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 السيــــــــــرة الذاتــــــية لألستــــــاذ مزيــــــــود إبــــراهيم
CURRICULUM  VITAE 

 

المعمومات الشخصية .1  

 

 

 

 

 

 

 

المـؤهالت العممية .2  

 

 

 

 

 

 

 

 . ببني سليمان والية المدية2000في شعبة علوم الطبيعة والحياة جوان شهادة البكالوريا متحصل على - 

 03 جبامعة اجلزائر 2004ختصص حماسبة يف جوان : يف علوم التسيري شهادة اللسانس متحصل على - 

. 2007، جوان 03جامعة اجلزائر نقود ومالية يف علوم التسيري ،ختصص شهادة الماجستير متحصل على - 

. 2012، فيفري 03جامعة اجلزائر نقود ومالية يف علوم التسيري ،ختصص شهادة الدكتوراه متحصل على - 

متحصل على شهادة خبري حماسيب هنائي من ادلصف الوطين للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحملاسبني - 

. 2011ادلعتمدين 

.إبراهيم : االسم  
.مزيود: اللقب  

. والية ادلدية–  بين سليمان 10/07/1982 :تاريخ ومكان االزدياد  
. والية ادلدية– احلي القدمي بين سليمان : العنوان  
+(. 213)0662816082 : الهاتف

.  mezioud_p@yahoo.com:البريد االلكتروني
.  أداء اخلدمة الوطنية: الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية
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:الخبرة المهنـية .3  

 

 

 

 

 

:المسؤولية البيداغوجية واإلدارية .4  

 

 
 

:التأطير العممي.5  
اإلشراف على عديد مذكرات التخرج لطلبة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة الدكتور 

. حيىي فارس بادلدية
األعمال الشخصية في البحث والنشر  . 6

:المقاالت والمطبوعات المنشورة :أوال   
 
 

 

 

 

 

مسؤول فريق االختصاص لبنوك والتأمينات بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة الدكتور  -
 .2012حيىي فارس بادلدية ابتداء من جويلية 

 للموسم اجلامعي 03جامعة اجلزائر – أستاذ مؤقت يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  -
2007/2008. 

جامعة الدكتور حيىي فارس بادلدية ابتداءا من – أستاذ دائم بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  -
 .2007سنة

جامعة الدكتور حيىي فارس – بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  (ب)حاليا أستاذ حماضر قسم  -
. بادلدية

جامعة مخيس  – لكلية العلوم االقتصادية 2014، سنة 10مقال منشور يف جملة االقتصاد اجلديد العدد  -
 -التمويل برأس المال المخاطر– نحو تفعيل طرق التمويل غير التقليدية في الجزائر : مليانة بعنوان 

  .تقييم ومحاسبة األصول الثابتة وفق النظام المحاسبي المالي: مطبوعة يف مقياس احملاسبة ادلالية بعنوان  -
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:الممتقيات العممية:ثانيا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يف إطار  ،(حالة التثبيتات المالية  )المعالجة المحاسبية لألصول الثابتة : ادلشاركة مبداخلة بعنوان  -
اإلطار المفاىيمي للنظام المحاسبي المالي الجديد واليات تطبيقو في ظل ادللتقى الدويل حول 

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ادلنظم من طرف ، IFRS/IASالمعايير المحاسبية الدولية 
 .2009 نوفمرب 16،17،18البليدة أيام – ،جامعة سعد دحلب 

 

ادللتقى الدويل  يف إطار ،دمج البعد البيئي في إستراتجية مكافحة الفقر: ادلشاركة مبداخلة بعنوان  -
جامعة ادلنظم من طرف حالة اجلزائر،  – حول حماية البيئة ومحاربة الفقر في الدول الناميةالثالث 

 . 2010 ماي 04-03مخيس مليانة يومي 
 

 اإلصالحات على تطور قطاع السياحة في الجزائر وآفاقها أثار: ادلشاركة مبداخلة بعنوان  -
 ادلنظم من  ،وأفاقواقع : حول السياحة في الجزائر ادللتقى الوطين األول يف إطار  ، المستقبلية

 .2010 ماي 12 و 11ادلركز اجلامعي بالبويرة يومي طرف 
 

الجرائم المعلوماتية والقطاع المالي والمصرفي المظاىر ،التحديات : ادلشاركة مبداخلة بعنوان  -
االقتصاد االفتراضي وانعكاساتو على حول ادللتقى الدويل الثالث يف إطار  ،واليات الوقاية

 .2012 مارس 14-13جامعة مخيس مليانة  ادلنظم من طرف ،االقتصاديات الدولية 
 

دور السوق المالي العقاري االبتدائي والثانوي في دعم نظام تمويل : ادلشاركة مبداخلة بعنوان  -
 واقع وأفاق– أزمة قطاع السكن في الدول العربية : ادللتقى العلمي الدويل حول  يف إطار  ،السكن

 24 و 23جامعة ادلدية يومي –  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  ادلنظم من طرف،
 .2012ماي 

 

الخدمات االلكترونية للتأمينات االجتماعية وأىميتها في زيادة كفاءة : ادلشاركة مبداخلة بعنوان  -
ادللتقى الدويل السادس حول اجتاهات عصرنة نظم  يف إطار  ،وفعالية مؤسسات الضمان االجتماعي

 .2012 جوان 17-16جامعة مخيس مليانة يومي ادلنظم من طرف احلماية االجتماعية يف العامل ، 
 

صناديق االستثمار وأىميتها في تنشيط االستثمار في سوق األوراق : ادلشاركة مبداخلة بعنوان  -
  ،بيئة األعمال الداعمة لتطوير األسواق المالية وتفعيلها ادللتقى العلمي حول  يف إطار،المالية

 و 27معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،ادلركز اجلامعي لتيبازة ، يومي ادلنظم من طرف 
 . 2013 نوفمرب 28
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نشاط البحث : ثالثا   

 

 ( CNEPRUيف إطار مشروع حبث جامعي تابع للجنة الوطنية للبحث اجلامعي  )رئيس فرقة حبث  -
 سنوات 3،مدة ادلشروع - حالة والية ادلدية – فعالية تسيري الرعاية الصحية يف اجلزائر : حول موضوع 

 .2014ابتداءا من جانفي 
 

 ( CNEPRUيف إطار مشروع حبث جامعي تابع للجنة الوطنية للبحث اجلامعي  )عضو فرقة حبث  -
،مدة  - حالة والية المدية– التنمية المحلية المستدامة وإشكالية التنمية الحضارية : حول موضوع 

 .2013 سنوات ابتداءا من جانفي 3ادلشروع 
ضبط وتقييم :حول موضوع  ( PNRيف إطار مشروع الربنامج الوطين للبحث  )عضو فرقة حبث  -

تكاليف الحماية االجتماعية في مؤسسات الحماية االجتماعية المختلفة واليات توظيف مواردىا 
 ادلكونة يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة الدكتور حيى فارس بادلدية ،مدة فعاليةب

 .2012ادلشروع سنتني ابتداء من سنة 
 لكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية االقتصاد الكلي والمالية الدولية التباعرئيس فرقة حبث دلخرب  -

 وعلوم التسيري ،جامعة الدكتور حيي فارس بادلدية 

 


