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 :المؤهالت العممية -2
، التحميل واالستشراف االقتصادي : تخصص  دكتوراه عموم ، شعبة عموم إقتصادية، خامسة سنة :2016-2017

شكالية األمن الغذائي في الجزائر خالل الفترة : ، عنوان األطروحة 03جامعة الجزائر  -1994السياسات الزراعية وا 
2014. 
التكتالت : ، عنوان الرسالة ماجستير في العموم االقتصادية،تخصص التحميل واالستشراف االقتصادي  : 2011

مكانية اإلنذماج في النظام التجاري العالمي   .جامعة عباس لغرور خنشمةبتقدير جيد ، . اإلقتصادية اإلقميمية وا 
اإلدارة المالية لمبنوك التجارية : عنوان المذكرة ليسانس في العموم االقتصادية، تخصص نقود المالية والبنوك،  : 2005

.  قسنطينة  منتوريجامعةدراسة حالة القرض الشعبي الجزائري وكالة بانوراميك قسنطينة ، 
 .شهادة تأهيمية في اإلعالم اآللي ، المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، ميمة  : 2005
. ثانوية ديدوش مراد ، ميمة بتقدير مقبول،  ، 2001شهادة البكالوريا في العموم الطبيعة والحياة دورة جوان : 2001

 :الخبرة المهنية -3
 .أستاذ منتذب بجامعة مااليا ماليزيا، في إطار تكوين إقامي بالخارج  :2016-2017
معهد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، المركز برئيس قسم العموم اإلقتصادية والتجارية ،  :2012-2016

 .الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف، ميمة 
أستاذ دائم، بمعهد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف،  :2011-2017
 .ميمة 

 .أستاذ مؤقت ، بالمركز الجامعي لميمة  : 2008-2009
 .قسنطينة  منتوري أستاذ مؤقت بجامعة : 2006-2008
 .، ميمة "العربي بن مهيدي"أستاذ مؤقت بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني والتمهين : 2005-2009

 



 :مقاالت ومداخالت عممية 
-LISREL8.80) اإلحصائية مثال تطبيقي باستخدام البرامج، تشخيص وعالج عدم اإلعتدالية .1

SPSS24/gretl/Minitab) ، تنظيم األساليب المنهجية الحديثة في إعداد البحوث والدراسات العممية: اليوم الدراسي ،
– وعموم التسيير، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف معهد العموم االقتصاديةخمية ضمان جود ة التعميم العالي و 

 .2016 ديسمبر6، يوم الجزائر
 في ظل األزمة االقتصادية وسائل الدفع غير نقدية، وأهميتها في تفعيل دور الوساطة المالية لمبنوك التجارية الجزائرية .2

العوائق والتحديات، : اإلتجاهات الجديدة إلدارة السيولة وعصرنة وسائل الدفع : الراهنة، الممتقى الدولي الخامس حول
 –تنظيم مخبر اإلقتصاد الرقمي في الجزائر بالتعاون مع كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير لجامعة خميس مميانة 

  .2016 أفريل 21-20عين الدفمى، يومي  
التصريح بالممتمكات كآلية لموقاية من الفساد اإلقتصادي وفقا لمتشريع الجزائري، الممتقى الوطني الثالث حول الحوكمة  .3

والترشيد اإلقتصادي رهان إستراتيجي لتحقيق التنمية في الجزائر، تنظيم مخبر التكامل اإلقتصادي الجزائري اإلفريقي، 
  .2016 أفريل 20 و19كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير، جامعة أحمد درارية، أدرار، يومي 

الزراعة األسرية في ظل سياسة التجديد الفالحي والريفي، الممتقى الوطني األول حول القطاع الفالحي ومتطمبات  .4
، تنظيم االتحاد العام لمطمبة الجزائريين بالتعاون مع كمية عموم الطبيعة (والية خنشمة نموذجا)األمن الغذائي بالجزائر 

  .2016 مارس 10 و9: والحياة لجامعة عباس لغرور خنشمة، يومي 
إنعدام األمن الغذائي في الوطن العربي، كعائق أساسي نحو تحقيق األمن اإلقتصادي، الممتقى الدولي الخامس حول  .5

أداء المنظمات والحكومات واألمن اإلقتصادي، تنظيم كمية العموم اإلقتصادية وعموم التسيير، جامعة محمد طاهري 
  .2016 مارس 3 و2ببشار، يوم 

دراسة حالة شركة سوناطراك النفطية "دور اإلبداع واإلبتكار في تحقيق البعد األخضر لمميزة التنافسية المستدامة  .6
، الممتقى الوطني الثالث حول اإلبداع واإلبتكار من أجل تنافسية مستدامة لممؤسسات اإلقتصادية الجزائرية، "الجزائرية

 27، يومي 3تنظيم مخبر إدارة التغيير في المؤسسة الجزائرية، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة الجزائر 
  .2016 جانفي 28و

، ممتقى (2014-2010حالة الجزائر لمفترة )التحفيزات الجبائية الممنوحة لممؤسسات ومدى نجاحها في تحجيم البطالة  .7
الجاذبية الضريبية ودورها في تشجيع االستثمار وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنظيم مخبر : وطني حول 

