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شهادة الباكلوراي شعبة علوم الطبيعة و احلياة – اثنوية امحلامات -تبسة -اجلزائر -جوان .1999
شهادة الليسانس علوم جتارية شعبة مالية – جامعة تبسة -اجلزائر -جوان .2003
شهادة املاجس تري يف العلوم االإقتصادية شعبة نقود و مالية – جامعة  08ماي  1945قاملة -اجلزائر -ديسمرب
.2006
متت مناقشة رساةل ادلكتوراه بتارخي  2013/02/05بلكية العلوم االإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يري
جبامعة ابتنة .اجلزائر -عنوان الرساةل :التغريات يف احلساابت اخلارجية وأثره عىل الوضعية النقدية يف اجلزائر:
.2010-1989

التخصص ادلقيق :




نقود ومالية.
الاقتصاد اللكي.
·الاقتصاد ادلويل .
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السرية العمليـة:


·التارخي الوظيفي :

أس تاذ مؤقت مبعهد العلوم التجارية و علوم التس يري جبامعة تبسة خالل الفرتة :أكتوبر  -2005جويلية .2007أس تاذ مساعد قسم–ب -مبعهد العلوم التجارية و علوم التس يري اإبتداءا من سبمترب .2007أس تاذ مساعد قسم –أ -بلكية العلوم االإقتصادية و العلوم التجارية و علوم التس يري جبامعة تبسة منذ سبمترب .2010 أس تاذ حمارض بلكية العلوم االإقتصادية و العلوم التجارية و علوم التس يري جبامعة تبسة منذ ديسمرب .2013العضوية يف مشاريع البحث الوطنية:
عضو في مشروع البحث التكويني بعنوان :تصور وصياغة السياسات اإلقتصادية الكلية والجزئية ضمن سياق
التحول نحو نموذج التنمية املستدامة في العالم املعاصر ( إشارة خاصة لإلقتصادات النامية) .مشروع معتمد إبتداءا
من 2016/01/01 :تحت رقم.F02N01UN120120150001 :

 املقاييس املدرسة:العامل املوهجة (ليسانس) :مدخل ل إالقتصاد ،اإقتصاد جزيئ ،تس يري مزيانية ،اإحصاء وصفي.العامل املوهجة ( ماسرت) :النظام املايل والنقدي اجلزائري .الس ياسة النقدية يف االإقتصاد املفتوح ،النظرية النقديةاملعمقة.
احملارضات ( ليسانس) :اإحصاء وصفي ،نظرايت وس ياسات نقدية ،مالية دولية.احملارضات (ماسرت) :جباية املؤسسة ،وظيفة البحث والتطورر يف املؤسسة ،الس ياسات النقدية يف االإقتصاد املفتوح،النظرية النقدية املعمقة ،حتليل خماطر االإئامتن للرشاكت ،مقررات جلنة ببازل 2و3
الحباث العلمية:
الحباث املنشورة:
" الفوائض النقدية و فرص التصنيع يف اجلزائر" ابالإشرتاك مع ادلكتور عيل لزعر ،جمةل العلوم االإنسانية جامعة
بسكرة ،اجلزائر ،العدد  ،24مارس .2012
 حتوالت الس ياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة  ،2009-2000مقال منشور يف جمةل الباحث ،جامعة ورقةل،
اجلزائر ،العدد  ،10جوان .2012
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" احملددات اخلارجية لعرض النقود يف اجلزائر" (ابالإشرتاك مع ادلكتور عيل لزعر).جمةل رؤى اإقتصادية جامعة
الوادي ،العدد الأول ديسمرب . 2011
 حتدايت الس ياسة النقدية وحمددات التضخم يف اجلزائر ،جمةل حبوث اإقتصادية عربية العددان ،62-61ش تاء
ربيع .2013
 الفوائض النقدية وحمددات التضخم يف اجلزائر ( ،)2009-1999ابالإشرتاك مع ادلكتور لزعر عيل ،جمةل
االإقتصادايت املالية املرصفية وإادارة العامل ،لكية العلوم االإقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التس يري ،جامعة محمد خيرض
بسكرة العدد .2012 ،0
 التبعية الغذائية يف اجلزائر :أبعاد املشلكة وأفاق التغيري ،ابالإشرتاك مع أس تاذرن ،جمةل رؤى اإقتصادية ،لكية
العلوم االإقتصادية جامعة الوادي ،العدد الرابع جوان .2013
 " حدود سياسة التعقيم النقدي في الجزائر " ،مجلة العلوم اإلنسانية" الصادرة عن جامعة محمد خيضر
بسكرة ،الجزائر ،العدد  ،43مارس .2016

