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  موجز السيرة الذاتية                     

 

Extrait de curriculum vitae  

  

  

  

  

  

  

  

  :المعلومات الشخصية العامة
Nom KEDDI اللقب قدي  

Prénoms Abdelmadjid يدسماال عبد ا 

Date de naissance 00-00-1963 00-00-1963 تاريخ الميالد 

Lieu de naissance AOULEF- W.d’ADRAR الدمكان المي أولف؛ والية أدرار 

Nationalité Algérienne الجنسية جزائرية 

Situation familiale Mariée avec  Trois enfants الوضعية العائلية متزوج بثالثة ابناء 

Position envers le 

service national 

dispensé الوضـــعية تجـــاه الخدمـــة  معفى

 الوطنية

Dernier diplôme Doctorat d’état شهادة أخر دكتوراه دولة 

Grade actuel professeur الرتبة الحالية أستاذ 

Date d’obtention 12-12-2002 12-12- 2002  تاريخ التعيين فيها  

Langues maitrisées Arabe – Français  اللغات المتحكم فيها  الفرنسية -العربية  

Lieu du travail Université d’Alger 3 مكان العمل 3جامعة اجلزائر 

Correspondance BP 134 bureau de poste 

Hassiba ben Bouali Alger 

16100 

مكتــب بريــد حســـيبة  134ب .ص

 16100بن بوعلي اجلزائر 

 المراسالت

E-mail phdkeddi@gmail.com phdkeddi@yahoo.com البريد االلكتروني 
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 :المسار العلمي واألكاديمي -أوال

  شهادات علمية وأكاديمية -1

من  بتقدير مشرف جدا مع تهنئة اللجنة ، نقود ومالية: يف العلوم االقتصادية و علوم التسيري  ه دولةدكتورا -

  .1995نوفمرب  07   ؛جامعة اجلزائر

  .1991تسيري؛ بتقدير مشرف جدا من جامعة اجلزائر؛  أكتوبر : ماجستري يف العلوم االقتصادية -

  .1987عة اجلزائر؛ جوان تسيري من جام: ليسانس يف  العلوم اقتصادية -

علوم  الطبيعية مزدوجة اللغة؛ بتقدير قريب من احلسن من ثانوية املغيلي شعبة ال:  BAC بكالوريا التعليم الثانوي -

  .1981أدرار؛ جوان 

  .1978ماي  ، مزدوجة اللغة؛  من املتوسطة املختلطة عني صاحل ، BEM  املتوسط التعليم شهادة - 

  .1977معربة؛ من مفتشية عني صاحل؛ ماي  CEPاالبتدائي شهادة التعليم  -  

  

  :شهادات مهنية -2

 .ل على شهادة حماسب معتمداحلصو  :2005ماي  -

  .احلصول على شهادة مندوب حسابات :1995أكتوبر  _ 

  

  :الرتب العلمية  -3

وم االقتصادية وعلوم كلية العل  ، ؛جبامعة اجلزائر إىل يومنا هذا 12/12/2002أستاذ التعليم العايل من  -

ناجحا  13وذلك من أصل  ، )2002(الدورة اخلامسة عشر للجنة الوطنية اجلامعية األول في نتائج، التسيري

  .على املستوى الوطين يف فرع العلوم االقتصادية واملالية والتجارية

تصادية وعلوم كلية العلوم االق  ، امعة اجلزائرجب ، 11/12/2002إىل 08/09/1997من  أستاذ حماضر -

ناجحا على املستوى    25من أصل  1997الدورة السادسة للجنة الوطنية اجلامعية  األول في نتائج؛ التسيري

  .الوطين يف فرع العلوم االقتصادية واملالية والتجارية

  .امعة اجلزائر معهد العلوم االقتصادية؛ جب07/09/1997إىل  17/10/1995من  أستاذ مكلف بالدروس -

  .امعة اجلزائر معهد العلوم االقتصاديةجب ، 16/10/1995إىل  17/10/1991من  تاذ مساعدأس -

  .امعة اجلزائر معهد العلوم االقتصادية؛ جب16/10/1991إىل  01/10/1989من  معيد -

  

