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  :الحالة المدنيةـ 1
 

 اللقب : صالح

 االسم : حواس

 . بحسين داي الجزائر 1962ديسمبر  31تاريخ ومكان االزدياد : 

 الحالة العائلية : متزوج

 

 المؤهالت العلميةـ 2
 
 

 : تكوين أكاديمي  1ـ2   
 

 

 : 2008فيفري 

 .، جامعة الجزائردكتوراه دولة في علوم التسيير ، من كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير

 . بتقدير مشرف جدا. ة المدقق: التوجه الجديد نحو معايير االبالغ المالي الدولية  وأثره على مهناألطروحة  عنوان
 

 : 1995 نوفمبر

 .بتقدير مشرف جدا، ماجستير في العلوم االقتصادية ، فرع تسيير، من معهد العلوم االقتصادية  ، جامعة الجزائر
 

 : 87ـ جوان  83سبتمبر 

 ئرليسانس في العلوم االقتصادية ، فرع علوم مالية ، من معهد العلوم االقتصادية  ، جامعة الجزا
 

 : 82ـ جوان  79سبتمبر . 

  تخصص علوم ، بالجزائر دراسات ثانوية ، فرع علوم ، بكالوريا

 
 

 : يةإضاف وشهادات تكوين 2ـ2  

    
 . شهادة خبير محاسب ، ومحافظ  حسابات. 1993

 

 ( ESCOMA( بمدرسة خاصة )  IAS /IFRS.  تكوين في معايير المحاسبة الدولية )  2007
 

 .قصير المدى حول النظام المحاسبي والمالي الجديد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير. تكوين  2008
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  :، البيداغوجية و العلميةالمهنية اتطنشالاـ 3
 

 : رئيس قسم العلوم االقتصادية. 2010ـ 2009ـ 

 الجزائر. : عضو بالمجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة2009ـ  2007ـ 

 

 الجزائر.  جامعةارية، قسم العلوم التج باللجنة العلمية لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، عضو :2006ـ  2003ـ 
 

 متصرف إداري مكلف بالميزانية بمعهد العلوم االقتصادية ، جامعة الجزائر.  :1988 ـ1987ـ 
 

 معة الجزائر.، جاالعلوم االقتصادية  معهد مسؤول مكتبة : 1995 ـ
 

 العلوم االقتصادية. لمعهدالعالقات الخارجية رئيس دائرة :  1996ـ 
 

 رئيس دائرة السنة الثالتة فرع علوم مالية.:  1998ـ 
 

 رئيس دائرة السنة األولى علوم إقتصادية.  :  2007/2008ـ 

 

 :اذإلى يومنا ه 89أكتوبر

 .2008فيفري  ذمحاضر من ذر، جامة الجزائر، أستادائم بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيي ذأستا
 

 .مشارك بالمدرسة الوطنية لإلدارة ذأستا : 2006ـ  2003
 

 مؤقت بالمعهد الوطني لالحصاء و التخطيط. ذأستا:  اذإلى يومنا ه 2007و من  2001ـ  1990
 

 والقانونية.مؤقت بجامعة بومرداس للعلوم االقتصادية  ذأستا:  2003ـ  1998
 

  .درسة العليا للتجارةمؤقت بالم ذأستا:  1999/2000ـ  1997/1998
 

   .مؤقت بالمعهد الوطني للتجارة ذأستا:  2004ـ  2002
 

 .بجامعة التكوين المتواصلمؤقت  ذأستا : 2006ـ  1991
 

 مؤقت بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة ذستا: أ2010ـ  2008

 دراريةير، بالضيرية للعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي: أستاذ مؤقت بالمدرسة التح2010ـ  2008

 

         ETUDES’SEMINAIRES ET JOURNEES D  : دراسيةاليام األمؤتمرات وال
 

 ري االستراتيجي التفكيراالداعنوان:  مشارك في المؤتمرالدولي بجامعة االسراء الخاصة "باألردن"، تحت : 2007ـ مارس

 في عالم متغير.                     

 

 ستراتيجي في انعدام البعد اال سكيكدة ، تحت عنوان: 1955 أوت 20مشارك في المؤتمر الوطني بجامعة  : 2007ـ أفريل 

  .الجامعية التعليمية الطرق                    

 

، تحت عنوان: أنماط المحاسبة ةنادي الدراسات االقتصاديلتنظيم الجمعية العلمية من  ندوةإلقاء  : 2008مارس ـ 

   الجديدة
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لعلوم مجلة ا"،أثر استخدام الحاسوب على نظام المعلومات المحاسبية "نشر مقال تحت عنوان:.:2008 جوانـ 

، جامعة التسيير علوم و ، كلية العلوم االقتصادية   2008 جوان ـ 3المجلد ـ  17العدد  ،  االقتصادية للتسيير والتجارة

 الجزائر.

