من عام ) فرنسا(االجتماعية يف تولوز 

 معهد العلوم الشرقية بروما عن االلتزامات، والقانون اإلسالمي والقانون املقارن عنسلسلة مؤمترات 
  ٢٠٠١يف عام ) إيطاليا(

  ٢٠٠٦ملؤمترات عن القانون الدويل يف مدرسة كوادر الشرطة الوطنية بتونس يف عام سلسلة من ا

  ١٩٩٥ جبامعة تولوز يف فرنسا يف عام اإلجرام معهد علوم عنسلسلة مؤمترات 

  األنشطة األكادمييةومجعيات العلماء 

  ٢٠٠٥س هلا يف عام  والقانون اجلنائي املقارن وعضو مؤسلعلوم اإلجرام التونسية لجمعيةلاألمني العام 

  ١٩٨٣ التونسية للقانون اجلنائي يف عام للجمعيةوكيل األمني العام 

  ٢٠٠٣رئيس حترير الة التونسية للقانون، يف عام 

  ١٩٨٤ الدولية للقانون اجلنائي يف عام اجلمعيةعضو 

بروما يف ") تحدة األمم امل–يونيدروا ("الدويل لتوحيد القانون اخلاص مراسل وممثل لتونس لدى املعهد 
  ٢٠٠٠عام 

  ٢٠٠١عضو مركز تونس للمصاحلة والتحكيم يف عام 

 ١٩٨٩رئيس هيئة التحكيم ملنح شهادة األستاذية يف القانون اخلاص والعلوم اجلنائية مرتني يف عامي 
  ٢٠٠٠و

  ٢٠٠٨عضو يف اجلمعية التونسية لألمم املتحدة يف عام 

  ٢٠٠٥ جامعة تولوز، بدعم من األمم املتحدة يف عام معاون يف مركز القانون اجلنائي الدويل يف

 ٢٠٠٣ و١٩٩٢رئيس مسابقات عديدة لتعيني مساعدين ومساعدي حماضرين يف القانون يف أعوام 
  ٢٠٠٤و

   املرحلة الثالثة من الدكتوراة على رسائل دكتوارة ورسائل حبث يف ومشرف مشاركمشرف



  ١٩٨٠ عضو الس العلمي يف كلية احلقوق بتونس، عام

  ٢٠١٠عضو يف الس العلمي لنقابة احملامني بتونس يف عام 

 ومديرمنظم للعديد من املؤمترات والندوات على الصعيدين الوطين والدويل يف القانون والعلوم اجلنائية 
  ١٩٧٤هلا يف عام 

  ١٩٨٤رئيس قسم القانون اخلاص وعلوم اإلجرام يف كلية احلقوق بتونس يف عام 

  ١٩٧٧عضو مؤسس للجمعية التونسية للتحكيم يف عام 

  ١٩٩٥عضو مؤسس للجمعية التونسية عرب الوطنية يف عام 

  ١٩٩٥يف عام ) اجلزء اجلنائي(واضع قانون حقوق الطفل التونسي 

  ١٩٩٠عضو اللجنة العلمية للمجلة املغربية للقانون يف عام 

  ٢٠٠٢ يف عام )اجلزء التونسي(رئيس فريق البحث التونسي الفرنسي 

  ١٩٨٩عضو مؤسس لة األخبار القانونية التونسية يف عام 

  ٢٠٠٣يف عام ) اجلزء التونسي(رئيس فريق البحث التونسي اإليطايل 

  مؤمترات ودورات تدريبية وجوالت علمية: األنشطة العلمية

 والواليات املتحدة يف تونس واملغرب واجلزائر وليبيا ومصر ولبنان وفرنسا وبلجيكا والربتغال ومالطة
  األمريكية وكندا والنمسا وأملانيا وتشيكوسلوفاكيا وبلغاريا

 ٢٠٠٨ عام اهليئة القضائية يفعضو يف : حماكاة حملاكمة يف القانون الدويل: مسابقة شارل روسو

  : األومسة

  بصفة أول الدفعة يف ليسانس احلقوق ١٩٦٩جائزة رئيس اجلمهورية يف عام 

  ٢٠٠٠تعليم العايل يف عام وسام االستحقاق لل

  :املسؤوليات اجلامعية

مدير شعبة القانون اخلاص وعلوم اإلجرام يف كلية احلقوق، وانتخب هلذا املنصب أربع مرات لثالث 
  سنوات يف كل مرة

  نائب عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية بتونس

  ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ يقانون منشآت االستثمار واألعمال يف عام: رئيس وحدة البحث



  األنشطة يف اتمع املدين

  ٢٠١٠يف عام " بضواحي تونس العاصمة"حماضر مساعد يف مدينة سكرة 

  ٢٠٠٠عضو شريف يف مجعية رياضية يف عام 

  ٢٠٠٢عضو يف غرفة مراقبة شرعية األحزاب السياسية لدى احملكمة اإلدارية يف عام 

  ٢٠٠٤عضو منتسب يف مركز تونس للتحكيم والوساطة يف سنة 

 لدى احملكمة احملامني ومرشح يف قائمة ٢٠١١مايو / لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف أياردورة تدريبية
  ٢٠١١اجلنائية الدولية لعام 