  :الفكريالنشاط العلمي و  اإلنتاج -ثانيا

   :الرسائل و األطروحات -1
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دراسة حالة النظام الضريبي الجزائري في الفترة  :يرات الدوليةفعالية التمويل بالضريبة في ظل التغ  - 

  .1995نوفمرب  ، مقدمة لنيل دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية جامعة اجلزائر أطروحة 1988/1995

رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة ماجستري  ، دراسة مقارنة :النظام الضريبي في النظم االقتصادية  - 

  .1991أكتوبر  ، جامعة اجلزائر ، قتصاديةيف العلوم اال

  

 :  كتب منشورة-2

دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : ، اجلزائراالقتصاد الجزائري بين اإلصالحات واالرتهان للنفط - 

2016. 

 .2016دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : اجلزائرمواقف وأراء اقتصادية،  - 

 .2016دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع، : اجلزائرمنطقة أولف،  الدليل البيبليوغرافي للبحث حول - 

  .2011 ، دار جرير للنشر: عمان ، دراسات في علم الضرائب - 

 ، دار األحباث: اجلزائر، الرسائل واألطروحات:أسس البحث العلمي في العلوم االقتصادية واإلدارية - 

   2009أفريل 

  .2007 ، دار األحباث: اجلزائر ، صفحات من تاريخ منطقة أولف - 

، ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر، دراسة تحليلية تقييمية:المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية - 

2003.  

 ، )باالشرتاك مع الدكتور خالدي اهلادي( ، المرشد المفيد في المنهجية و تقنيات البحث العلمي - 

  .1997 ، دارة هومة للنشر: اجلزائر

  .1995 ، مركز الدراسات اإلسالمية :) بريطانيا( برمنغهام ، تصاد اإلسالميورقات في االق - 

  .1994 ، ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر، )ترمجة باالشرتاك مع الدكتور أقاسم قادة(،المحاسبة الوطنية - 

 .1993 ، رأطلس للنش: اجلزائر ، )باالشرتاك مع الدكتور أقاسم قادة( ، الوجيز في المحاسبة الوطنية - 

  

  واإلشرافالنشر العلمي، المشاركة  -3

 مقال علمي يف جمالت علمية حمكمة 40ما يزيد عن نشر  - 

 دويل ملتقي ومؤمتر علمي 52يف  بأوراق وأحباث املشاركة - 

  ملتقى ومؤمتر علمي وطين 26يف  وأحباثبأوراق املشاركة  - 

  أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري متت مناقشتها  45 يزيد عن على ما اإلشراف - 

 ، يف جامعات خمتلفة وإجازا

 لة ماجستري يف العلوم االقتصادية وعلوم التسيري متت مناقشتها وإجازارسا 60اإلشراف على ما يزيد عن  - 

 .يف جامعات خمتلفة

  

   :العلميةو  اإلداريةالمسؤوليات والمهام  -لثاثا
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   :مهام إدارية -1

احملدد  2017 جانفي 03املؤرخ يف  09مبوجب القرار الوزاري رقم  3عضو جملس إدارة جامعة اجلزائر - 

 .3ألعضاء جملس إدارة جامعة اجلزائرللقائمة االمسية 

 .عضو جملس إدارة املدرسة الوطنية العليا للضمان االجتماعي - 

- 06-05منذ  - شركة عمومية باألسهم - عضو جملس إدارة اهليئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء للوسط - 

 .2015إىل غاية أفريل  2004

 1999 - 04 -15جامعة اجلزائر من  -وم التسيريرئيس قسم علوم التسيري بكلية العلوم االقتصادية وعل - 

  2002-03-31إىل 

 - 20إىل    1995 – 09-05نائب مدير معهد االقتصاد املكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي من   - 

11 -1995.  

