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 اإلجنليزية -الفرنسية –العربية : : : : اللغات املكتوبة، املقروءة و املتكلمةاللغات املكتوبة، املقروءة و املتكلمةاللغات املكتوبة، املقروءة و املتكلمةاللغات املكتوبة، املقروءة و املتكلمة

        "ب"قسم  حماضرأستاذ : : : : الدرجةالدرجةالدرجةالدرجة

        ::::الشهاداتالشهاداتالشهاداتالشهادات

  .1996بكالوريا يف علوم الطبيعة و احلياة، ثانوية صالح الدين األيويب، املسيلة،  -

  .2002املسيلة،  ليسانس يف العلوم التجارية، جامعة -

  .2008ماجيستر يف علوم التسيري، جامعة املسيلة،  -

  .2016دكتوراه يف العلوم التجارية، جامعة املسيلة،  -

        ):):):):املكان، التاريخاملكان، التاريخاملكان، التاريخاملكان، التاريخ((((عناوين املذكرات املناقشة عناوين املذكرات املناقشة عناوين املذكرات املناقشة عناوين املذكرات املناقشة 

  .2002التأمني و دوره يف متويل االقتصاد الوطين، مذكرة ليسانس، جامعة املسيلة،     ----

        ....2008، مذكرة ماجيستر، جامعة املسيلة، -حالة اهلاتف النقال–التصاالت عن بعد على االقتصاد الوطين آثار حترير قطاع ا -

تطبيق على سلطة الضـبط  : دور الضبط االقتصادي يف حتقيق املنافسة العادلة يف أسواق اخلدمات العامة ذات التنظيم الشبكي -

  .2016للربيد و االتصاالت عن بعد يف اجلزائر، جامعة املسيلة، 

        ):):):):املكان، التاريخاملكان، التاريخاملكان، التاريخاملكان، التاريخ((((الوظائف املشغولة الوظائف املشغولة الوظائف املشغولة الوظائف املشغولة 

  .01/12/2006إىل  2003/ 02/02مساعد حماسب مؤهل بالصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء باملسيلة،  -

  .01/03/2008 إىل 2006/ 01/12للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء باملسيلة،  مراقب متربص بالصندوق الوطين -

  .01/07/2008إىل  2008/ 01/03مكلف بالدراسات بالصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء باملسيلة،  -

  .02/02/2009إىل  02/07/2008بالصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء باملسيلة،  مراقب معتمد و حملف -

  .26/12/2011إىل  03/02/2009جامعة فرحات عباس سطيف، " ب"أستاذ مساعد قسم  -

  .31/07/2012إىل  27/11/2011جامعة املسيلة، " ب"أستاذ مساعد قسم   -

  .15/11/2016إىل  01/08/2012املسيلة،  جامعة" أ"أستاذ مساعد قسم  -

  .إىل يومنا هذا 16/11/2016جامعة املسيلة، " ب"أستاذ حماضر قسم  -



  .08/09/2014إىل  08/09/2013لقسم املكلف بالتدريس و التعليم يف التدرج لقسم العلوم التجارية، نائب رئيس ا -

        : : : : املقاييس املدرسةاملقاييس املدرسةاملقاييس املدرسةاملقاييس املدرسة

  .)سنة ثانية كالسيك( أعمال موجهة –مبادئ التسويق -

  .)سنة ثالثة كالسيك(أعمال موجهة  –مالية و جتارة دولية -

  .)سنة ثانية كالسيك( أعمال موجهة –حماسبة حتليلية -

  .)سنة ثالثة كالسيك(أعمال موجهة  –تسيري املوازنات -

  .)سنة أوىل ماستر تأمني تكافلي(حماضرة  –اقتصاد التأمينات  -

  .)سنة أوىل ل م د(ل موجهة أعما – 1اقتصاد كلي -

  .)سنة ثانية ل م د(أعمال موجهة  – 2اقتصاد كلي -

  .)سنة ثانية ل م د(أعمال موجهة  –حماسبة حتليلية  -

  .)سنة ثانية ل م د(أعمال موجهة + حماضرة  –مالية عامة  -

  ).سنة أوىل ماستر تسويق(أعمال موجهة + حماضرة  –إدارة املؤسسات الصغرية -

  ).سنة أوىل ماستر تسويق(حماضرة  –ة البحث العلمي منهجي -

 ).سنة أوىل ماستر تسيري عمومي(املؤسسات اإلدارية يف اجلزائر  -

  ).سنة أوىل ماستر تسيري عمومي(ختطيط و إدارة اخلدمات العامة  -

  .)ماستر تسيري عمومي ثانيةسنة (استراتيجية التخطيط يف املؤسسات العمومية  -

  ).سنة أوىل ماستر تسيري عمومي(القانون اإلداري   -

  ).سنة أوىل ماستر إدارة مالية(املقاوالتية  -

        ::::التأطري؛ عنوان املذكرات املؤطرةالتأطري؛ عنوان املذكرات املؤطرةالتأطري؛ عنوان املذكرات املؤطرةالتأطري؛ عنوان املذكرات املؤطرةنشاطات نشاطات نشاطات نشاطات 