  الندواتووقائع املنشورات العلمية الرئيسية 

  ١٩٨٦ إىل عام ١٩٨٠ من عام ،) صفحة٢٥٠" (العقود"دورة يف القانون املدين 

  ١٩٧٦ يف عام ،) صفحة١٨٠(جوانب حقوق الدفاع 

  ٢٠٠٧ يف عام ،العدالة اجلنائية، أي تطور؟ عمل مجاعي

  ١٩٩٧ يف عام ،الطفل واألسر احلاضنة يف القانون املقارن، عمل مجاعي

  ١٩٩٣ عام ، يف)جملة، عدد خاص (القضايا يف مرحلة االستئناف

  ١٩٩٧، يف عام )جملة، عدد خاص(العدالة االبتدائية 

  ١٩٨٩ يف عام ،قاري، عمل مجاعيقانون الترويج الع

معهد األمم املتحدة األقاليمي ) عمل مجاعي(التغريات االجتماعية وعلوم اإلجرام واإليذاء يف تونس 
  ١٩٩٥ يف عام ،، األمم املتحدة)يونيكري(ألحباث اجلرمية والعدالة 

  ٢٠٠١واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل، يف عام حقوق الطفل يف الدين 

  ١٩٩٦ اجلنائية وحقوق الطفل، يف عام اإلجراءات

  ١٩٧٤تطور حقوق الطفل، يف عام 

  ١٩٧٣، يف عام  يف اخلارج احملكوم بهوالشيء السفاراتوحرمة مباين  الوالية القضائية مناحلصانة 

  ١٩٨٨افتراض الرباءة، يف عام 

  ١٩٨٨صمت املتهم، يف عام 

  ١٩٩٤اللجوء السياسي، يف عام 

  ٢٠٠٦قادم من اخلارج، يف عام هذا القانون اجلنائي ال



  ١٩٧٨السر املهين ملوظفي املصارف، يف عام 

  ١٩٨٢من أجل فهم أفضل إلطالق السراح املشروط، يف عام 

  ١٩٩٥ يف القانون اجلنائي، يف عام االعتباريةجتسيد األشخاص 

  ٢٠٠٥جوانب القانون اجلنائي يف قانون الشركات التجارية، يف عام 

  ٢٠٠٨اعيني يف اإلدارة، يف عام خطأ املديرين االجتم

  ٢٠٠٨العقوبات اجلنائية، يف عام 

  ٢٠٠٩مناسباً؟ يف عام هل ال يزال مبدأ الشرعية اإلجرامية 

  ٢٠١٠ على املدين، يف عام الشيء احملكوم بهحجية 

  ١٩٨٢دائرة االام، يف عام 

  ١٩٧٧ باملخدرات، يف عام املتعلقةاجلرائم 

  ١٩٧٨، يف عام العاهرات

  ٢٠٠٨ولية اجلنائية للمحامي، يف عام املسؤ

  ١٩٨٩اخلالفات الزوجية، اجلوانب القانونية، يف عام 

  ١٩٩٨الظروف القانونية لألطفال الذين سيولدون، يف عام 

  ٢٠٠٥عقد البيع باإلجيار، يف عام 

  ١٩٧٥قانون االحتجاز يف قانون االلتزامات، يف عام 

  ٢٠٠٥االستعداد يف العملية التعاقدية، يف عام 

  ١٩٩٦مصادر قانون االلتزامات، يف عام 

  ١٩٩٧، يف عام مرجعية العقد، دراسة شروط صحة

  ٢٠٠١متهيد الكتاب املؤلف عن القانون اخلاص املقارن، يف عام 

  ٢٠٠١تطور القانون الطيب يف مواجهة التفرات، يف عام 

  ٢٠٠٧االمتياز، معادلة توزيعية يف أوجها، يف عام 

دئ املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص فيما يتعلق بالعقود التجارية الدولية، يف القانون املوحد؛ مبا
  ٢٠٠٧عام 



  الندوات الرئيسية اليت نظمها أو أدارها

  ٢٠٠٢القانون اجلنائي على حمك اإلرهاب، يف عام 

  ١٩٩٢التحقيق، يف عام 

  ١٩٨٧جرائم الصحافة، يف عام 

  ١٩٧٧بطالن تدابري التحقيق، يف عام 

  ٢٠٠٤ول إىل العدالة، يف عام الوص

حقوق اإلنسان وضمانات إجراءات عادلة مبناسبة الذكرى الثانية والستني إلعالن حقوق اإلنسان، يف 
  ٢٠١١عام 

  اجلرمية املرتكبة عرب احلدود واجلرمية املنظمة 

  ١٩٨٦القانون اجلنائي واخلربة الطبية، يف عام 

  ١٩٩٦م اجلوانب اجلديدة للمساءلة الدولية، يف عا

  ٢٠٠٧العدالة اجلنائية، أي تطور؟، يف عام 

  ١٩٩٤مهام العدالة واستقالل القضاة، يف عام 

  ١٩٩٥اإلجرام والعدالة اجلنائية يف حوض املتوسط، يف عام 

  ٢٠٠٠جرب األضرار، يف عام 

  ٢٠٠٨القاضي واملعاهدات، يف عام 

  ٢٠٠٢القانون اجلنائي للشركات التجارية، يف عام 

  ٢٠٠٩وجهات نظر، يف عام : ساسية يف الدستورالقوانني األ

اليت تواجه صعوبات انفصال مصري اإلنسان عن مصري املنشآت : اجتماع مائدة مستديرة مع معرض
  ٢٠٠٢، يف عام اقتصادية

  ٢٠٠٤إزالة الطابع الثقايف من القانون أو تأثري األنظمة القانونية األجنبية يف القانون اخلاص، يف عام 

  ١٩٩٧حق املؤلف واحلقوق ااورة، يف عام : ثقايفالقانون ال

  ٢٠٠٢بادرة اللجنة األوروبية، يف عام مبالدميقراطية وحقوق اإلنسان يف تونس 

  ١٩٨٣عامل السجون وحقوق اإلنسان، يف عام 

  الدراسات واألحباث الرئيسية