  .بنفس املعهد 1995- 09 – 05إىل  1995- 04– 08من رئيس دائرة البحث العلمي   - 

  .2002 مارس 31 إىل 1994 مارس  22عهد االقتصاد جبامعة اجلزائر منذ مقرر وأمني الس العلمي مل  - 

  

  :مهام ومسؤوليات علمية -2

   للهيئاتواالستشارية  عضوية المجالس واللجان العلمية : 1- 2

 08املؤرخ يف  11عضو اللجنة البيداغوجية الوطنية للمدارس العليا حسب امليدان مبوجب القرار رقم  - 

  .2017جانفي 

جوان  16املؤرخ يف  703اللجنة الوطنية لتأهيل التكوين يف الطور الثالث، مبوجب القرار الوزاري رقم  عضو - 

2016. 

جوان  23املؤرخ يف  155 مبوجب القرار الوزاري رقم" العوملة والسياسات االقتصادية: "مدير خمرب البحث - 

، ومت التجديد 2013جويلية  14يف املؤرخ  560، ومت جتديد تعيينه مبوجب القرار الوزاري  رقم 2010

  .2016أوت  08املؤرخ يف  401للمرة الثالثة مبوجب القرار 

عضو اللجنة الوطنية لتقييم املؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقايف واملهين واملؤسسات األخرى  - 

ب القرار الوزاري رقم ، ومبوج2010ديسمرب  18املؤرخ يف  739للتعليم العايل مبوجب القرار الوزاري رقم 

 .2015 ةجويلي 11املؤرخ يف  328

املؤرخ يف  344مستشار علمي للجنة الربجمة وتقييم البحث العلمي اجلامعي، مبوجب القرار الوزاري رقم  - 

 .2014جوان  04

 مارس 31عضو الس الوطين للجباية ملدة اربع سنوات قابلة للتجديد مبوجب قرار وزير املالية املؤرخ يف  - 

2013. 

تعليم العايل عضو اللجنة الوطنية القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لوزارة ال - 

إىل  2011-04-11منذ  ،2011أفريل  11املؤرخ يف  203مبوجب القرار الوزاري رقم  والبحث العلمي

 .2016ديسمرب  08 غاية
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إىل  2008 والعلوم التجارية جبامعة اجلزائر ابتداء من أكتوبررئيس ميدان العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  - 

 .2011 أكتوبر 31

 .2عضو الس العلمي،  من خارج اجلامعة، جلامعة البليدة  - 

 .2 اسبومردعضو الس العلمي،  من خارج اجلامعة، جلامعة  - 

 .عضو الس العلمي للمدرسة التحضريية للعلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري القليعة - 

 .ادالت مليدان العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيريرئيس اللجنة الفرعية التقنية للمع - 

 .2010 أكتوبرإىل  2007رئيس اللجنة العلمية لقسم علوم التسيري جبامعة اجلزائر منذ أكتوبر  - 

، حيث مت  2007عضو الس العلمي لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة اجلزائر منذ أكتوبر - 

املؤرخ يف  135، ومبوجب القرار رقم 2014جانفي  28مبوجب القرار الوزاري رقم  وآخرها جتديد العضوية

 .2017جانفي  29

  .إىل يومنا هذا 11/2004رئيس حترير جملة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة منذ العدد  - 

  .2008إىل غاية فيفري  2005عضو الس العلمي جلامعة اجلزائر منذ فيفري - 

أستاذ  – لوطنية اجلامعية اخلاصة بدراسة وتقييم ملفات الرتقية إىل درجة أستاذ التعليم العايلعضو اللجنة ا - 

  .2004 ديسمرب 11املؤرخ يف  153مبوجب القرار الوزاري رقم   -كرسي

عضو جلنة تقييم عروض التكوينات وتأهيل مؤسسات التعليم العايل يف إطار إحداث اهلندسة اجلديدة للتعليم  - 

  .2004-05-30املؤرخ يف  38مبوجب املقرر الوزاري رقم  ، العايل

 .2004-09-30إىل  2001-09-21 عضو اللجنة العلمية لقسم علوم التسيري منذ - 

  .2002إىل مارس 1999من سبتمرب ، عضو الس العلمي ومقرره لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري - 

  ، 1997جويلية-1994مارس: ر ومقرره للفرتاتعضو الس العلمي ملعهد االقتصاد جامعة اجلزائ - 

