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 الســـــيرة الذاثــــية

 Elmahdi NACEUR   ذي هاصزـــمهــــال

الجصائس -بعحن صالح والًت جمجراطذ 1979 /08/ 22: ثاريخ وميان الاسدًاد  

 00456115131200          ركم الهاثف الشخص ي:

ذ   elmahdinaceur@yahoo.fr          إلالىترووي:البًر

م زييت الحد ، والًت عحن الدفلى-حامعت الجياللي بىوعامت :العىوان الوظيفي الجصائس                                                     -خميع ملياهت؛ طٍس

 (22060) 206776720 الهاجف، الفاهع:   

 ألاهذاف

ً املظخمس لللدزاث  البحث العلمي  بخكاز مع الاطخغالل ألامثل للفسص املخاحت لال  البحثيتوالخكٍى

 للمؼازهت في جحليم أهداف املؤطظت. العمل الطمىحت  عً فسصوإلابداع املعسفي. والبحث 

 العلمية الشهادات

  2013دٌظمبر  12حامعت البليدة؛  –ػهادة الخأهيل الجامعي 

 .2012مازض  5حامعت الجصائس؛  -دهخىزاه علىم اكخصادًت جخصص هلىد وماليت 

 .2005مازض17حامعت طعد دحلب البليدة؛  -ماحظخحر في العلىم الاكخصادًت جخصص هلىد ماليت وبىىن 

 .2002حامعت الجصائس؛ حىان  -ليظاوع في العلىم الاكخصادًت جخصص هلىد ماليت وبىىن 

ت عحن صالح املخخلطت؛ دوزة ماي     1998بكالىزٍا اكخصاد وحظيحر بثاهٍى

 الزثبة العلمية

 الجصائس -أطخاذ محاطس كظم أ ـ بجامعت  الجيالي بىوعامت خميع ملياهت 

 الخبرة املهىية

تالعلىم الاكخصادًت بكليتأطخاذ دائم  خميع ملياهت  -بحامعت الجياللي بىوعامت وعلىم الدظيحر  ، الخجاٍز

 . إلى ًىمىا هرا 2005دٌظمبر  18ابخداء مً 

 امللاًيس املذرسة

باللساوس  -6

 أخالكياث العمل والفظاد -

 الاكخصاد الىلدي واملالي املعمم  -

    )البىزصت(ألاطىاق املاليت  -

 مىهجيت البحث العلمي -

 

 مدخل لالكخصاد -

 املحاطبت الىطىيت -

 الاحخماعيتالظياطت  -

م في الاكخصاد إلاطالمي -  الدظٍى

mailto:elmahdinaceur@yahoo.fr
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 باملاستر -0

 مدخل الكخصاد الخطس والخامحن -

 ألاطىاق املاليت الدوليت -

 إدازة الخطس -

 بالذهتوراه -0

 ملياض املىهجيت -

 ألاطىاق املاليت املحليت والدوليتهدوة  -

  هدوة الحظاباث الاكخصادًت الكليت جحليل واطدؼساف -

 البيذاغوجية و إلادارية  املهام

  بالدهخىزاه ل م د  جخصص هلىد وماليت بداًت مً املىطم الجامعي ً  2016/2017زئيع فسكت الخكٍى

 ت وعلىم الدظيحر مً املىطم العلمي لكليت العلىم الاكخصادًت،  زئيع املجلع  ًىمىا. إلى 2012/2013الخجاٍز

  ًىمىا هرا إلى 2013ي فاملىطىم الجامعي حاه ،جامعت الجياللي بىوعامت خميع ملياهت بعظى املجلع العلمي 

  إلى ًىمىا هرا 2016حاهفي  21عظى باملجلع العلمي للمسهص الجامعي مسطلي عبد هللا بخيباشة 

  الى ًىمىا هرا 2016للخأهيل بداًت مً حاهفي عظى باللجىت الىطىيت 

 2012/2011-2009/2008-2007/2008: الجامعيت زئيع كظم العلىم الاكخصادًت خالل املىاطم 

 الفعليات العلمية

  مً املىطم  بجامعت خميع ملياهت "الصىاعت، الخطىز الخىظيمي  للمؤطظاث و إلابداع" عظى في مخبر

