
العلمية الســـــــيرة 
البيانات الشخصية:

منير المسم الشخصي:
المسم العائلــــي: عبامسي
الجنسيـــــــــــة :تونسية

الحالة المدنيـــة: متزوج 
mounicom@live.fr             البريد اللكتروني: 

دراسات و شواهد:
: شهاادة الدكتوراه الوطنية في القانون العام وحدة البحث و التكوين :الادارة العامة 2009                       

                                مـــن كلية العلوم القانونية و التقتصاادية و الجتماعية جامعة محمد الول بوجده المملكة المغربية 
                               عنوان الرمسالة: نظام وحدة المدينة بالمغرب بين إكراهات الواتقع و إمكانات التجاوز بميزة مشرف جدا مع   

                                                  التوصية  بالنشـــــــــــــــــر.
: ادبلوم الدرامسات العليا المعمقة في القانون العام  وحدة البحث و التكوين :الادارة العامة 2002                      

                               مــــــن كلية العلوم القانونية و التقتصاادية و الجتماعية بجامعة محمد الول بوجده /المملكة المغربية 
                              عنوان الدرامسة : حماية و تدبير البيئة بالمملكة المغربية و الجمهورية التونسية  بــــميزة مستحسن .

: ادبلوم المدرمسة الوطنية للادارة العمومية بالرباط المملكة المغربية. 1997                      
                             عنوان البحث : اتفاتقية الشراكة التونسية الوروبية بـــــميزة مستحسن.

: شهاادة الباكالوريا تخصص آاداب عصرية بـــــــــميزة مقبول. 1992                      

تداريـــــــــب:
 بقسم العلتقات الخارجية بوزارة العلم و التصال بالمغرب .15/10/1994إلى غاية 01/09/1994تدريب من -                   

بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الطر بالمغرب .15/10/1995ألى غاية 01/09/1995                     - تدريب من 
         بالنيابة العامة بمحكمة المستئناف بالرباط.15/10/1996إلى غاية 01/09/1996                     - تدريب من

تدريــــــــس:
التدريس كأمستاذ جامعي مساعد عرضي بكلية العلوم القانونية و التقتصاادية و الجتماعية جامعة محمد الول بوجده                  *

.2011                     2005                      المملكة المغربية برمسم السنوات  
التدريس كأمستاذ جامعي مساعد عرضي بكلية الاداب و العلوم النسانية جامعة محمد الول /المملكة المغربية برمسم                      *

.2010                 2009                      السنة الجامعية                       

إصدارات :
الصدارات الاكاديمية:)1

- بحث لنيل شهاادة الدكتوراه الوطنية بعنوان :نظام وحدة المدينة بالمغرب بين إكراهات الواتقع و إمكانات التجاوز .
- بحث لنيل ادبلوم الدرامسات العليا المعمقة فـي القـانون الـعـام بعنـوان :ـتـدبير و حماـيـة البيـئـة بالمملـكـة المغربـيـة و الجمهورـيـة

التونسية –ادرامسة مقارنة .
- بحث لنيل ادبلوم المدرمسة الوطنية للادارة العمومية بعنوان :اتفاتقية الشراكة التونسية الوروبية .

أصدارات غير منشورة :)2
      - مطبوع بعنوان:الوجيز في تقانون التجارة الدولية.

      - مطبوع بعنوان:المنضمات الدولية الجهوية و القطاعية .
      - مطبوع بعنوان:منظمة المم المتحدة.

      - مطبوع بعنوان:لمحات من تاريخ الادارة في أهم الحضارات النسانية .
      - مطبوع بعنوان:المصطلحات القانونية.

      - مطبوع بعنوان:الوجيز في النظمة الدمستورية الكبرى .
      - مطبوع بعنوان:تقانون المشروعية.

      - مطبوع بعنوان:التعمير بالمغرب: واتقع و تحديات .

الشراف و التأطير :
 تأطير مجموعة من الطلبة للقيام ببحوث أكااديمية لنيل شهاادة الماجستير في تقانون التجارة و العمال .   

    تأطير مجموعة من البحوث الكااديمية في المحاور التالية :
                - العلتقات الدولية.



                - القانون الاداري و العلوم الادارية .
 .                - القانون الدمستوري و العلوم السيامسية

أنشطة موازية :
.2011 إلى غاية 2005     - رئيس جمعية الطلبة الجانب العرب بوجده المملكة المغربية من 
     - عضو في اللجنة الثقافية بجمعية النبراس للثقافة و التنمية بوجده.

     - عضو بجمعية المساتذة و الطلبة الباحثين في القانون العام بطلية العلوم القانونية و التقتصاادية و الجتماعية –جامعة محمد   
      الول بوجده.

. 1991 إلى غاية 1987     - ملزم تقائد فوج كشافه بمدينة منزل بوزيان ولية مسيدي بوزيد من 
     - القيام بمجموعة من النشطة الثقافية و الرياضية و لجتماعية و الرياضية في إطار جمعية الطلبة الجانب العرب و جمعية  

      النبراس للثقافة و التنمية و جمعية الثقافة المسلمية بتطوان و مركز الدرامسات و البحوث النسانية و الجتماعية بوجده.
                 رئيس جمعية التواصل و التنمية بمنزل بوزيان /مسيدي بوزيد .

لــــــغـــــــات:
تقراءة و كتابة.˛نطقاالعربيـــــــــــــــة:     

تقراءة و كتابة.˛ نطقا    الفرنسيــــــــــــة:
: مبتدئ.    النجليزيــــــــــة

الهوايــــات :
   - العمل التطوعي .

.   - المطالعــــــــــة
   - اللعـــــــاب الفكريــــــــــة.
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