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 الجامعية الدراسات.2
 :التدرج في التكوين

 االقتصادية العلوم في الديبلوم: ليسانس
 تسيير التخصص:

 1995 وانج الدفعة:
 االقتصادية العلوم معهد –الجزائر  جامعة الجامعة:
 :التدرج بعد ما التكوين
 االقتصادية العلوم معهد عن ماجستير: 

 والمالية التخصص: النقود 
 .2000ديسمبر  السنة : 
 .الجزائر بجامعة االقتصادية، العلوم معهد عن : صادرة 
 شهادة الدكتوراه في علوم التسيير 

 والماليةالنقود التخصص:    

 .2013جوان السنة :    

 .3كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر صادرة عن:   



 .  الخبرات المهنية:3   
 2001-1997 ،-جامعة الجزائر–العلوم االقتصادية أستاذ مساعد مؤقت: كلية  -

 2018-2003 ،-مركز بوزريعة –أستاذ مساعد متعاقد : جامعة التكوين المتواصل  -
 ؛إلى غاية يومنا هذا 

كلية العلوم االقتصادية وعلوم  -البليدة -أستاذ مساعد دائم: جامعة سعد دحلب  -
 ؛2013-2001التسيير

وعلوم  كلية العلوم االقتصادية والتجارية 2" جامعة البليدة بأستاذ محاضر القسم " -
كلية العلوم االقتصادية  2جامعة البليدة  أستاذ محاضر القسم "أ"2014-2013التسيير

 .2018-2014وعلوم التسيير والتجارية
 

 النشاطات العلمية: . 4
كلية العلوم االقتصادية  -منسق علمي لدى مخبر  تسيير الموارد البشرية بجامعة البليدة -

 ؛2016-2009، وعلوم التسيير
دور العنصر  بعنوان: – 2009دورة  M00420090014 مشروع فرقة بحث رقم : عضو

كلية العلوم االقتصادية وعلوم  ،، بجامعة سعد دحلب البليدةالبشري في التنمية االقتصادية
 ؛التسيير

   2008دورة  M00420080016 :فرقة بحث رقم :  عضو مشروع -
بجامعة سعد دحلب  –L'intégration économiques des finances locales:بعنوان

 ؛العلوم االقتصادية وعلوم التسييركلية ، -البليدة -
 élaborationبعنوان: 2013دورة  M004200120007بحث رقم :  مشروع فرقة عضو -

d’une stratégie  d’appuie a l’entrepreneuriat durable enAlgérie؛ 
فرع: اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة ـكلية العلوم  عضو في لجنة التكوين في الدكتوراه،

 . 2018-2017و  2017  -2016 ،2جامعة البليدة -والتجارية وعلوم التسيير االقتصادية
 المقاالت والمداخالت و المنشورات:.5

 ،LMDموجهة لطلبة السنة الثانية   ،نشر مطبوعة جامعية بعنوان : دروس في المحاسبة التحليلية -
 ؛2014-2013الموسم الجامعي  ،فرع العلوم التجارية

مطبوعة جامعية  بعنوان :  التنمية المستدامة والتنمية المحلية .موجهة لطلبة السنة األولى نشر  -
 ؛2018-2017،فرع اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة الموسم الجامعي  LMDدكتوراه



 ،05ـ العدد: واقع التمويل المحلي وقدرته على تجسيد متطلبات الجماعات المحلية  مقال بعنوان: -
 ؛2012-2011-كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  ،مجلة األبحاث االقتصادية

 العنصر البشري و أهميته في التنمية االقتصادية من خالل مفهوم العالقات اإلنسانية عنوان: مقال  -    
 في العمل داخل المؤسسة، مجلة مخبر التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر ،  االجتماعيةوالقيم 
 م .2013،  08العدد:

 ، مقال أهمية الجباية المحلية في تمويل وتنمية الجماعات المحلية في الجزائر مقال بعنوان: -
والبشرية في  االقتصاديةتحديات النظام الضريبي الجزائري في ظل التحوالت نشر في مجلة ،مخبر 

 ؛2014جوان 04العدد  –الجزائر ) دورية دولية علمية محكمة متخصصة 

للمؤسسة، مقال نشر في مجلة علوم  الصناعيدور اإلبداع في تحسين األداء  :مقال بعنوان -
، مجلة علمية محكمة متخصصة نصدر عن كلية العلوم االقتصادية والتجارة والتسييراالقتصاد 

 ؛2015، 31، العدد 3جامعة الجزائر –رية وعلوم التسيير والتجا

: دور اإلدارة المحلية في تنمية المجتمع المحلي ،مقدمة في الملتقى العلمي الدولي مداخلة بعنوان -
الثاني حول :آليات تطوير أداء اإلدارة المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة،جامعة 

 ؛2014أكتوبر  21و 20العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير/ يومي: يةكل ،2البليدة
 
التكاليف باألنشطة كأسلوب لمراقبة التسيير واتخاذ القرارات داخل  استخدام مداخلة بعنوان: -

أدوات التسيير الحديثة في منظمات األعمال ودورها   في الملتقى العلمي الدولي حول : المؤسسة،
المنظم من قبل كلية العلوم االقتصادية  دراسة حالة بعض التجارب،-من األزماتفي الوقاية 

 ؛2015ماي  04/05، المنعقد يومي2جامعة البليدة –والتجارية وعلوم التسيير 
إدارة الموارد ومسببات ضعف التكوين والتعليم لدى مستخدمي الجماعات  مداخلة بعنوان: -

ملتقى الدولي حول: دور جودة التكوين والتعليم في تفعيل في فعاليات ال المحلية في الجزائر،
جامعة –التشغيلية في الجزائر، المنعقد بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ةالسياس
 .2016ديسمبر  05/06يومي: 2البليدة

في إبراز الميزة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  واالبتكاردور اإلبداع  مداخلة بعنوان: -
المؤتمر العلمي الدولي حول: التخطيط اإلستراتيجي التسويقي كمدخل للتميز المؤسساتي في بيئة 

–العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  المنعقدة بكلية –تجارب وتطبيقات متميزة  –األعمال 
 ؛2016نوفمبر  14/15  يومي:  2 جامعة البليدة



في الندوة  اإليكولوجي في تحسين األداء العام للمؤسسة االقتصادية ، االبتكارمداخلة بعنوان : دور 
والتجارية وعلوم  االقتصاديةالمنعقدة بكلية العلوم  العلمية حول اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة،

 .2017جوان 05يوم:  2جامعة البليدة التسيير،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