 .1999سبتمرب-1997جويلية 

عضو اللجنة الوطنية القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة للوزارة املكلفة بالعالقة  - 

مبوجب القرار الوزاري الصادر باجلريدة   2003يناير 08 إىل غاية 2001-09-10مع الربملان منذ 

 .2001سبتمرب 26لـ 55رمسية العددال

 

  والمجالت عضوية اللجان العلمية للملتقيات - 2- 2

   ،ودويل وطين علمي ومؤمتر ملتقى 58لـ   علميةأو رئيس جلنة / و عضو  -

 جملة علمية حمكمة ومفهرسة 24العلمية ل اللجان  عضو  - 

 

  مهام علمية أخرى -3- 2

نوفمرب  47منسق خلية املرافقة البيداغوجية  لفائدة األساتذة الباحثني حديثي التوظيف مبوجب املقرر رقم  - 

2016. 

 25املؤرخ يف  22مبوجب املقرر  رقم   3خالقيات وآداب املهنة اجلامعية لدى جامعة اجلزائرأعضو جملس  - 

 .2015ماي 
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حتت رمز " تقييم السياسات االقتصادية اجلزائرية يف ظل العوملة" حول رئيس فرقة حبث  - 

F01L02UN1603201150002  2019 -2016للفرتة. 

اللجنة ضمن مشاريع   M06020110019 حتت رمز"  االجتاهات اجلديدة للعوملة" رئيس فرقة حبث حول - 

 .2015-2013للفرتة  الوطنية لتقييم مشاريع البحث اجلامعي

 .2015، 2014لى مسابقة توظيف املكلفني بالدراسات لصاحل بنك اجلزائر للسنواتاإلشراف ع - 

مرافقة وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف تصميم برامج املاسرت للمدرسة العليا للضمان االجتماعي  - 

2012. 

حتت  " اجلزائريف التنمية الصناعيةعلى االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ر اثآ "رئيس فرقة حبث حول  - 

 .2013-2011الربنامج الوطين للبحث يف الفرتة  إطاريف  M00420060043رمز 

االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة ر اثحول آ:PNRرئيس مشروع  حبث ضمن الربنامج الوطين للبحث   - 

 يف اجلزائر التنمية الصناعيةعلى 

 .2014-2013ة، جامعة البويرة عضو جلنة التكوين يف الدكتوراه ختصص إدارة تسويقي - 

 .2011ابتداء من  3توراه ختصص مالية وحماسبة، جامعة اجلزائركرئيس جلنة التكوين يف الد  - 

علوم التسيري والعلوم  التجارية املنظمة  ، رئيس جلنة مداوالت مسابقة األقسام التحضريية للعلوم االقتصادية - 

 .2011جويلية  13- 10أيام 

دعم إدارة السياسة A8.3 يف مركبته  AMECOامج األوريب لدعم تسيري االقتصاد خبري رئيسي لدى الربن - 

 .باجلزائر 2011 أكتوبر 04-مارس  27يف الفرتة " اجلبائية

 .2010رئيس جلنة خربة تقييم الربامج البيداغوجية للمدرسة العليا للسياحة  - 

واخلاصة باالقتصاد  ، )جدة(مي للتنمية عضو جلنة االختيار النهائي للفائز باجلائزة الدولية للبنك اإلسال - 

 وتتكون اللجنة من مخسة خرباء من ذوي الشخصيات املرموقة .2002/2003والبنوك اإلسالمية للموسم 

  .على املستوى العاملي يف االقتصاد اإلسالمي

د واجلباية يف     عضو جلان املداولة و االمتحان المتحان احلصول على شهادة اخلربة احملاسبية يف ماديت االقتصا - 

  .جامعة اجلزائر ، 2000و1999 ، 1998 ، 1997 ، 1996 ، 1995 :الدورات

 1994عضو جلان امتحان مسابقة الدخول إىل املاجستري فرع نقود و مالية يف معهد االقتصاد منذ دورة  - 

  .2004وفرع إدارة األعمال سنة  .2003إىل 

يف الفرتة   لدى الندوة اجلهوية اجلامعية للوسطعضو جلان اخلربة لفحص ملفات التأهيل للماجستري - 

2006-2011.  

