
 سيرة ذاتية:مختصر 

 أ.د .   لسلوس  مبارك  

 جامعة البليدة     -الرتبة استاذ 

 بالمدية   27/01/1960من مواليد 

  leslous2006@yahoo.fr:  Email      07 72 27 86 94الهاتف : 

 *الشهادات المتحصل عليها 

 ثانوية شيحاني بشير   تيزي وزو   1978 الشعبة  علمي   بكالوريا -

 جامعة الجزائر     1982ليسانس    علوم اقتصادية      فرع  تسيير -

 جامعة الجزائر   1991ماجستير    علوم اقتصادية      فرع   تسيير -

 جامعة الجزائر    2003دكتوراه دولة   علوم اقتصادية فرع تسيير -

  1985 ي كاستاذ دائم *بداية التدريس الجامع

المعهد الوطني للتجارة     -المدرسة العليا للتجارة     -: جامعة تيزي وزو    *اماكن التدريس كاستاذ دائم

 جامعة البليدة. –جامعة بومرداس  -

 جامعة التكوين المتواصل  –جامعة البليدة  -:  جامعة الجزائر   *اماكن التدريس كاستاذ مؤقت

  1995- 1993تكوين اطارات الشركة الوطنية للمواد الدسمة    *استاذ متعاقد

 -اقتصاد جزئي    –حساب  مصفوفات  -  رياضيات مالية -: رياضيات اقتصادية  *المقاييس المدرسة

مراقبة تسيير  -ضرائب   –برمجة خطية وبحوث عمليات  -احصاء )وصفي ورياضي ( –اقتصاد كلي 

تمويل  –تسيير بنكي  –تسيير مخزونات  -تخطيط وتهيئة عمرانية –ي تسيير مال -محاسبة تحليلية   –

استثمارات  تحليل وتقييم -تسيير خزينة   –نظريات مالية  –اقتصاد نقدي  -اقتصاد سياسي   –اقتصاد 

 . حوكمة شركات –هندسة مالية  –تقييم مؤسسات  –

 – )بومرداس(رئيس مجلس علمي  –()بومرداس: رئيس لجنة علمية للقسم  *المهام العلمية واالدارية

) رئيس مجلس علمي  .)بومرداس(عضو في لجنة اخالقيات مهنة  –)بومرداس(عضو مجلس جامعة 

 CRCمشاركة في لقاءات  –البليدة (

 cread  87-1989باحث مشارك في مركز البحوث االقتصادية  -:   علميةالتنشيطات ال*

 .2005-2003عضو وحدة بحث حول االستثمار   جامعة الجزائر  -    

رئيس وحدة بحث عن الشراكة االورومتوسطية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جامعة بومرداس  -  

2007-2009  

نموذج للتقييم االقتصادي واالجتماعي للمشروعات االستثمارية في  ايجاد: رئيس مشروع بحث  -

  2012-2009الجزائر 

mailto:leslous2006@yahoo.fr


 2015-2012رئيس مشروع بحث  : الصناديق السيادية والقروض السيادية  -

 2004:  التسيير المالي   ديوان المطبوعات الجامعية ديسمبر  *الكتب

الوطني للتجارة (، االدارة الرشيدة المعهد )ي   :   التكاليف االقتصادية للتلوث البيئ * المقاالت

للجماعات المحلية بين الزامية الخدمة العامة وحتمية التوازن المالي       )المدرسة الوطنية لالدارة( ، 

)جامعة  دور الحوكمة المحلية في مواجهة الفساد اإلداري الصناديق السيادية ) جامعة البليدة (،

 بومرداس(

النظريات  –تمويل االقتصاد  -) جامعة تيزي وزو (    contrôle  de gestion:  المطبوعات

 ( -2الهندسة المالية )جامعة البليدة  -التسيير البنكي )جامعة بومرداس( -تسيير الخزينة  -المالية الحديثة 

 )فردية ومشتركة (مداخلة وطنية ودولية  23 -:*المداخالت 

 
 
 
 
 
 
 

 


