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 املؤهالت العلمية

 2799، دورة جوان رياضيات شهادة البكالوريا. 

  املدرسة العليا للتجارة، الجزائر  2991سنة -تخصص مالية ومحاسبة-العلوم التجاريةشهادة ليسانس في 

  1002سنة  محاسبةتخصص مالية و -علوم التسييراملاجستير في شهادة. 

 بمالحظة مشرف جدا 1022تخصص مالية ومحاسبة سنة -شهادة الدكتوراه علوم في علوم التسيير. 

 (1022) ادة التأهيل الجامعي شه 

 رة املهنيةالخب

  24/22/2444إلى  24/24/2772أستاذ تعليم ثانوي من. 

  44/22/2449إلى  22/22/2444من ( منصب نوعي)أستاذ تعليم ثانوي رئيس ي. 

  44/22/2449إلى   22/22/2445من سنة ( جامعة الشلف)أستاذ مشارك . 

 44/22/2424إلى  42/22/2449من  -ب-أستاذ مساعد صنف. 

 21/22/2420إلى  44/22/2424من  -أ-أستاذ مساعد صنف. 

 25/05/2421إلى  20/22/2420من  -ب-أستاذ محاضر صنف. 

 إلى يومنا هذا 25/05/2421من  -أ-أستاذ محاضر صنف. 

 املقاالت العلمية

 "مجلة إلاقتصاد الجديد، جامعة خميس مليانة، الجزائر"حوكمة الشركات في تفعيل جودة املعلومات املحاسبية تدور محددا ، ،

 .2424ماي  9العدد 

 " مدى توافق النظام املحاسبي املالي(SCF )مجلة إلاحصاء والاقتصاد "مع املرجع املحاسبي الدولي في إعداد القوائم املالية ،

 .2424جوان  24التطبيقي، املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء والاقتصاد التطبيقي، الجزائر، العدد

  " 44العدد -تيبازة-، مجلة دفاتر البحوث العلمية، املركز الجامعي"على كفاءة سوق ألاوراق املاليةأثر جودة املعلومات املحاسبية 

 .2424ديسمبر 

 "مع إلاشارة إلى إلاطار التشريعي للنظام املحاسبي املالي -تطبيق املعايير الدولية للمحاسبة في ظل إلاطار النظري للمحاسبة

 . 25/2421العدد -جتماعية وإلااسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، مجلة ألاكاديمية للدراسات إلا "الجزائري 
 Le nouveau référentiel algérien d’audit (NAA)  Enjeux d’application et perspectives(JEF)     

 2018جامعة الشلف-  2العدد0املجلد-مجلة إلاقتصاد واملالية-

 Etude empirique de l’impact de la RSE sur la performance financière de la firme algérienne  
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                                              جامعة الجلفة  -8102سنة  6العدد -مجلة الدراسات المحاسبية والمالية المتقدمة

    "جامعة زيان عاشور الجــلفة، -مجلة الحقوق والعلوم إلااسانية -" ظل تطبيق نظرية الوكالة يف وتطورها ملحاسبةا اشأة  

 .(2429جانفي  -44العدد)املجلد الثااي /العدد الاقتصادي
 Rapprochement entre la pratique de l’audit l’égal et les normes , Normes Algeriennes D’audit (Naa) En 

Algerie,  Cas : Naa 210 / Accord Sur Les Termes Des Missions D’audit 

 .املسيلة –، جامعة محمد بوضياف 2429، سبتمبر  1اقتصاديات ألاعمال والتجارة، العدد  مجلة

– 04مجلد العدد-مجلة دراسات إقليمية -"إدماج الصكوك التنموية إلاسالمية  بأسواق املال في ظل املسؤولية الاجتماعية"   

 /https://regs.mosuljournals.com    جامعة املوصل -مركز الدراسات إلاقليمية–2424جانفي

         2424-54، العدد24معهد العلوم إلاقتصادية، مجلدمجلة  -" يبية كمدخل لتفعيل التنسيق الضريبي العربيالحوكمة الضر "

 

 املشاركة في امللتقيات الدولية والوطنية وألايام الدراسية
 امللتقيات الدولية : أوال

  امللتقى )دور محاسبة التكاليف على أساس ألااشطة في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسة الصناعية الكبيرة ": بعنوانمداخلة

  (جامعة الشلف-الرابع

 (.جامعة الشلف– 2422ديسمبر -امللتقى الخامس ) " مؤشرات قياس رأس املال البشري : "مداخلة بعنوان 

