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  - 2001شهادة البكالوريا في جوان. 
  - دور :  عنوان المذكرة. من جامعة البميدة2005شهادة الميسانس في العموم االقتصادية في جوان

 .البنوك التجارية في تمويل المشاريع االستثمارية
  - عنوان المذكرة من جامعة  البميدة 2008شهادة الماجستير  في العموم االقتصادية في فيفري ، :

 .دور السوق المالي في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
  - عنوان المذكرة . 3 من جامعة الجزائر 2015شهادة الدكتوراه في  العموم االقتصادية في سبتمبر :

 دراسة تحميمية لمحددات التمويل –دور أساليب التمويل المستحدثة في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
 .  في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائريبالرأسمال االستثمار

  - 2 من جامعة البميدة 2017شهادة التأهيل الجامعي في فيفري.   
 

:   البحثية االهتمامات
  -تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 
   - إدارة مالية. 
   -المالية و  إدارة المحافظ االستثماريةاألسواق . 
  إداة الصناديق و المؤسسات المالية  

: رات التدريسية بالخ
 
 مؤقت في كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير  جامعة الجزائرأستاذ  

 .  2008 – 2007خالل الموسم الجامعي  
    أستاذ مساعد في  كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير بجامعة جيجل

  . 2011 سبتمبر 30 إلى غاية 2008 -12 – 31ابتداءا 
 



 
  في  كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير بجامعة خميس  -أ- أستاذ مساعد قسم 

  . 2015 / 09 / 16 إلى غاية 2011 / 10 / 01مميانة  ابتداءا من 
  في  كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير بجامعة خميس -  ب –أستاذ محاضر 

  . 2016 / 11 / 14 إلى غاية 2015 / 09 / 17 من مميانة  ابتداءا
  2البميدة  في  كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير بجامعة -  ب –أستاذ محاضر  

 .2016 / 11 / 15 من ابتداءا
  2البميدة  في  كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير بجامعة -  أ –أستاذ محاضر  

. 2017 / 02/ 26 من ابتداءا
 

: خبرات أخرى 
  عضو في المجنة العممية لقسم العموم التجارية بكمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير

 .بجامعة جيجل 
  بكمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم و المحاسبية ةالماليعضو في المجنة العممية لقسم العموم 

  .التسيير بجامعة خميس مميانة
  عضو في المجمس التأديبي لقسم العموم المالية و المحاسبية بكمية العموم االقتصادية و التجارية وعموم

 التسيير
  و االقتصادية التنمية المالية لممهاجرين الجزائرية و أثرها عمى التحويالتعضو في لجنة بحث حول        

  . و االجتماعية في الجزائر
 تحديات التمويل الفالحي في الجزائر، كمية :  التنظيمية لمممتقى الوطني حول عضو في المجنة العممية

 2017 نوفمبر 28 و 27، يومي 2البميدة – العموم االقتصادية و العموم التجارية و عموم التسيير 
   دور جودة التكوين و التعميم في تفعيل السياسة : عضو في المجنة العممية لمممتقى الدولي  حول

 بكمية العموم االقتصادية و 2016 ديسمبر 06 و 05التشغيمية في الجزائر ، المنعقد خالل يومي 
  2التجارية و عموم التسيير جامعة البميدة 

  عضو في المجنة العممية لمندوة الوطنية  لمندوة الوطنية الثانية حول االتجاهات الحديثة في تمويل
 بكمية العموم 2017 افريل 11 و 10الجماعات المحمية و تثمين ممتمكاتها، المنعقد خالل يومي 

 .االقتصادية و التجارية و عموم التسيير
  2محكم لمشروعي دكتوراه عموم عمى مستوى جامعة البميدة:  

القوائم المالية حسب النظام المحاسبي ودورها في تقييم األداء المالي : " المشروع األول  موسوم بـ 
واتخاذ القرارات المالية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية  



دراسة تجارب – إشكالية تمويل البنية التحتية في ظل تراجع أسعار النفط : المشروع الثاني موسوم بـ 
– بعض الدول 

  2018 / 2017محكم لمطبوعة دروس بعنوان االقتصاد الكمي خالل الموسم الجامعي 

 نامج التكوين اإلقامي بالخارجرمنحة مقدمة من طرف وزارة التعميم العالي و البحث العممي في إطار ب   
 .  2014 - 01 – 31 ةغاي  إلى 2012 أكتوبر 1في المممكة الهاشمية األردنية ابتداءا من 

 
: المقاييس المدرسة 

     اإلستراتيجية المالية  -    األسواق المالية  -  االقتصاد النقدي -    التسيير المالي 
 المالية العامة     -     تقنيات البنوك- مالية المؤسسة    -    السياسات العامة 
 النظرية المالية          - النظام المالي الدولي  -    النظام المصرفي الجزائري 
 اقتصاد المؤسسة – المالية الدولة . 