 املشاركة يف امللتقيات و الندوات :
متطلبات التمنية االإقتصادية يف اجلزائر :تأطري التجارة اخلارجية ،املداخةل التقدميية للورشة الثانية :تأطريالتجارة اخلارجية ،مقدمة يف اإطار اجللسات احمللية لقطاع التجارة ،مدررية التجارة لوالية تبسة املنعقدة بتارخي:
.2011/04/25
اإعادة تقيمي أصول الرشاكت يف ظل س ياسة اخلوصصة ،مقال مقدم اإىل امللتقى الوطين حول التشخيص املايليف املؤسسة االإقتصادية ،معهد العلوماالإقتصادية و العلوم التجارية و علوم التس يري ،املركز اجلامعي سوق أهراس-23 ،
 23ماي .2012
التوجيه واالإرشاد محلةل الشهادات و أمهيته يف التشغيل  -حاةل اجلزائر -حبث مقدم للندوة العلمية ادلوليةالوىل حول :االإدماج املهين محلةل الشهادات اجلامعية ،يويم 10و 11أكتوبر جبامعة تبسة.
قياس الداء البييئ لرشاكت العامل :احملاس بة البيئية امنوجا ،مدااخةل مقدمة من فاليات امللتقى ادلويل حولالتأهييل البييئ للمؤسسة االإقتصادية يف اإقصادايت شامل اإفريقيا ،املنقد بتارخي  07/06نومفرب  2012جبامعة تبسة -
اجلزائر.
 ترامك الس يوةل املرصفية وإانعاكساته عىل سري الس ياسة النقدية يف اجلزائر خالل الفرتة ،2013-2000 :مداخةلمقدمة للمشاركة يف امللتقى ادلويل العارش :فعالية الس ياسة النقدية يف ادلول النامية :جتارب املايض وحتدايت املس تقبل،
لكية العلوم االإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس يري ،جامعة حسيبة بن بوعيل – الشلف – اجلزائر 16-15 ،نومفرب
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 دور جودة التعلمي يف املوامئة بني خمرجات التعلمي العايل ومتطلبات سوق العمل ،حبث مقدم للمؤمتر
العريب ادلويل اخلامس لضامن جودة التعلمي العايل ،املنعقد جبامعة الشارقة ،االإمارات العربية املتحدة-3 :
 5مارس .2015.2015
عضوية اللجان التنظميية:
 اجللسات احمللية لقطاع التجارة ،مدررية التجارة لوالية تبسة املنعقدة بتارخي.2011/04/25 : الندوة العلمية ادلولية الوىل حول :االإدماج املهين محلةل الشهادات اجلامعية ،يويم 10و 11أكتوبر جبامعة تبسة. امللتقى ادلويل حول التأهييل البييئ للمؤسسة االإقتصادية يف اإقصادايت شامل اإفريقيا ،املنقد بتارخي 07/06نومفرب  2012جبامعة تبسة  -اجلزائر.
 امللتقى ادلويل حول امحلاية املس تدامة للمس هتكل وحتدايت العوملة :بني الواقع واملأمول ،وذكل يويم 07-06أكتوبر  2014جبامعة تبسة –اجلزائر.-
عضوية اللجان العلمية:
 امللتقى ادلويل حول امحلاية املس تدامة للمس هتكل وحتدايت العوملة :بني الواقع واملأمول ،وذكل يويم 07-06أكتوبر  2014جبامعة تبسة –اجلزائر.-
 املطبوعات واملؤلفات:مطبوعة موهجة لطلبة الس نة الثالثة علوم اإقتصادية ختصص :مالية وبنوك ،يف مقياس :النظرايت والس ياسات
النقدية ،حممكة وجمازة من اجمللس العلمي لللكية.2015/2014 ،
حتكمي و مناقشة و إارشاف عىل مذكرات علمية:
مذكرات ليسلنس.مذكرات ماسرت.جمال الاهامتم:






ادلراسات الاقتصادية اللكية.
االإقتصاد االإساليم.
نظرايت المنو الاقتصادي.
النظرية النقدية والبنوك والسواق املالية.
التجارة و املالية ادلولية ادلولية.
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