  .2009، مذكرة ليسانس، -دراسة حالة اجلزائر –أثر التحفيزات اجلبائية على االستثمار  -

  .2010، مذكرة ليسانس، -حالة اجلزائر –دور قطاع االتصاالت يف التنمية االقتصادية  -

  .2010حوكمة الشركات و دورها يف جتنب األزمات املالية، مذكرة ليسانس،  -

  .2010دور استراتيجيات التسويق يف حتقيق ميزة تنافسية للفنادق اجلزائرية، مذكرة ليسانس،  -

  .2010انعكاساا على الدول العربية ، مذكرة ليسانس، األزمات املالية و  -

  .2010إدارة البنوك اإلسالمية يف ظل العوملة املالية، مذكرة ليسانس،  -

  .2010آثار حترير اخلدمات املالية على االقتصاد الوطين ، مذكرة ليسانس، -

  .2010ية اجلزائرية، مذكرة ليسانس، حترير سوق الغاز الطبيعي يف أوروبا و انعكاساا على الصادرات الغاز -

  .2010األزمة املالية و تداعياا على االقتصاديات العاملية مع اإلشارة القتصاد اجلزائر، مذكرة ليسانس،  -

  .2011دور اجلمارك يف سياسة التجارة اخلارجية، مذكرة ليسانس،  -

  .2011ة الدولية، مذكرة ليسانس، مشكلة املديونية اخلارجية و طرق تسويتها يف املؤسسات املالي -

  .2011حترير التجارة يف اخلدمات و انعكاساا على اقتصاديات الدول النامية ، مذكرة ليسانس،  -

  . 2011مسامهة عناصر املزيج التروجيي يف حتقيق والء العمالء، مذكرة ليسانس،  -



  .2013السرية املصرفية و أثرها على مكافحة جرائم غسيل األموال، مذكرة ماستر، بنوك،  -

  .2014التسويق املصريف يف البنك اخلارجي اجلزائري فرع مسيلة، تقرير تربص، تسويق،  -

  .2014مسيلة، تقرير تربص، مالية و جتارة دولية،  متويل التجارة اخلارجية عن طريق بنك الفالحة و التنمية الريفية فرع -

  .2014، مذكرة ماستر، بنوك، )2(متطلبات ادارة املخاطر التشغيلية يف املصارف التجارية يف ضوء مبادئ بازل  -

     اسـتراتيجية   مذكرة ماستر،تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل من وجهة نظر هيئة التدريس،  متطلبات -

  .2015و تسويق، 

  .2015مذكرة ماستر، استراتيجية و تسويق، ، دور االستراتيجية التسويقية يف ترقية اخلدمات الفندقية -

  .2016تسيري عمومي، دراسة حالة جامعة املسيلة، مذكرة ماستر، : الرقابة القبلية و دورها يف ترشيد النفقة العمومية -

        ::::و املقاالت املنشورةو املقاالت املنشورةو املقاالت املنشورةو املقاالت املنشورة    املداخالتاملداخالتاملداخالتاملداخالت

لكلية العلوم االقتصادية        املشاركة يف امللتقى العلمي الدويل حول أداء و فعالية املنظمة يف ظل التنمية املستدامة -1

قيـاس األداء يف املنظمـات   قيـاس األداء يف املنظمـات   قيـاس األداء يف املنظمـات   قيـاس األداء يف املنظمـات   : بعنوان ، مبداخلة2009نوفمرب  08/09جبامعة املسيلة يومي  و التجارية و علوم التسيري

        احلكومية؛احلكومية؛احلكومية؛احلكومية؛

احلكومة يف القضاء على البطالة و حتقيق التنمية املستدامة  استراتيجيةحول املشاركة يف امللتقى العلمي الدويل  -2

و السياسات االقتصـادية يف اجلزائـر،    تاالستراتيجيالكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، خمرب 

سياسات و برامج التشغيل الدولية املتبعة يف معاجلة ظاهرة سياسات و برامج التشغيل الدولية املتبعة يف معاجلة ظاهرة سياسات و برامج التشغيل الدولية املتبعة يف معاجلة ظاهرة سياسات و برامج التشغيل الدولية املتبعة يف معاجلة ظاهرة : ، مبداخلة بعنوان2011نوفمرب  15/16جبامعة املسيلة يومي 

