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املؤهالت الدراسية
✓ دكتوراه الدولة في العلوم االقتصادية بعنوان :النظام الضريبي الجزائري وتحديات اإلصالح
االقتصادي
✓ ماجستير في العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر
✓ بكالوريوس في العلوم املالية ،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر
التخصص ومجاالت االهتمام
االقتصاد واملالية ، ،املالية العامة ،الضرائب ،املراجعة
أهم املواد املدرسة
النظم الضريبية ،املحاسبة العامة ،املحاسبة التحليلية ،املحاسبة الحكومية ،قانون الضرائب
املباشرة وغير املباشرة ،التدقيق الضريبي ،املالية العامة ،الفساد واخالقيات االعمال ،محاسبة
الشركات ،املحاسبة الضريبية ،الرياضيات ،التحليل املالي  ،العمليات الجمركية ،االقتصاد العام .
1

الدورات التدريبية املتخصصة والدراسات
األخرى
 دورة تكوينية في املحاسبة املالية دورة تكوينية في املراجعة الضريبية. دورة تكوينية في الجمارك والعبور .املؤلفات :كتب
1- Étude des différents niveaux de la pression fiscale en Algérie Edition universitaires européennes2018

 -2التقنيات الجبائية ،مع تمارين محلولة ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر.
 -3كتاب :جباية املؤسسات :دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة ،الرسم على القيمة
املضافة :دراسة نظرية وتطبيقية  ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر.
املطبوعات البيداغوجية
-1
-2
-3
-4
-5

التشريع الضريبي.
املحاسبة العمومية.
الفساد واخالقيات االعمال.
العمليات الجمركية والعبور.
التسيير والتدقيق الجبائي.
املقاالت املنشورة

-1

الضغط الضريبي في الجزائر ،مجلة ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،الشلف ،الجزائر ،املجلد ,3
العدد 2004 ، 4
تحديات الجباية املحلية في الجزائر ،مجلة معهد العلوم االقتصادية العدد .2006 ,15

-3

اصالح التعليم العالي بالجزائر ،تقديم وتقويم ،املجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية،

-2

جامعة حلوان ،مصر ،العدد الثاني2012،
-4

الفساد اإلداري واملالي واليات مكافحته في الجزائر ،،املجلة العلمية للبحوث والدراسات
التجارية ،جامعة حلوان ،مصر ،العدد الثاني2012،

-5

االقتصاد غيرالرسمي في الجزائر ،مجلة العلوم القانونية واإلدارية واالقتصادية  2013 ،كلية
الحقوق والعلوم اإلدارية  ،جامعة الجزائر،
2

-6
-7

دور الشراكة بين القطاع العام والخاص في تحقيق التنمية املحلية ،مجلة العلوم االقتصادية
الدراسات االقتصادية واملالية ،جامعة الوادي ،الجزائر.2016،
تحسين جودة تبني املعاييرالجزائرية للتدقيق -دراسة ميدانية لعينة من املدققين القانونيين،

مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات  ،جامعة البليدة 2017 ، 2
 -8الضرائب البيئية في الجزائر ،مجلة دراسات جبائية  ،2017مخبر دراسات جبائية
 -9دور صندوق الزكاة في إعادة توزيع الثروة .دراسة حالة صندوق الزكاة لوالية املدية ،مجلة
الحقوق والعلوم اإلنسانية ،العدد املجلد الثالث ،العدد اقتصادي ،العدد الثالثون2017 ،
 -10االقتصاد األخضر كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة -حالة الجزائر-مجلة املستقبل
االقتصادي ،جامعة بومرداس ،الجزائر2018 ،
 -11مكانة الجباية املحلية في تمويل الجماعات املحلية -دراسة حالة بلديات والية بومرداس )-2013
 )2016مجلة دراسات جبائية  ،2019مخبر دراسات جبائية ،جامعة البليدة.2
 .12ضريبة القيمة املضافة و انعكاساتها على املالية العامة-حالة الجزائر ،-مجلة العلوم
االقتصادية ،جامعة الجزائر  ،3العدد.2020 ،1
املسؤوليات اإلدارية والعلمية
السابقة
والحالية:ما بعد التدرج ،فرع :اقتصاديات املالية والبنوك.
على دراسات
 املشرف العلمي رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية-

عضو في املجلس العلمي لجامعة بومرداس.
خبير على مستوى الندوة الجهوية لجامعات الوسط للمسابقات
خبير على مستوى الندوة الجهوية لجامعات الوسط لتقييم مشاريع الدكتوراه ،ومشاريع البحث
رئيس فرقة بحث :االقتصاد غير الرسمي وموارد ميزانية الدولة خارج املحروقات في الجزائر.
العضوية في لجان الخبرة لتقويم املقاالت في املجالت العلمية الدولية.
العضوية العلمية في العديد من املؤتمرات الوطنية والدولية.
اإلشراف على العديد من مذكرات املاستر ،املاجستير والدكتوراه في مجال الضرائب ،املالية
املحلية والعامة ،والدولية ،التنمية املستدامة...الخ
الوظيفة الحالية :التدريس  +نائب عميد مكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي
املشاركة بمداخالت في العديد من امللتقيات الوطنية والدولية في مجاالت :املالية العامة واملحلية،
الضرائب واملحاسبة ،االستثمار ،التنمية املستدامة ،التعليم .. ،الخ
3

