
 
 من موالید 22 ماي 1968 بالعین الصفراء والیة النعامة خریج المدرسة الوطنیة لإلدارة - فرع إدارة الصحة - 1990 و متحصل على شهادة ما بعد التدرج

 المتخصص في إدارة أعمال منظمات الصحة من جامعة الجزائر 2002 والشهادة الجامعیة في الطوارئ الصحیة من كلیة الطب والصیدلة الجامعة فرانش

 كونتي بفرنسا 2010 و شهادة الدكتوراه في القانون المقارن من جامعة برپینیان الفرنسیة 2013

 شغل عدة مناصب : مدیرا للمؤسسة العمومیة االستشفائیة بالعین الصفراء والبیض وأمینا عاما للمركز الجامعي صالحي عاي بالنعامة ثم مدیرا
 جهویا للصیدلیة المركزیة للمستشفیات ببشار. درس في المركز الجامعي وجامعة التكوین المتواصل بالنعامة بصفته أستاذا مشاركا في القانون وفي

 إدارة األعمال. شارك في العدید من المؤتمرات الوطنیة و الدولیة و له مشاركات بحثیة في قانون الصحة الجزائري والتشریع الصحي الدولي.
 متحصل على میدالیة التمیز ألحسن بحث إعالمي من منصة "أرید" للباحثین الناطقین بالعربیة الموسم 2017 سلمت له في جامعة "مالیا"

 بالعاصمة المالیزیة كوااللمبور

 د. دردور سمیر نور الدین
 بحث من 154 صفحة یتناول بالدراسة والتحلیل جانبا من نضال الشعب الجزائري في استعادة سیادته وكرامته

 یتطرق إلى أهم محطات تطور المنظومة الصحیة أثناء حرب التحریر المباركة و یبرز مالمح التضامن الوطني والدولي في میدان
 التكفل الطبیب بمرضى وجرح جنود جیش التحریر الوطني

 تظهر عظم الثورة الجزائریة في استقطابها الكوادر الصحة من ممارسین طبیین أخصائیین وعامین وممرضین من الجنسین الوا على أنفسهم رفع
 تحدي المرافقة الطبیة للثورة في المدن واألریاف والجبال وفي عیادات الثورة الموزعة على التراب الوطني وعلى القواعد الخلفیة

 یتخلل البحث بعض شهادات من قادوا و نظموا و عایشوا هذه الخدمات الصحیة فمنهم من نال شرف الشهادة ومنهم من أدرك نعمة
 الحریة واالنعتاق من ربقة االستعمار.
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