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 التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية – 2 البليدة جامعة :العمل مكان* 
  الشهادات -2
 ؛الجزائر، للمالية الوطني المعهد جباية، تخصص ، المالية في العليا الدراسات شهادة :1993 سنة* 
 ؛الجزائر جامعة ومالية، نقود تخصص االقتصادية، العلوم في الماجستير شهادة: 1996 سنة *
 ؛الجزائر جامعة من مالية، و نقود تخصص االقتصادية، العلوم في الدكتوراه شهادة:  2001 سنة* 
 .نهائي حسابات وخبير الحسابات محافظ شهادة: 2002 سنة* 
 المهنيــــة الســــيرة -3
 ؛22/12/2009 منذ الجزائر ،البليدة بجامعة العالي التعليم أستاذ* 
) حاليا جامعة البليدة  الحالي يومنا إلى 1997 منذ ،االقتصادية العلوم كلية ،البليدة بجامعة دائم أستاذ* 
 ؛( -2-

  ،المسيلة االغواط، المدية، الجزائر، البليدة،: جزائرية جامعات عدة في 1994 منذ مشارك أستاذ* 
 ؛المتواصل التكوين وجامعة للعمل الوطني المعهد ،واإلحصاء للتخطيط الوطنية المدرسة ،مليانة خميس

 ؛2004 نهاية غاية إلى 1999 من التسيير وعلوم االقتصادية العلوم لكلية سابق عميد* 
 .1997 غاية إلى 1986 من للضرائب رئيس مفتش* 
 ؛بجامعة تيبازة أستاذ مساعد مؤقت، 2أستاذ بجامعة البليدة  *
 إلى غاية الوقت الحالي؛ -2-مدير مجلة االقتصاد والتنمية البشرية بجامعة البليدة  *

 إلى غاية الوقت الحالي. -2-بجامعة البليدة  * مدير مخبر التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر
 



 العلميـــة األنشطـــة -4
 ؛مصر، األردن فلسطين، العراق، الجزائر،: ووطنية دولية محكمة علمية بمجالت مقال 32 نشر* 
  ،تونس ، سوريا ،فلسطين ،األردن ، المغرب،الجزائر) ودولي وطني ملتقى 200 من ثركأ في المشاركة *

 ؛( السعودية العربية المملكة، مصر ،لبنان ،اليمن ليبيا،
 إلى 2004 منذ الجزائر للعمل الوطني المعهد من بكل تخصصات عدة في ندوات عدة وتقديم إعداد *

 ؛الحالي يومنا
 .اإلسالمي االقتصاد عنوان تحت ،2010 سنة صفاء بدار األردن في مشترك كتاب نشر* 
 ؛2010 ، سنةاألردن ،العربي المجتمع مكتبة ،الزكاة مؤسسات كتاب نشر *
 المجتمع بمكتبة ،الراهنة العالمية المالية واألزمة الحكومية المحاسبة: حول األردن في كتابين نشر *

 ؛2010 ، سنةاألردن ،العربي
 البليدة: جامعة من بكل رسالة 70 من أكثر دكتوراه، ،ماجستير:  جامعية رسائل عدة ومناقشة اإلشراف *

 ؛واالغواط المسيلة ،الجزائر ،المدية، 2) سابقا(، البليدة 
البليدة،  جامعة من بكل التطبيقية الجامعية الدراسات وشهادة ليسانس مذكرة 400 من أكثر على اإلشراف
 ؛عكنون  بنب واإلحصاء للتخطيط الوطنية والمدرسة المتواصل التكوين جامعة المدية، الجزائر، ،2البليدة 

، البليدة:  هي جزائرية جامعات عدة في ودكتوراه ماجستير رسالة 180 من أكثر مناقشة في مشارك* 
 الوطنية المدرسة ،سطيف ،تلمسان  ،وهران ،بسكرة ،ورقلة ،المسيلة ،االغواط المدية، ،الجزائر، 2اليليدة 

 ؛وعنابة عكنون  بنب واإلحصاء للتخطيط
  الجزائر ، 2البليدة  جامعة من بكل أ محاضر أستاذ درجة إلى أساتذة عدة تأهيل مناقشة في مشارك *

 .واالغواط
 
 
 
 
 
 
 
 