 .2015-05-02غاًت إلى  2007/208الجامعي 

 2007/2008املىاد ألاطاطيت في ألاطىاق الدوليت أطعاز "ظى فسكت بحث ع " 

 اطخخداماث الحظاباث الاكخصادًت الكليت في جسػيد الظياطاث الاكخصادًت للدولت "بحث  فسكت عظى

2012/2013  

 إلاشزاف على رسائل الذهتوراه

  وجىميت مظخدامت بجامعت خميع ملياهت بىشمازن وطيلت، الظىت الثالثت دهخىزاه جحليل اكخصادي

2017/2018 

  ػىاحسي صىزٍت، الظىت الثالثت دهخىزاه جحليل اكخصادي وجىميت مظخدامت بجامعت خميع ملياهت

2017/2018 

  م الظىت الثاهيت دهخىزاه  2017/2018جخصص هلىد وماليت بجامعت خميع ملياهت شزدالي عبد الكٍس
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امليشورة امللاالت العلمية

  ،دوز طىق ألاوزاق املاليت في حرب الادخاز الىطىيت حالت بىزصت الجصائس، بمجلت الاكخصاد الجدًد، ملال بعىىان

 حامعت خميع ملياهت. -مي بالجصائسك، مخبر الاكخصاد الس 2017، 2املجلد  -17العدد 

  ،ا في ألاطىاق املاليت إلاطالميت - 1املجلد  -16بمجلت الاكخصاد الجدًد ، العدد ملال بعىىان، جلىٍم ججسبت مالحًز

 حامعت خميع ملياهت. -مي بالجصائسك، مخبر الاكخصاد الس 2017

  مخبر الاكخصاد 2015- 2املجلد  -13ملال بعىىان خىصصت البىىن في الجصائس، بمجلت الاكخصاد الجدًد ، العدد ،

 حامعت خميع ملياهت. -مي بالجصائسكالس 

 ل 08ت الاكخصادًت ألطاليب إدازة الخطس في املؤطظت(. بمجلت الاكخصاد الجدًد، العدد ملال بعىىان )ألاهمي ، أفٍس

 ، بجامعت خميع ملياهت.2013

  09ملال بعىىان )املساهص املاليت خازج الحدود)ألاوفؼىز(.... املصاًا والعيىب(. بمجلت الاكخصاد املعاصس، العدد ،

ل   ت.، باملسهص الجامعي خميع ملياه2011أفٍس

  ،بالجصائس املؤطظاث الصغحرة واملخىططتفي الخىميت عبر الخلاول  ججسبتملال بعىىان 

 العضوية باللجان العلمية للمجالت 

  عظى في اللجىت العلميت الخاصت بمجلت )الاكخصاد الجدًد( الصادزة عً مخبر الاكخصاد السكمي في الجصائس حامعت

 .خميع ملياهت

  ت للعلىم والظياطاث الاكخصادًت، الصادزة عً مخبر العىملت والظياطاث عظى باللجىت العلميت للمجلت الجصائٍس

 -3حامعت الجصائس  –الاكخصادًت 

 العلميةبامللتليات املشاروات 

  في امللخلى الىطني حىل: ألياث  الىبرى في الجشائز" للمشاريع" ألاهمية التىموية املؼازهت بمداخلت بعىىان

الامكاهياث والفسص" أي بدائل لدعم الىمى الاكخصادي ؟.املىعلد ًىمي  -دعم الىمى الاكخصادي في الجصائس

ل  24و 25 ت وعلىم الدظيحر   2018أفٍس أدزاز -حامعت أحمد دزاًت  -بكليت العلىم الاكخصادًت الخجاٍز

 ،الجصائس.