 (جامعة الشلف-امللتقى الدولي الثامن)حاسبية في ظل حوكمة الشركات دور إلافصاح املحاسبي في تفعيل جودة املعلومات امل 

   بيئة ألاعمال الداعمة لتطوير ألاسواق "امللتقى الوطني العلمي )أثر جودة املعلومات املحاسبية على كفاءة سوق ألاوراق املالية

 .تيبازة-، املركز الجامعي "املالية وتفعيلها

  املنعقد بتاريخ " إلاشكاليات البحثية الراهنة في العلوم الاجتماعية وإلااسانية"اربي ألاول حول امللتقى الدولي املغمداخلة في

 ".الخطوات ألاساسية لكتابة بحث منهجي: " تواس، مداخلة بعنوان-بجامعة صفاقس 2425سبتمبر  0.1.5.0

  التمويل إلاسالمي باململكة العربية السعودية املشاركة في املؤتمر الدولي ألاول املنظم من طرف الهيئة العاملية لالقتصاد و

"  ألاسواق املالية الناشئة بين رؤى تقليدية ومستقبل إسالمي"وألاكاديمية العاملية للبحوث الشرعية ماليزيا حول 

". للجزائرالدروس املستفادة بالنسبة -أثر إلافصاح املحاسبي على ألاسواق املالية الناشئة: "، مداخلة بعنوان(29/22/2425و20)

 .الجزائر-أوت سكيكدة 24بجامعة 

  (25/22/2425و20)  -الواقع وألافاق-سياسات التحكم في إلانفاق الصحي في الجزائر"املشاركة في املؤتمر العلمي الدولي حول ،

 .املسيلة-جامعة محمد بوضياف" دور التكلفة املستهدفة في تسعير الخدمات الصحية: "مداخلة بعنوان

 في املؤتمر العلمي الدولي " إلافصاح عن املعلومات املحاسبية كآلية لحوكمة سياسة توزيع ألارباح: "داخلة بعنواناملشاركة بم

  -الواقع والرهانات-دور املسؤولية إلاجتماعية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في تدعيم استراتيجية التنمية املستدامة"حول 

 .الشلف-، جامعة حسيبة بن بوعلي(25/22/2421و20)

 املؤتمر العلمي الدولي حول " تطور فلسفة إلافصاح املحاسبي في ظل تطبيق املعايير املحاسبية الدولية" : مداخلة بعنوان

أثره وأهميته في رفع فعالية أسواق رأس املال وجذب إلاستثمار ألاجنبي لتحقيق ودعم : إلافصاح املحاسبي عن القوائم املالية"

 .الجلفة-، جامعة زيان عاشور (20/22/2421و24)ستدامةالتنمية إلاقتصادية امل

 املؤتمر العلمي " دراسة تحليلية-العالقة بين كفاءة مجلس إلادارة وطرق التسيير في الفرق املحترفة لكرة القدم": مداخلة بعنوان

، املدرسة (21/40/2420و25"  ) Le marketing des clubs professionnels de football algériens :  Enjeux et Défis "الدولي حول 

 "الجزائر -العليا للتجارة

 سلوكيات "امللتقى العلمي الدولي  –" آليات حوكمة الشركات ودورها في تخفيض مشاكل نظرية الوكالة : "مداخلة بعنوان

 29 – 20يومي  -معة الشلفجا - " الواقع وآليات التجسيد -املواطنة واملسؤولية الاجتماعية ملنظمات ألاعمال في الوطن العربي

 .2429نوفمبر 

 امللتقى العلمي الدولي  –" صيغ التمويل املصرفي إلاسالمي لبنك البركة في الجزائر بين النظرية والتطبيق : "مداخلة بعنوان



 .2427بر ديسم 29 – 20يومي  -جامعة الشلف -"  التكامل املؤسس ي للصناعة املالية واملصرفية إلاسالمية"الخامس عشر 

 مستقبل املالية إلاسالمية في ظل "امللتقى الدولي  –" مساهمة إلاستثمار الوقفي في تطوير التمويل إلاسالمي : "مداخلة بعنوان

 .2424 فيفري  27و29يومي  -تيبازة –املركز الجامعي مرسلي عبدهللا  -"  التطورات املعاصرة في الجزائر

 مداخلة بعنوان: " Accompagnement de l’entreprenariat en Algérie, entre nécessité économique et enjeu 

politique. (Cas des TP/PME créées par le biais de l’ANSEJ). " املقاوالتية والتمويل إلاسالمي "امللتقى الدولي   في