المحاسبة والمالية، الجباية والتامين، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي، 
  .2015 ديسمبر 2 و1: يومي 

، دراسة حالة والية ميمة ، ودورها في بعث التنمية المحمية(PPDRI)المشاريع الجوارية لمتنمية الريفية المنذمجة  .8
مقالة عممية منشورة في مجمة ميالف لمبحوث والدراسات، العدد الثاني،المركز الجامعي عبد . (2009-2014)

  .2015الحفيظ بوالصوف بميمة، ديسمبر 



دراسة تقييم الجدوى اإلقتصادية لعقود اإلستصناع بالبنوك االسالمية بين منطق المنعة االقتصادية وضابط المشروعية  .9
االسالمية، ممتقى وطني حول عقد االستصناع أو عقد المقاولة ودوره في التنمية االقتصادية، تنظيم مخبر العموم 

  2015 نوفمبر 22االقتصادية والتسيير، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة عمار ثميجي ، االغواط، يوم 
األنظمة : ثاني  الممتقى العممي الدولي ال،القرصنة اإللكترونية في ظل االقتصاد الرقمي، مخاطرها وسبل مواجهتها .10

 تنظيم مخبر اإلقتصاد الرقمي في الجزائر بالتعاون مع كمية العموم االقتصادية وعموم الرقمية والذكاء اإلقتصادي
  .2014 أفريل 23 و22 ،  عين الدفمى–التسيير لجامعة خميس مميانة 

نظام : ، الممتقى الوطني الرابع  حول  (حالة الجزائر)اليقظة اإلستراتيجية في ظل تكنولوجيا المعمومات واإلتصال  .11
 كمية العموم المعمومات، اليقظة اإلستراتيجية والذكاء اإلقتصادي، تنظيم مخبر المحاسبة والمالية ، الجباية والتأمين،

  .2014 مارس 18 و17، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي ، اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير
كفاءة استخدام الموارد المائية في القطاع الزراعي العربي، ودورها في تحقيق تنمية زراعية مستدامة، الممتقى  .12

العموم اإلقتصادية والتجارية  معهد  ،حوكمة المياه في الجزائر كمدخل لتحقيق األمن المائي: الوطني االول حول 
  .2013 ماي 28 و27: ، يومي المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميمةوعموم التسيير، 

 16األمن الغذائي في الجزائر، الواقع واآلفاق، ورقة بحثية بمناسبة اإلحتفال باليوم العالمي لمتغذية المصادف ليوم  .13
 .، تنظيم مديرية المصالح الفالحية لوالية ميمة 2014أكتوبر 

 :أنشطة عممية أخرى 
عضو بالمجمس العممي، لمعهد العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير، المركز الجامعي عبد  : 2016-2017

. الحفيظ بوالصوف ، ميمة 
المشاركة في العديد من الدورات التكوينية، المنظمة من طرف خمية ضمان جودة التعميم العالي والبحث العممي،  : 2016

 .لممركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميمة 
عضو في المجان التنظيمية لمممتقيات العممية المنظمة من طرف معهد العموم االقتصادية والتجارية  : 2013-2015

 .وعموم التسيير، المركز الجامعي لميمة 
. عضو فريق ميدان التكوين لمعموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير، المركز الجامعي، ميمة  : 2012-2016
. رئيس المجمس التأديبي لقسم العموم االقتصادية والتجارية، المركز الجامعي ، ميمة :  2012-2016
. عضو مجمس إدارة معهد العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير ، ميمة  : 2012-2016
. عضو لجنة الخدمات اإلجتماعية، المركز الجامعي ، ميمة  : 2012-2016
 . تخصصي البنوك، والتأمينات لمستوى تقني سامي  اإلشراف عمى عدد من مذكرات التخرج في:2007-2010
 اإلدارة المالية، و اإلقتصاد النقدي والبنكي ، التقنيات اإلشراف عمى عدد من مذكرات التخرج في : 2015- 2011

 .المالية والبنكية لمرحمة الميسانس والماستر 
 .لمرحمة الماستر  مناقشة مجموعة من المذكرات :2012-2015
 .تربص عممي قصير المدى، بجامعة الزرقاء، األردن  : 2013



 .تربص عممي قصير المدى، بجامعة إربد األهمية ، األردن :  2014
 .تربص عممي قصير المدى، بجامعة تونس المنار ، تونس :  2015

 :المغات 
                           قراءة                              كتابة                                        فهم 

   جيد            جيد جيد:             المغة العربية 
                              متوسط                                       متوسطمتوسط          :المغة الفرنسية

                              متوسط                                        متوسطمتوسط        :المغة االنجميزية
: اإلهتمامات 

 .اقتصاديات المال والبنوك، االقتصاد الرقمي، والتجارة،إقتصاديات اإلنتاجاقتصاديات الزراعة والغذاءالتنمية المستدامة، 
 :خصائص أخرى 

 .لياقة بدنية حسنة، ديناميكي، روح العمل الجماعي، اإلنضباط، روح المسؤولية، قابمية الحوار والنقاش
 