لدى الندوة اجلهوية اجلامعية ) نظام جديد(عضو جلان اخلربة لفحص ملفات التأهيل لليسانس واملاسرت  - 

  .للوسط

  .عضو جلان إعداد وتصحيح مسابقات التكوين باخلارج لدى الندوة اجلهوية اجلامعية للوسط - 

ماي  20-19ت الوطنية للتعليم العايل والبحث العلمي بنادي الصنوبر باجلزائر يف املشاركة  يف اجللسا - 

2008. 

  .2008جوان  2-1املشاركة يف امللتقى الدويل حول ضمان اجلودة يف التعليم العايل باجلزائر  - 
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 .يمرافقة وزارة العمل والشؤون االجتماعية يف تصميم برامج ماسرت املدرسة الوطنية للضمان االجتماع -

 .املشاركة يف جلان املناقشة والتأهيل باجلامعات الوطنية - 

آل البيت، اإلسراء، : دراسة وفحص ملفات ألغراض الرتقية لرتبة أستاذ وأستاذ مشارك باجلامعات األردنية - 

 إخل...مؤتة

لألمر خربة مقدمة للجنة الشؤون االقتصادية بالس الشعيب الوطين خبصوص مشروع القانون املعدل واملتمم  - 

  .2015أفريل  15املتعلق بالقواعد العامة املطبقة على عمليات االسترياد وتصديرها، يوم  04 -03

  

  :متفرقات -رابعا

 خدمات مقدمة للمجتمع - 1

، من ةصناعة املعرفة ودورها يف خدمة التنمية املستدام: اجلوانب االقتصادية لصناعة املعرفة، يف ندوة اخلرباء - 

 .2017ماي  13السبت : اجلزائر، املكتبة الوطنية. اءةتنظيم منتدى رواد القر 

حماضرة لصاحل  امللتقى اجلهوي للمحضرين القضائيني للوسط حول احملضر القضائي احملرتف ضمان لشفافية  - 

 .2017فيفري  1املعامالت، يوم 

جوان  30س اضرة يف إطار ندوة حلزب جبهة التحرير الوطين حول واقع التنمية يف اجلزائر، يوم اخلميحم - 

2016. 

حماضرة حول اجلهود اإلصالحية لعلماء ساهل باملنطقة يف فعاليات إحياء الذكرى السابعة لوفاة العالمة  - 

 .2016أفريل  16حممد باي بلعامل يوم السبت 

حماضرة لصاحل امللتقى اجلهوي للمحضرين القضائيني للوسط حول دور احملضر القضائي يف التنمية  - 

 .2016أفريل  07ئر، يوم االقتصادية باجلزا

 2016فيفري سنة  11للمحضرين القضائيني مبدينة وهران بتاريخ  األولاملنتدى الوطين حماضرة يف إطار  - 

حماضرة عامة حول حتديات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل ايار أسعار النفط، دار الشباب  -

 .2015أوت  22بتمنراست 

ديسمبر  11بتاريخ  034ليتيم الوطنية المعتمدة تحت رقم عضو مؤسس للجمعية الخيرية كافل ا -

2011. 

امللتقى الثاين ملشايخ  ، يف إطاردور املشايخ والعلماء يف احملافظة على هوية اتمع وثقافتهحول اضرة حم  - 

 .2009جويلية  30اخلميس ،جهود وعلماء املنطقة يف نشر التعليم القرآين: وعلماء منطقة أبلسة بعنوان

، واليت انبثق عنها صندوق  2002جويلية  9-8اركة يف ورشة تفعيل الزكاة املنعقدة جبامعة البليدة يوم املش - 

 .الزكاة

 

 :مقابالت وتسجيالت صحفية -2

نوفمرب  02حوار مع جريدة الشعب حول اآلليات الناجعة المتصاص التداعيات املالية الصعبة، عدد  - 

2016. 
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نوفمرب  14نمية وسياقات احلوكمة ضمن برنامج نقطة حوار، يوم حوار مع إذاعة أدرار حول حتديات الت - 

2015. 