 

ر هومة ، داالنشر ب، ـ دروس، مواضيع، ومسائل محلولة المحاسبة العامة  بعنوانكتاب : تأليف 2008أكتوبر ـ 

 .صفحة( 250الجزائر) 

 

 ،العالمي  م المالي: نشر مقال تحت عنوان : تداعيات األزمة المالية العالمية وضرورة إعادة بناء النظا2009جوان ـ 

 .2009"أ"، جوان  20قتصادية الجامعة، العدد مجلة كلية بغداد للعلوم اال

 

 .صفحة ( 289)  ـ SCFحسب النظام المالي المحاسبي ـ ،  ماليةكتاب في المحاسبة ال: تأليف 2011ـ 

 

النشاطات البيداغوجية: 2ـ 3  

    :المقاييس ) المساقات ( المدّرسة 1.2.3     

أ. على مستوى التدرج:         

  .بة العامةـ المحاس             

.ـ المحاسبة المالية               

.ـ القانون التجاري               

.ـ االقتصاد السياسي               

.ـ المحاسبة المعمقة               

   .ـ التسيير المالي             

                  

على مستوى الماجستير:  .ب        
 

(.دراسات محاسبية تدقيق وجباية ) تخصص:  نظرية المحاسبةـ                
(. دراسات محاسبية تدقيق وجباية ) تخصص:  المحاسبة في المؤسسات الجزائرية ـ            

 

االهتمامات العلمية واألعمال المشرف عليها: 2.2.3          

أ. االهتمامات العلمية:           

سبة والماليةاـ المح                

ـ  التدقيق                
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ب. األعمال المشرف عليها و المناقشة على مستوى الماجستير:        

 

 السنة التخصص االسم واللقب العنوان الرقم

ي التوجه نحو تطبيق المعايير المحاسبية و المالية الدولية ف 01
 المؤسسات الجزائرية

 2009 محاسبة و تدقيق روتال عبد القادر

حاسبي في الجزائر: دراسة حالة مؤسسة أعمال التوحيد الم 02
  عمومية إقتصادية

 2010 محاسبة و تدقيق رزقي إسماعيل

دور التوجه المحاسبي في إصالح النظام المحاسبي  03
  الجزائري 

 2010 محاسبة وتدقيق حدوش زهرة

 اليةأهمية االنتقال للمعايير الدولية للمحاسبية والمعلومة الم 04
  المؤسسات  كإطار لتفعيل حوكمة

حسياني عبد 
 الحميد

 2010 محاسبة وتدقيق

 2011 محاسبة وتدقيق زواق كمال المراجعة الخارجية في ظل النظام المحاسبي المالي الجديد 05

ة تصميم إدارة للمراجعة الداخلية كأداة لتحسين أداء و فعالي 06
 2011 محاسبة وتدقيق كاروس أحمد  المؤسسة ـ حالة المؤسسة الوطنية القياس و المراقبة

دور وأهمية اإلفصاح عن المحاسبة الموارد البشرية في  07
 2011 محاسبة وتدقيق حمادي دالل  القوائم المالية

 2011 محاسبة وتدقيق وارث سعيد  تحديات المراجعة في بيئة معلوماتية  08

المعالجة المحاسبية لنشاطات المؤسسات االقتصادية وفق  09
 لنظام المحاسبي المالي ا

الفضيل محمد 
 الصديق

 2011 محاسبة وتدقيق

االفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية وأثره  10
  على جودة المعلومة

 2011 محاسبة وتدقيق صبايحي نوال

إدماج الحسابات في ظل تطبيق النظام المحاسبي المالي  11
  الجديد في الجزائر  

 2011 اسبة وتدقيقمح زرموت خالد

نحو إطار موحد للتطبيقات والممارسات المحاسبية بين  12
 الدول ـ حالة النظام المالي المالي المحاسبي الجزائري 

 2009 محاسبة وتدقيق جرد نور الدين

 

 

 النشاطات العلمية:.3.3

 المنشورات العلمية: 1.3.3 

 المقاالت العلمية: 1.1.3.3          

  2008سنة 

 تسيير مجلة العلوم االقتصادية وال"، أثر استخدام الحاسوب على نظام المعلومات المحاسبيةقال بعنوان: "م    
  2008جوان ،  ـ3ـ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 3المجلد  17والتجارة، العدد    



 5 

 
 

  2009سنة 

 جلة كلية مالمية وضرورة إعادة بناء النظام المالي العالمي"، بعنوان "تداعيات األزمة االقتصادية العمقال      
 2009"أ" حريزان يونيو  20، )مجلة علمية محكمة نصف سنوية( العدد بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة     

   [ISSN 2072-778X]  : الدولي رقمالمجلة مسجلة تحت 

 

 

 المطبوعات الجامعية: 2.1.3.3

  2010سنة 
 ة علمية جامعية تحت عنوان:نشر مطبوع

 "LA COMPTABILITE  GENERALE  SELON  LE  NOUVEAU SYSTEME COMPTABLE ET 

FINANCIER "SCF". 