        ....البطالةالبطالةالبطالةالبطالة

و آفاق تطوير قطاع النقل يف اجلزائر يف إطار التنمية الوطنية جبامعة املسـيلة   استراتيجياتاملشاركة يف املؤمتر الدويل حول  -3

ع العمومية يف حتقيق الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد املالية ع العمومية يف حتقيق الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد املالية ع العمومية يف حتقيق الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد املالية ع العمومية يف حتقيق الكفاءة االقتصادية يف ختصيص املوارد املالية دور تسعري السلدور تسعري السلدور تسعري السلدور تسعري السل: ، مبداخلة موسومة2013أكتوبر  07/08يومي 

        ....و حتقيق العدالة االجتماعيةو حتقيق العدالة االجتماعيةو حتقيق العدالة االجتماعيةو حتقيق العدالة االجتماعية

 املشاركة يف امللتقى العلمي الدويل األول حول إدارة املخاطر املالية و انعكاساا على اقتصاديات دول العامل -4

نـوفمرب   26/27جبامعة آكلي حمند أوحلاج بـالبويرة يـومي    لكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري

        ؛؛؛؛3قراءة يف املعايري اجلديدة للحد األدىن ملتطلبات رأس املال وفقا ملتطلبات بازلقراءة يف املعايري اجلديدة للحد األدىن ملتطلبات رأس املال وفقا ملتطلبات بازلقراءة يف املعايري اجلديدة للحد األدىن ملتطلبات رأس املال وفقا ملتطلبات بازلقراءة يف املعايري اجلديدة للحد األدىن ملتطلبات رأس املال وفقا ملتطلبات بازل: بعنوان ، مبداخلة2013

     اهلامشية خـالل الفتـرة  املشاركة يف املؤمتر العريب الدويل الرابع لضمان جودة التعليم العايل جبامعة الزرقاء باململكة األردنية  -5

ل م د من وجهة نطر الطلبة، دراسة حالة لعينة من طلبة ل م د من وجهة نطر الطلبة، دراسة حالة لعينة من طلبة ل م د من وجهة نطر الطلبة، دراسة حالة لعينة من طلبة ل م د من وجهة نطر الطلبة، دراسة حالة لعينة من طلبة تقييم اخلدمة التعليمية لنظام تقييم اخلدمة التعليمية لنظام تقييم اخلدمة التعليمية لنظام تقييم اخلدمة التعليمية لنظام : ، مبداخلة موسومة2014 أفريل 01/03

        ....ماستر كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري جبامعة املسيلة، اجلزائرماستر كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري جبامعة املسيلة، اجلزائرماستر كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري جبامعة املسيلة، اجلزائرماستر كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري جبامعة املسيلة، اجلزائر

الدويل حول تقييم استراتيجيات و سياسات اجلزائر االقتصادية السـتقطاب االسـتثمارات البديلـة     امللتقىاملشاركة يف  -6

الزراعـة العضـوية   الزراعـة العضـوية   الزراعـة العضـوية   الزراعـة العضـوية   : ، مبداخلة موسومة2014أكتوبر  28/29للمحروقات يف آفاق األلفية الثالثة باجلزائر جبامعة املسيلة يومي 

        ....كرافد لزيادة الصادرات الزراعية اجلزائريةكرافد لزيادة الصادرات الزراعية اجلزائريةكرافد لزيادة الصادرات الزراعية اجلزائريةكرافد لزيادة الصادرات الزراعية اجلزائرية

 املؤمتر العريب الدويل اخلامس لضمان جودة التعليم العايل جبامعة الشارقة باإلمارات العربية املتحدة خالل الفترة املشاركة يف - 7

  .(Webometrics) إستراتيجية اجلامعات اجلزائرية يف حتسني ترتيبها ضمن تصنيفإستراتيجية اجلامعات اجلزائرية يف حتسني ترتيبها ضمن تصنيفإستراتيجية اجلامعات اجلزائرية يف حتسني ترتيبها ضمن تصنيفإستراتيجية اجلامعات اجلزائرية يف حتسني ترتيبها ضمن تصنيف: ، مبداخلة موسومة2015 مارس 03/05



جملة احلقوق و العلوم اإلنسانية، العدد االقتصادي،  منشور يف ،العامة ذات التنظيم الشبكيالعامة ذات التنظيم الشبكيالعامة ذات التنظيم الشبكيالعامة ذات التنظيم الشبكيإشكالية حترير املرافق إشكالية حترير املرافق إشكالية حترير املرافق إشكالية حترير املرافق بعنوان  مقال    ----8