 2424يفري ف 21و25 يوميعين تموشنت -بلحاج بوشعيبجامعة  -"  آلاليات والرهانات لدعم التنمية الريفية

 امللتقيات الوطنية: ثانيا

 ملتقى وطني، ) " إلاصالح املحاسبي باعتماد النظام املحاسبي املالي، وأثر ذلك على البيئة الاقتصادية الجزائرية: "مداخلة بعنوان

 ،(20/01/2424وIAS-IFRS( )24) النظام املحاسبي املالي وعالقته باملعايير الدولية" جامعة مستغانم 

 ( يوم دراس ي حول النظام املحاسبي املالي بين النصوص القانونية والواقع العملي)نونية في النظام املحاسبي املالي قراءة قا

 .2424ماي  -جامعة الشلف

 امللتقى الوطني العلمي باملركز الجامعي لتيبازة ".أثر جودة املعلومات املحاسبية على كفاءة سوق ألاوراق املالية: " مداخلة بعنوان

 ، (29/22/2424و20)بيئة ألاعمال الداعمة لتطوير ألاسواق املالية وتفعيلها " حول 

 مخزوناتللتطبيق املعيار املحاسبي الدولي : " مداخلة بعنوان (IAS02)  النظام املحاسبي املالي ضمن(SCF) " امللتقى الوطني

 ، (21/22/2420و25)اق ضرورة، واقع وآف -النظام املحاسبي املالي"حول  2للمحاسبة بجامعة قسنطينة

 امللتقى الوطني الثااي باملركز الجامعي " دراسة قياسية لتأثير تقلبات أسعار البترول على املوازنة العامة للدولة: "مداخلة بعنوان

 ،(2425نوفمبر  25و 20يومي " )بيقالنظرية والتط: النمذجة الرياضية والقياسية في املالية"غليزان حول -

 حزمة املحاسبة إلادارية كأسلوب حديث إلتخاذ القرارات إلاستثمارية في املؤسسة إلاقتصاديةإستخدام " :مداخلة بعنوان- 

املحاسبة والتدقيق كدعامة لتحسين إلاستثمار باملؤسسات "امللتقى الوطني في ، "دراسة حالة في مؤسسة مناجم الفوسفات

 .(2420ديسمبر )املدية -، جامعة يحي فارس"الجزائرية

 املحاسبة والتدقيق كدعامة لتحسين "امللتقى الوطني في " دور التدقيق الخارجي في تعزيز جودة التقارير املالية: "لة بعنوانمداخ

 .(2420ديسمبر )املدية -، جامعة يحي فارس"إلاستثمار باملؤسسات الجزائرية

 ملقاوالتية والفرص إلاستثمارية لتنويع إلاقتصاد ا "في امللتقى الوطني " واقع املقاوالتية النسوية بالجزائر: "مداخلة بعنوان

 .(2429 فيفري )خميس مليانة  -، جامعة الجياللي بواعامة" املحاي من منظور إلاستدامة

 القانواي للمعيار املحاسبي الدولي للزراعة إلاطار : "مداخلة بعنوان (IAS41 )ومعالجته للتغيرات الطارئة على النشاط الزراعي" ،

 (2429مارس )املدية -، جامعة يحي فارس" دور التنمية الزراعية املستدامة في تعزيز ألامن الغذائي الوطني"الوطني امللتقى في 

 في امللتقى الوطني ، " تكنولوجيا املعلومات ودورها في تحسين جودة املعلومات املحاسبية "في امللتقى الوطني " : "مداخلة بعنوان

 .(2429 أفريل)خميس مليانة  -جامعة الجياللي بواعامة " الرقمي يق في ظل إلاقتصادتطور ممارسات املحاسبة والتدق "

 في امللتقى العلمي الوطني "تطبيق مبادئ الحوكمة ألاساس الداعم في تحسين جودة املعلومات املحاسبية: " مداخلة بعنوان ،

 (.2429أكتوبر)جامعة الشلف –" في املؤسسات الجزائرية املالية القوائم جودة لتحسين كدعامة للمحاسبة املفاهيمي إلاطار تطور " 

 في "افقة في والية الشلفواملر  ور املقاوالتية في تنمية وتشجيع املقاوالتية بواسطة أجهزة الدعمأهمية د  : " مداخلة بعنوان ،

جامعة –" للنساء السيما الريفياتدعم روح املقاوالتية النسوية في الوسط الجامعي والتمكين إلاقتصادي " امللتقى العلمي الوطني 