 .2015نوفمرب  29،  عدد 2016حوار مع جريدة الشعب حول االستثمار وميزانية  - 

 .2015ماي  18حوار مع قناة الشروق حول السرقة العلمية يف اجلزائر،  - 

جلزائر إىل خارطة قطاع البيرتوكيماويات، حوار مع جريدة العريب اجلديد اللندنية حول شراكات وخطط تعيد ا - 

 .2015مارس  17عدد 

 .2013جانفي  11ضيف حصة يف دائرة الضوء يف التلفزيون اجلزائري يوم اجلمعة  - 

أكتوبر  23عدد ناجحة،  إسرتاتيجيةصانعو القرار يف اجلزائر عاجزون عن رسم " حوار مع جريدة املقام بعنوان - 

2013. 

جانفي  06،  2012نوفمرب  29،  2012نوفمرب  25لفزيون اجلزائري أيام ضيف حصة حوار الساعة للت - 

2013 ، 

 ، 2012نوفمرب  23 ، 2012نوفمرب  09 ضيف حصة لقاء القناة يف القناة اخلامسة للتلفزيون اجلزائري أيام - 

 .2013جانفي  18

حوار مع جريدة   الجزائر ال تستفيد من التحويالت المالية للمهاجرين بسبب بيروقراطية اإلدارة"  - 

 .2012ديسمرب  03املستقبل العريب بتاريخ 

 .2012نوفمرب  28ضيف حصة مسارات لقناة جامعة التكوين املتواصل االذاعية يوم  - 

 05حوار مع جريدة املستقبل العريب بتاريخ  "الجزائر غير مستعدة لالنضمام لمنظمة التجارة العالمية"  - 

 .2012نوفمرب 

يف جريدة املستقبل العريب  " ما كان لفرنسا في السوق الجزائرية لسنوات طويلة هوالند يحاول استرجاع - 

 .2012اكتوبر  21بتاريخ 

 14يف جريدة املستقبل العريب بتاريخ " االفامي هو االختيار األصح إقراضاختيار شراء السندات في " - 

 .2012 أكتوبر

حوار مع جريدة احلوار " اعات األخرىازدياد أهمية قطاع النفط في الناتج الخام يضعف وزن القط" - 

 .2012جويلية  09بتاريخ 

 .2012أفريل  26مقال يف جريدة احلوار  بتاريخ اخلميس  "ذكرى وفاة مجدد الفقه المالكي بتوات" - 

 .2011جويلية ....ضيف برنامج ساعة شباب للقناة اخلامسة للتلفزيون اجلزائري يوم - 

 .2011ماي 11ليوم  اجلزائر اجلديدة  يدة مقال يف جر " في ذكرى رحيل عالم توات"  - 

معد ومقدم الركن االقتصادي ضمن  حصة مفاتيح يف القناة اخلامسة للتلفزيون اجلزائري ابتداء من جانفي  - 

2011 

 .2010أفريل   22مقال يف جريدة احلوار بتاريخ    " في ذكرى وفاة العالمة محمد باي"  - 

 جريدة احلوارحوار مع  ، "تعكس الوضع البئيس لبورصة الجزائر المبالغ المتداولة غفي السوق الموازية" - 

 .2009مارس  03بتاريخ 

 .2008أكتوبر  21حوار " األزمة المالية العالمية ستؤثر على االقتصاديات الهشة"  -
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  .2008سنة " يف دائرة الضوء" املشاركة يف احلصة التلفزيونية  - 

 ، )2008، 2007 اإلذاعة الدولية( ، )2008-2006القناة األوىل(حوارات مع اإلذاعات الوطنية  - 

إذاعة األغواط ( ، )2006إذاعة أدرار ( ، )2008 إذاعة متنراست( ، )2008، 2007إذاعة متيجة (

  .) 2008 إذاعة تندوف( ، )2006

ة سن" صور وأراء" املشاركة يف تنشيط  احلصة االجتماعية الثقافية االقتصادية املتلفزة للتلفزيون اجلزائري  - 

2004.  

