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  .الدولي

  

  

  

  

  

  

  التدرج العلمي   

 2015، 3التأهيل الجامعي، جامعة الجزائر  شهادة -

  .2014، 3شهادة دكتوراه علوم في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر  -

  .2007شهادة ماجستير في علوم التسيير، تخصص نقود ومالية، جامعة الجزائر،  -

  .2004، إجازة المدرسة الوطنية لإلدارة، شعبة اقتصاد ومالية، تخصص ميزانية -

  .2000شهادة البكالوريا شعبة علوم الطبيعة والحياة بتقدير جيد،  -

  

  

  الخبرة المهنية  

  2015ديسمبر منذ أستاذ محاضر أ، بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الجلفة،  - 

  .2014 سبتمبرمنذ ، الميزانية إدارةمسؤول تخصص ليسانس  -

  .2015ديسمبر  -2014عة الجلفة، ماي أستاذ محاضر ب، بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجام -

  .2014ماي  -2011أستاذ مساعد أ، بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الجلفة، ديسمبر  -

  .2011ديسمبر -2007أستاذ مساعد ب، بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الجلفة، ديسمبر -

   2004بوزارة التشغيل والتضامن الوطني، ديسمبر  وظفم -

  

العضوية في   

  :الهيئات العلمية

عضو مستخلف في لجنة الخبراء في مجال االعتراف بمعادلة شهادات التعليم العالي األجنبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -

  .2020الجزائر منذ مارس –

 .2020 مارسمنذ ) الجزائر(الجلفة  بجامعةمجلس اداب وأخالقيات المهنة الجامعية عضو  -

  .)2019سبتمبر  – 2016سبتمبر ( عضو المجلس العلمي للكليةو  رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية -

 2019 -2018 قتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجلفةعضو لجنة التكوين في الدكتوراه طور ثالث في ميدان العلوم اال -

استراتيجية تعبئة الموارد المالية للجماعات االقليمية لتحقيق التنمية المحلية " حول  PRFUمشروع بحث تكويني جامعي  مسؤول -

  .2018" في الجزائر

ال وتطبيقاتها من أجل التنمية المستدامة بجامعة عضو باحث بمخبر الطرق الكمية في العلوم االقتصادية وعلوم إدارة األعم -

  .الجلفة

مسؤول فرقة بحث حول التقنيات الكمية المستخدمة في االقتصاد الجزئي لتقييم التنمية المحلية المستدامة بمخبر الطرق الكمية في  -

  .الجلفةالعلوم االقتصادية وعلوم إدارة األعمال وتطبيقاتها من أجل التنمية المستدامة بجامعة 

  .2011" تطبيق إدارة الجودة الشاملة ودورها في االرتقاء بأداء المستشفيات الجزائرية الخاصة" عضو في فرقة بحث حول  -

  2014" أزمة الديون األوروبية وتأثيرها على تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الجزائر" عضو في فرقة بحث حول  -

  .2014" ة تحليلية تقييمية حول واقع االستثمار في الجنوب، دراسة حالة والية الجلفة دراس" عضو في فرقة بحث حول  -

  .2015" ظاهرة تزايد النفقات العامة وأثرها على التنمية المستدامة في الجزائر" عضو في فرقة بحث حول  -

  والتظاهرات العلمية الوطنية والدوليةللعديد من المجالت العلمية عضو في الهيئة العلمية  -
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