  س أطىاق الصكىن إلاطال ميت" في امللخلى الدولي السابع حىل: املؼازهت بمداخلت بعىىان " جحدًاث جطٍى

ل إلاطالمي في اللطاع املالي الجصائسي، ًىمي  ل  18و 16جفعيل دوز الخمٍى ، مخبر الخىميت 2018أفٍس

ت في الجصائس، بجامعت البليدة   ، 2الاكخصادًت والبؼٍس

  في  "وثحذًاتها إلاسالميةالصىون مً املعامالت املالية  أسواقهة ا" مياملؼازهت بمداخلت بعىىان ،

لي مىاطب عسض وجلييم  -امللخلى العلمي الىطني الاول حىل : مخطلباث الصكىن إلاطالميت هبدًل جمٍى

 بجامعت خميع ملياهت، الجصائس. 2018حاهفي  30ججازب دوليت" املىعلد ًىم 

  ذوليةدور الصىون إلاسالمية في ثفعيل السوق املالية إلاسالمية ال"املؼازهت بمداخلت بعىىان- 
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ل إلاطالمي بحن املصاًا والحدود في الخطبيم" البحزيً"  في امللخلى الدولي العلمي  الثاوي حىل : " صيغ الخمٍى

 .2017دٌظمبر  14و  13املىظم باملسهص الجامعي مسطلي عبد هللا بخيباشة، ًىمي 

 مارات العزةية املتحذة ثجارب ول مً هوريا، الوالًات املتحذة ألامزيىية وإلا " املؼازهت بمداخلت بعىىان

لى الدولي الظادض حىل " مخطلباث وجحدًاث إزطاء الحكىمت ل"، في املخفي إرساء الحىوهمة الالىتروهية

ل  24-26الالكتروهيت في الجصائس على طىء الخجازب الدوليت" املىعلد ًىمي  بجامعت خميع  2017أفٍس

 ملياهت، الجصائس.

  حالة والًة عين  –العلار السياحي ودوره في ثمويل الجماعات املحلية " تهيئة املؼازهت بمداخلت بعىىان

ل الجماعاث املحليت  الذفلى" طمً فعالياث الىدوة الىطىيت الثاهيت حىل " الاججاهاث الحدًثت في جمٍى

ت وعلىم الدظيحر، حامعت الجياللي بىوعامت  وجثمحن ممخلكاتها، املىعلد بكليت العلىم الاكخصادًت الخجاٍز

ل  11و 10بخميع ملياهت، ًىمي   .2017أفٍس

  " في ل الذفع الحذًثة وواكع استخذامها بالبىون الجشائزية" ثطور وسائاملؼازهت بمداخلت بعىىان

امللخلى الدولي الخامع حىل " الاججاهاث الحدًثت إلدازة الظيىلت وعصسهت وطائل الدفع: العىائم 

ل  21-20والخحدًاث"، املىعلد ًىمي   ، بجامعت الجياللي بىوعامت خميع ملياهت.2016أفٍس

  في امللخلى الدولي الثالث لثروة السيادًة والاسمات املالية العاملية" "صىادًم ااملؼازهت بمداخلت بعىىان

الثروة الظيادًت طمً الىظام املالي العالمي ودوزها في جحليم الاطخلساز" املىعلد  حىل" مىكع صىادًم

ل  30-29ًىمي   خميع ملياهت.، بجامعت الجياللي بىوعامت 2015أفٍس

  في امللخلى  جطبيم مبادئ الحىهمت على صىادًم الثروة الظيادًت"املؼازهت بمداخلت بعىىان " إوعكاطاث

الثروة الظيادًت طمً الىظام املالي العالمي ودوزها في جحليم  الدولي الثالث حىل" مىكع صىادًم

ل  30-29الاطخلساز" املىعلد ًىمي   ، بجامعت الجياللي بىوعامت خميع ملياهت.  2015أفٍس

  الدولي الخامع حىل: الاكخصاد الافتراض ي واوعكاطاجه على الاكخصادًاث املؼازهت في امللخلى العلمي

بمداخلت جحذ عىىان >> الثىزة  2012مازض  14-13الدوليت املىعلد باملسهص الجامعي خميع ملياهت ًىمي 

 الخكىىلىحيت واوعكاطاتها على ألاطىاق املاليت <<

  ث الاكخصادًت شمً ألاشماث املىعلد باملسهص الجامعي املؼازهت في امللخلى الدولي الثاوي حىل: واكع الخكخال