 (.2427أكتوبر 29)الشلف 

 التدقيق الداخلي " ، في امللتقى العلمي الوطني " دور معايير التدقيق الجزائرية في تفعيل حوكمة الشركات: "مداخلة بعنوان

 (.2427أكتوبر 44-27)ت تيار -ابن خلدون جامعة –" واملسؤولية إلاجتماعية نحو مقاربة مبكرة لتحسين حوكمة الشركات 

 تقييم الحوكمة إلاقتصادية في " ، في امللتقى العلمي الوطني " لإلصالح املحاسبي في الجزائرة يألابعاد الحوكم: "مداخلة بعنوان

 (.2427نوفمبر  20) -املدرسة العليا للتجارة  –" بيئة ألاعمال الجزائرية 

 في امللتقى العلمي "-دراسة حالة والية البويرة-التنمية املستدامة ترقية السياحة البيئية كآلية لتحقيق: "مداخلة بعنوان ،

-جامعة العقيد آكلي محند أولحاج  –" دور ترويج املدن السياحية في تحقيق التنمية السياحية املستدامة في الجزائر " الوطني 



 (.2424جانفي  24-22) -البويرة

 النظام " ، في امللتقى العلمي الوطني "تطبيق النظام املحاسبي املالي في ظل جودة املعلومات املحاسبية: "مداخلة بعنوان

 .2424فيفري 21و25يومي  -جامعة سكيكدة–" املتطلبات إلاقتصادية واملؤسساتية: الجزائرفي املحاسبي املالي 

 دراسة -124ائري أبعاد إلاستفادة من أعمال خبير معين من طرف املدقق على ضوء معيار التدقيق الجز : "مداخلة بعنوان

، "واقع التدقيق املحاسبي في الجزائر في ظل تبني املعايير الدولية للتدقيق وتحدياته"امللتقى الوطني في " مقارنة مع نظيره الدولي 

 .(2424 مارس 42) -سيلتتيسم–املركز الجامعي أحمد بن يحي الواشريس ي 

 

 والبيداغوجية العلمية اتاملطبوع
 مطبعة دار هومة، سنة "مفاهيم عامة حول تحليل الاستغالل، تحليل مالي، محاسبة تحليلية: "وانإصدار مذكرة جيب بعن ،

2449. 

  2425سنة " املعايير املحاسبية الدولية" سية، بعنوانيمطبوعة أكاديمية تدر . 

  بية ومعايير إعداد املعايير املحاس" سند بيداغوجي موجه لطلبة املاستر تخصص محاسبة وتدقيق، محاسبة وجباية بعنوان

 .2429سنة " التقارير املالية

 ألااشطة العلمية والبيداغوجية
 عضوية اللجان العلمية وفرقة البحث: أوال

 2420إلى غاية  2422اللجنة العلمية لقسم علوم التسيير من  عضو. 

  إلى يومنا هذا 2421عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم املالية واملحاسبية منذ جانفي. 

  2424إلى غاية  2422، تخصص مالية وبنوك من 2لشعبة املاستر( مسؤول الوحدات ألاساسية)رئيس فرقة بيداغوجية للتكوين. 

  إلى غاية  2422، تخصص مالية ومحاسبة من 2لشعبة املاستر( مسؤول الوحدات ألاساسية)رئيس فرقة بيداغوجية للتكوين

2421. 

  والدكتوراه  ة املاجستيرلطلباملناقشة  في لجانعضو . 

 الحكم "في فرقة بحث " ألانظمة املالية واملصرفية والسياسات إلاقتصادية الكلية في ظل التحوالت العاملية: "عضو في مخبر البحث

 (2420-42-42)، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف "ياملؤسس ي وآليات الضبط الاقتصاد

  بجامعة "حسين جودة املعلومات املالية في املؤسسات إلاقتصاديةدور النظام املحاسبي املالي في ت"عضو في مشروع بحث  ،

 .2420-2422املعتمد خالل الفترة  M00720110005: حسيبة بن بوعلي بالشلف املسجل تحت رمز

  ةفي املؤسسات الاقتصادية الجزائري في زيادة منفعة املعلومات املحاسبيةمحتويات التقارير املالية دور "عضو في مشروع بحث"  ،

 .2427-2421املعتمد خالل الفترة F03N01UN020120150001: بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف املسجل تحت رمز

  إلافصاح املحاسبي إلالكترواي في املؤسسة الاقتصادية الجزائرية بين الواقع ومتطلبات الادارة  "عضو في مشروع بحث

: ، بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف املسجل تحت رمز"(XBRL) الالكترونية ومعيار لغة تقارير الاعمال املوسعة

F03N01UN020120200002   2424-2424املعتمد خالل الفترة. 