 
: الجهد العلمي في الجامعة 

  
 : المقاالت  -1
 االتحاد األوروبي - رأس المال المخاطر كألية لمحد من الفجوة المالية لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة

  ، مجمة العموم التجارية، المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر2017 – 23نموذجا، عدد 
  و   دور رأس المال المخاطر في التقميل من حدة المشاكل التمويمية في المؤسسات الصغيرة

،  العدد الحادي عشر، جديددراسة حالة الواليات المتحدة األمريكية، مجمة االقتصاد ال– المتوسطة 
  . 2014كمية العوم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير، جامعة خميس مميانة، فيفري 

 قراءة في التجربة األلمانية مع أزمة الديون السيادية، مجمة اإلدارة و التنمية : إدارة األزمات المالية
 ، مخبر تسيير الجماعات المحمية ودورها في 2016جوان  (09)العدد  (1)لمبحوث و الدراسات، المجمد 

  . 2تحقيق  التنمية ، جامعة البميدة 
  دراسة تقييمية لدور الفاكتورينغ في الحد من المشاكل التمويمية لممؤسسات الصغيرة و المتوسطة، مجمة

 .، جامعة خميس مميانة2015 ، أفريل 3صوت القانون،  العدد 
 

 المداخالت  -2
  األسباب و الحمول ، الممتقى الدولي الثالث حول حماية البيئة– واقع ظاهرة الفقر في الدول العربية  

 كمية العموم  2010 ماي 4 و 3حالة الجزائر، المنعقد يومي – و محاربة الفقر في الدول النامية 
  . مميانة المركز الجامعي خميساالقتصادية و التجارية وعموم التسيير 



 الممتقى الدولي  دور المناخ االستثماري في جمب االستثمار األجنبي المباشر إلى الدول المغرب العربي
 الثالث حول التطورات االقتصادية الدولية الراهنة و مستقبل التنمية االقتصادية في البمدان المغاربية

   كمية العموم االقتصادية    و التجارية و عموم التسيير ،2010 نوفمبر 8 و 7المنعقد خالل يومي  
 .جامعة جيجل 

 الممتقىقانون الصكوك المالية أنموذجا، - اإلسالمي المالي باالبتكارعالقة القانون دراسة تقييمية ل 
الدولي منتجات وتطبيقات االبتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقميدية والصناعة المالية 

، كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم  2014 ماي 06 - 05يومي ، المنعقد خالل اإلسالمية
  . جامعة سطيف- مدارس الدكتوراه التسيير ، 

 لممتقى صناديق األسهم الخاصة و صناديق التحوط، ا: التوجهات الحديثة لصناديق الثروة السيادية
موقع صناديق الثروة السيادية ضمن النظام المالي العالمي ودورها في تحقيق االستقرار، حول الدولي 
، كمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير، جامعة خميس 2015 أفريل 30 – 29يومي 
 .مميانة 

  قراءة في التجربة األمريكية، ضمن فعاليات الندوة الوطنية : آليات مبتكرة في تمويل الجامعات المحمية
 11 و 10الثانية حول التوجهات الحديثة في تمويل الجماعات المحمية و تثمين ممتمكاتها ، يومي 

 المنعقدة بكمية العموم االقتصادية ، التجارية و عموم التسيير ، جامعة الجياللي يونعامة، 2017أفريل 
 ..خميس مميانة

  طريقة التكاليف المبنية عمى أساس األنشطةABC  أداة من أدوات مراقبة التسيير في المؤسسة 
مرابة التسيير كآلية لحوكمة المؤسسات وتفعيل االبداع، المنظم : االقتصادية ، الممتقى الوطني  حول 

 بالتعاون مع كمية R.I.C.O.Iمن قبل مخبر البحث حول االبداع وتغيير المنظمات و المؤسسات 
 أفريل 25العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير و النادي العممي لمتسيير ، المنعقد خالل يوم 

 .2 ، بكمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير ، جامعة البميدة 2017
  حالة الوجهة السياحية في – إسهام السياحة  في  االقتصاد الجزائري و العوامل المؤثرة ترويجها

جيجل ، الممتقى الدولي حول  الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع و المأمول  المنع قد خالل 
 بكمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير بجامعة الصديق 2017ر  نوفمب10 و 09يومي 

 .جيجل–بن يحيى 
  قرض الرفيق المرافق لسياسة التجديد الفالحي و الريفي حالة بنك الفالحة و التنمية الريفية، الممتقى

 2017 نوفمبر 28 و 27الوطني حول تحديات التمويل  الفالحي في الجزائر، المنعقد خالل يومي 
 .2بكمية العموم االقتصادية و التجارية و عموم التسيير جامعة البميدة 

 



 
 

 