 28-22لـ  273 العدد  ،الخبر األسبوعي مقابلة مع جريدة ، "المستثمر األجنبي ال يجازف بأمواله"  - 

  .2004ماي 

يومية   ،جريدة الفجرمقابلة مع  ، "المقررون متخوفون من ردات الفعل االجتماعية لبعض اإلصالحات" - 

  . 2002 أفريل 16عدد الثالثاء لـ ، جزائرية

  ،األسبوعي الخبرمقابلة مع جريدة  ، "ات ارتفاع أسعار النفط على االقتصاد الجزائريكيف تكون تأثير " - 

 .2000 أكتوبر 03-سبتمرب 27لـ  82العدد

 31-25لـ 13العدد ، األحداث األسبوعيةمقابلة مع جريدة  ، "على السلطة إقرار عفو ضريبي فوري" - 

 .1999 ماي

 03 –أكتوبر28لـ  الصباح األسبوعيةمقابلة مع جريدة  ، "االقتصاد الوطني ضحية األزمة السياسية"- - 

 .1996 نوفمرب

  - 09لـ 13العدد  ، الحقيقة األسبوعيةمقابلة مع جريدة  ، "اقتصاديون جزائريون يدقون ناقوس الخطر" - 

 .1994 مارس 15

  .املشاركة يف حصص خمتلفة يف تلفزيون جامعة التكوين املتواصل باجلزائر - 

 "اجلزيرة" " أبو ظيب" قناتني التليفزيونيتني حوارات متفرقة مع ال - 

  

  :جوائز وتكريم -3

 .2015جوان  12وسام تقدير وعرفان من اجلمعية اخلريية كافل اليتيم الوطنية، يوم  - 

 .2013أفريل  16تكرمي من مجعية أحباب مدينة املدية مبناسبة يوم العلم  - 

 3جامعة اجلزائر- علوم التجارية وعلوم التسيريال ، شهادة تقدير وعرفان من شعبة كلية العلوم االقتصادية - 

 .2011جوان  23حتاد العام الطاليب احلر بتاريخ لال

-30مبناسبة امللتقى األول ملشايخ املنطقة ) والية متنراست(شهادة تقديرية من بلدية أبلسة ودائرة سيلت  - 

   .2008جويلية  31

  .2007أوت  24 ، )والية أدرار( شهادة تقديرية من اجلمعية الثقافية البشري اإلبراهيمي - 

اإلشراف على إصدار دليل املستثمر العريب  نظري" املستثمرينصباح خلدمة "شهادة تقديرية من مؤسسة  - 

  2006نوفمرب  .باجلزائر

  2006أوت  26 ، )والية أدرار(شهادة تقديرية من اجلمعية الثقافية البشري اإلبراهيمي - 

  .ابة التقنية للبناءشهادة شرفية من اهليئة الوطنية للرق - 
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اعرتافا باهودات  ، شهادة تقديرية من كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جبامعة سعد دحلب البليدة - 

  .2004 -2003املبذولة إلجناح الدراسات العليا بالكلية للسنة اجلامعية 

 .2004 -2003شهادة شرفية من دفعة املاجستري تسويق جبامعة البليدة للسنة اجلامعية  - 

  .1999أوت  04شهادة تقديرية من بلدية أولف وجلنة حي زاوية حينون بتاريخ  - 

  .1997شهادة شرفية من جامعة اجلزائر مبناسبة الرتقية إىل درجة أستاذ حماضر  - 

 نوفمرب ، شهادة بتهنئة جلنة املناقشة مبناسبة احلصول على شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية - 

1995.  

و اليت متنح  1993/1994على تكرمي من جامعة اجلزائر و الفوز جبائزة يوم العلم للسنة اجلامعية  احلصول - 

_ سنا_سنويا للباحثني و األساتذة املتميزين بإنتاجهم العلمي خالل العام و قد اعترب الباحث كأصغر فائز 

 .باجلائزة

 

     :اهتمامات أخرى و هوايات -4

  .الرحالت و األسفار  - 

  .قرض الشعر  - 

  .العالقات اإلنسانية  - 

           .البحث يف الرتاث  -

 