  إلاشكاليات البحثية الراهنة في العلوم إلاجتماعية وإلااسانية"عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي املغاربي ألاول حول "

 .تواس-بجامعة صفاقس 2425سبتمبر  0.1.5.0املنعقد بتاريخ 

  عضو في لجنة التكوين في الطور الثالث دكتوراهLMD 2425/2421للسنة الجامعية " محاسبة وتدقيق"خصصت. 

  ( 2429-2420)عضو في لجنة التكوين للطور الثالث شعبة علوم مالية ومحاسبة تخصص محاسبة وجباية. 

 (2427-2429)مالية ومحاسبة  ي لجنة التكوين للطور الثالث شعبةعضو ف 

  (2424-2427)رئيس مشروع التكوين للطور الثالث شعبة مالية ومحاسبة 

  إلى يومنا هذا 2421عضو لجنة إلغاء وحذف مذكرات وتقارير الطلبة بالكلية منذ فيفري. 

 جامعة "ريةاملحاسبة والتدقيق كدعامة لتحسين إلاستثمار باملؤسسات الجزائ"  العلميللملتقى الوطني  عضو اللجنة العلمية ،



 

 .(2420ديسمبر )املدية -يحي فارس

  املالية في املؤسسات  القوائم جودة لتحسين كدعامة للمحاسبة املفاهيمي إلاطار تطور "  الثااي العلميرئيس امللتقى الوطني

 (.2429أكتوبر 44)جامعة الشلف –" الجزائرية

 املالية في  القوائم جودة لتحسين كدعامة للمحاسبة فاهيميامل إلاطار تطور " العلمي للملتقى الوطني  عضو اللجنة العلمية

 (.2429أكتوبر 44)جامعة الشلف –" املؤسسات الجزائرية

 تنمية إلاقتصاد الزراعي والريفي كآلية للتنويع إلاقتصادي في الجزائر "  الثالث العلميللملتقى الوطني  عضو اللجنة العلمية

 (.2427نوفمبر  1) -الشلفجامعة –" ( الواقع وآلافاق والتحديات)

 دعم روح املقاوالتية النسوية في الوسط الجامعي والتمكين إلاقتصادي للنساء "  العلميللملتقى الوطني  عضو اللجنة العلمية

 (.2427أكتوبر 29)جامعة الشلف –" السيما الريفيات

 سؤولية الاجتماعية ملنظمات ألاعمال في الوطن سلوكيات املواطنة وامل "عشر حول  للملتقى الدولي الرابع عضو اللجنة العلمية

 .1022نوفمبر  12 – 12يومي  -جامعة الشلف -"  الواقع وآليات التجسيد -العربي

  التكامل املؤسس ي للصناعة املالية واملصرفية إلاسالمية"عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي الخامس عشر حول  "- 

 .1029بر ديسم 22 – 22يومي  -جامعة الشلف

 بين تحديات ضبط التوازنات املالية وتحسين أداء إلاقتصاد  2424قانون املالية "لليوم الدراس ي حول  يةعضو اللجنة التنظيم

 (.2424فيفري  45)جامعة الشلف –" الوطني

 املقاييس املدرسة: ثانيا

 :لليسانسبالنسبة  

 يير املعمقمراقبة التس ؛املحاسبة املالية املعمقة؛  يةاملحاسبة التحليل. 

 :والدكتوراه ألاكاديمي بالنسبة للماستر

 عايير املحاسبة الدولية، معايير إعداد التقارير املالية الدولية، معايير املراجعة الدولية، محاسبة مIFRS. 

  :املجاالت العلمية املشتغل فيها : ثالثا

 إلاقتصاد واملالية مجلة(JEF)-(الشلف)  -مراجع 

  إفريقيامجلة إقتصاديات شمال(RENAF)- ( الشلف) -مراجع 

  ( الشلف) -مراجع -ألاعمال قتصاديات الريادة إلمجلة 

  املسيلة –مراجع  -مجلة اقتصاديات ألاعمال والتجارة جامعة محمد بوضياف 

 مجلة دراسات محاسبية متقدمة (JASAFA)  تبسة  -عضو تحرير–جامعة العربي التبس ي 

 العراق -لجامعة املوص -مجلة دراسات إقليمية 

 