  .، جامعة زيان عاشور باجللفة2016، جانفي 25الد األول، العدد 

جبامعة الزرقاء ) الواقع و اآلفاق املستقبلية(التحوالت املالية و املصرفية حول املشاركة يف املؤمتر العلمي الدويل احلادي عشر     ----9

دراسة دراسة دراسة دراسة     ----إدارة اجلودة الشاملة يف البنوك اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة يف البنوك اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة يف البنوك اجلزائرية إدارة اجلودة الشاملة يف البنوك اجلزائرية     :، مبداخلة موسومة2016ماي  03/05باململكة األردنية اهلامشية خالل الفترة 

        ....ميدانية لعينة من البنوك العاملة يف اجلزائرميدانية لعينة من البنوك العاملة يف اجلزائرميدانية لعينة من البنوك العاملة يف اجلزائرميدانية لعينة من البنوك العاملة يف اجلزائر

، 2016 نوفمرب 14/15جبامعة املسيلة يومي  التوجهات احلديثة للسياسة املالية للمؤسسةيف امللتقى الدويل حول  املشاركة    ----10

        ....From Islamic Finance Toward the Successful of Malaysian SMEs Performance: مبداخلة موسومة

، 2016 نـوفمرب  29جبامعة املسيلة يوم  العامة يف اجلزائر إستراتيجية إدارة عجز املوازنةحول  اليوم الدراسياملشاركة يف  -11

        ....عجز املوازنة العامة و مناهج معاجلته مع إشارة للتجربة النيوزلنديةعجز املوازنة العامة و مناهج معاجلته مع إشارة للتجربة النيوزلنديةعجز املوازنة العامة و مناهج معاجلته مع إشارة للتجربة النيوزلنديةعجز املوازنة العامة و مناهج معاجلته مع إشارة للتجربة النيوزلندية :مبداخلة موسومة

خالل الفترة الوطين الثامن حول آليات تفعيل وسائل الدفع احلديثة يف النظام املايل و املصريف اجلزائري  امللتقىاملشاركة يف  -12

        ....النقود اإللكترونية كشكل من أشكال وسائل الدفع احلديثةالنقود اإللكترونية كشكل من أشكال وسائل الدفع احلديثةالنقود اإللكترونية كشكل من أشكال وسائل الدفع احلديثةالنقود اإللكترونية كشكل من أشكال وسائل الدفع احلديثة    :، مبداخلة موسومة2017 مارس 13/14

 مؤتةجبامعة  االبتكار والريادة من أجل استدامة األعمالحول الرابع لكلية إدارة األعمال الدويل املشاركة يف املؤمتر  -13

فصاح احملاسيب يف ضوء املعايري الدولية إلعداد فصاح احملاسيب يف ضوء املعايري الدولية إلعداد فصاح احملاسيب يف ضوء املعايري الدولية إلعداد فصاح احملاسيب يف ضوء املعايري الدولية إلعداد اإلاإلاإلاإل    :، مبداخلة موسومة2017 أفريل 11/13باململكة األردنية اهلامشية خالل الفترة 

        دراسة ميدانيةدراسة ميدانيةدراسة ميدانيةدراسة ميدانية: : : : وأثره على جودة التقارير املاليةوأثره على جودة التقارير املاليةوأثره على جودة التقارير املاليةوأثره على جودة التقارير املالية    ((((IAS/IFRSIAS/IFRSIAS/IFRSIAS/IFRS))))التقارير املالية التقارير املالية التقارير املالية التقارير املالية 

        ::::الكتب املنشورةالكتب املنشورةالكتب املنشورةالكتب املنشورة

  .2013االتصاالت عن بعد و أثرها على االقتصاد احمللي،مؤسسة  الثقافة اجلامعية، االسكندريةـ مصر،  -

        ::::العضوية يف اللجان العلمية و اللجان التنظيميةالعضوية يف اللجان العلمية و اللجان التنظيميةالعضوية يف اللجان العلمية و اللجان التنظيميةالعضوية يف اللجان العلمية و اللجان التنظيمية

عضو اللجنة التنظيمية يف املؤمتر الدويل حول استراتيجيات و آفاق تطوير قطاع النقل يف اجلزائر يف إطار التنمية الوطنية جبامعة  -

  .2013أكتوبر  07/08املسيلة يومي 

السـتثمارات  عضو اللجنة التنظيمية يف امللتقى الدويل حول تقييم استراتيجيات و سياسات اجلزائر االقتصادية السـتقطاب ا  -

  .2014أكتوبر  28/29البديلة للمحروقات يف آفاق األلفية الثالثة باجلزائر جبامعة املسيلة يومي 