 

  2013سنة 
 نشر مطبوعة علمية جامعية تحت عنوان:

لية " ، بك ةجديد المحاسبة بين النظرية والتطبيق ـ القراءات التاريخية واإلصالحات ومفاهيم"         

 ـ 3ـ علوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر ال
 

 

 الكتب:3.1.3.3
 : 2008سنة 

 نشر كتاب خاص بالمحاسبة تحت عنوان: ـ
 

   ـالمحاسبة العامة حسب المخطط المحاسبي الوطني ـ دروس، مواضيع ومسائل محلولة            
 

 : 2011سنة 
 محاسبة تحت عنوان:نشر كتاب خاص بال ـ       

 ."SCF" المحاسبة المالية حسب النظام المالي المحاسبي            
 

 المحاضرات والمساطر اإلجرائية المطبوعة: 4.1.3.3     

طبــم مســـطار إجرائـــي محتـــوي علـــى عـــدد كبيــر مـــن المـــداخالت، من ـــا مداخلـــة المترشـــ ، تحـــت      
اج ـــة الفســـاد المـــالي فـــي المؤسســـات االقتصـــادية عنـــوان "أهميـــة تعزيـــز عمـــل لجـــان المراجعـــة فـــي مو 

ة وسـبل الجزائرية"، والمقدمة للملتقى الـدولي العلمـي السـابم حـول: الفسـاد االداري والمـالي ... المشـكل
بكليــــة العلــــوم االقتصــــادية والتجاريــــة وعلــــوم التســــيير،  2012مــــاي  16-15العـــالج، المنعقــــد يــــومي 

 سكيكدة. –1955أوت  20جامعة 



 6 

 
 مشاريع البحث العلمي:  2.3.3      
  رئيس فرقة بحث(PNR) :واقم وآفاق تطبيق النظام المحاسبي المالي في  "تحت عنوان

بحث متابم من طرف " مركز البحث في االقتصاد المطبق من  "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
، V163/R16. والمسجل تحت رقم: 3جامعة الجزائر  –". ومنفذ بمخبرCREADأجل التنمية "

 .2011سبتمبر  04بتاريخ 
 
 " رئيس فرقة بحثCNEPRU دور الحوكمة في تحقيق الرقابة على جودة خدمات المراجعة "

وع: رقم المشر   01/01/2011الخارجية للحسابات في الجزائر ـ المشروع معتمد ابتدءا من تاريخ 
03220100014M 

 
  عضو في فرقة بحث"CNEPRU" بي المالي حسب المعايير تحت عنوان: "النظام المحاس

ع لمشرو االدولية: المحاسبة المالية والتدقيق، المتطلبات النظرية وصعوبات التطبيق في الميدان" 
 00120090029Mرقم المشروع:   01/01/2010معتمد ابتدءا من تاريخ 

 
 الملتقيات و األيام الدراسية 3.3.3

 الدولية: المداخالت العلمية1.3.3.3
2010 

 "نقدية مداخلة بعنوان: " ترابط االهداف وسبل تفعيل األداء، ورقة بحثية في السياسة البالمشاركة 
-09ي والمقدمة للملتقى العلمي الدولي حول: السياسات النقدية و المؤسسات المالية، المنعقد يوم

 بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سكيكدة. 2010نوفمبر 10

 
2012 

 مداخلة بعنوان: " أهمية تعزيز عمل لجان المراجعة في مواج ة الفساد المالي فيالمشاركة ب 
 داري المؤسسات االقتصادية الجزائرية"، والمقدمة للملتقى الدولي العلمي السابم حول: الفساد اإل

 بكلية العلوم االقتصادية 2012ماي  16-15والمالي ... المشكلة وسبل العالج، المنعقد يومي 
 ية وعلوم التسيير، جامعة سكيكدة.والتجار 
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    2013  
ألمم مداخلة بعنوان: " واقم الحكومة االلكترونية في الوطن العربي من خالل مؤشرات االمشاركة ب

ر ـ لجزائاالمتحدة "، والمقدمة للملتقى العلمي الدولي حول: متطلبات إرساء الحكومة االلكترونية في 
بكلية العلوم االقتصادية وعلوم  2013ماي  14-13المنعقد يومي  دراسة تجارب بعض الدول ـ ،

 التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة.

 
 1.3.3.3الوطنية: المداخالت العلمية 
، "نامية مداخلة بعنوان: " آثار الحواجز الفنية المحتملة للتجارة وتأثيرها على صادرات الدول الـ 

نعقد ، المبم حول: تحرير التجارة الدولية و التنمية المستدامةوالمقدمة للملتقى الوطني العلمي السا
 بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سكيكدة. 2010ماي 11ـ10يومي 

                       
 ـ متفرقات: 4

 2010ـ جانفي  2007أكتوبر 
وم التجارية وعلوم التسيير، جامعة عضو منتخب بالمجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والعل

 ـ3ـالجزائر
 

 2012ـ  2010
جامعة  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،، ب رئيس قسم العلوم االقتصادية

 ـ3ـالجزائر

  
2013 

م لو رية وعكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجاب ،قسم العلوم االقتصاديةعضو في اللجنة العلمية 
 ـ3ـالتسيير، جامعة الجزائر

 
2013 

سسات رئيس اللجنة العلمية لملتقى وطني حول " واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤ 
 لتسيير(.لوم االصغيرة والمتوسطة بالجزائر، بجامعة الوادي ) كلية العلوم االقتصادية والتجارية وع