 بمداخلت جحذ عىىان  2012فيفسي  27-26بالىادي ًىمي 

  املؼازهت في الىدوة الدوليت حىل ججازب مكافحت الفلس في العاملحن العسبي وإلاطالمي بمداخلت جحذ عىىان

حامعت البليدة واملعهد إلاطالمي  "اللسوض املصغسة ودوزها في مكافحت الفلس"  املىظمت بالخعاون بحن

ب مً ليت 03إلـى  01للبحىر والخدٍز  .2007حٍى

  إلاصالح إلادازي والخىميت الاكخصادًت بمداخلت"جحدًاث إلاصالح إلادازي "املؼازهت في امللخلى الىطني

 04و03الجدًد في حعل الخدماث جكىن في صالح املىاطم الفلحرة"  باملسهص الجامعي خميع ملياهت ًىمي 
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 .2006دٌظمبر 

 للمتليات العضوية في اللجان العلمية

  حىل : مخطلباث الصكىن إلاطالميت هبدًل جمىٍلي  ألاول عظى اللجىت العلميت للمخلى العلمي الىطني

 بجامعت خميع ملياهت، الجصائس. 2018حاهفي  30عسض وجلييم ججازب دوليت" املىعلد ًىم  -مىاطب

 ل إلاطالمي بحن املصاًا والحدود في عظى اللجىت العلميت للملخلى ا لدولي العلمي  الثاوي حىل : " صيغ الخمٍى

 .2017دٌظمبر  14و  13الخطبيم" املىظم باملسهص الجامعي مسطلي عبد هللا بخيباشة، ًىمي 

  ًعظى اللجىت العلميت بامللخلى الدولي ألاول املىطىم ب " إلاكليم، امللاوالجيت وإلابداع: عىاصس فاعلت م

سة،  ًىمي  هىفمبر  19و18احل إلاوعاغ الاكخصادي" املىعلد بجامعت العلد آهلي امىحد أولحاج بالبٍى

2017 . 

  عظى اللجىت العلميت للملخلى الدولي السابع حىل : اللطاع الفالحي همحسن للخىميت الاكخصادًت في مىطلت

 .2017ماي  25-24، ًىمي  3حىض البحس ألابيع املخىطط، املىعلد بجامعت الجصائس

  عظى اللجىت العلميت للمخلى الدولي الظادض حىل " مخطلباث وجحدًاث إزطاء الحكىمت الالكتروهيت في

ل  24-26الجصائس على طىء الخجازب الدوليت" املىعلد ًىمي   بجامعت خميع ملياهت، الجصائس. 2017أفٍس

 ل الجماعاث املحليت عظى اللجىت العلميت للىدوة الىطىيت الثاهيت حىل " الاججاهاث الحد ًثت في جمٍى

ت وعلىم الدظيحر، حامعت الجياللي بىوعامت  وجثمحن ممخلكاتها، املىعلد بكليت العلىم الاكخصادًت الخجاٍز

ل  11و 10بخميع ملياهت، ًىمي   .2017أفٍس

  ت اللجىت العلميت امللخلى الدولي الخامع حىل " الاججاهاث الحدًثت إلدازة الظيىلت وعصسههائب زئيع

ل  21-20وطائل الدفع: العىائم والخحدًاث"، املىعلد ًىمي  ، بجامعت الجياللي بىوعامت خميع 2016أفٍس

 ملياهت.

  الثروة الظيادًت طمً الىظام املالي  امللخلى الدولي الثالث حىل" مىكع صىادًمعظى اللجىت العلميت

ل  30-29العالمي ودوزها في جحليم الاطخلساز" املىعلد ًىمي  ، بجامعت الجياللي بىوعامت خميع 2015أفٍس

 ملياهت.

  عظى في اللجىت العلميت للملخلى الدولي الخامع حىل الاكخصاد الافتراض ي واوعكاطاجه على الاكخصادًاث

 بجامعت خميع ملياهت 2012مازض  14-13املىعلد ًىمي  الدوليت

  11الىاكع والخحدًاث املىعلد ًىم عظى في اللجىت العلميت لليىم الدزاس ي حىل: الىظام الجبائي الجصائسي 

 بجامعت خميع ملياهت 2012حاهفي 

 إلامظاء


