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 التدرج العلمي و

 الشهادات

   

 (، علوم الطبيعة والحياة، ثانوية القديس أوغستان عنابة2002بكالوريا )

 (، إعالم آلي للتسيير، جامعة باجي مختار عنابة2005شهادة الدراسات العلمية التطبيقية )

 (، إدارة األعمال، جامعة باجي مختار عنابة2007ليسانس )

 باجي مختار عنابة.(، نقد بنك وتمويل، جامعة 2009ماجستير )

 (، نقد بنك وتمويل، جامعة باجي مختار عنابة.2016دكتوراه )

 (، جامعة باجي مختار عنابة.2017تأهيل جامعي )

 

 

 

 

 الخبرة المهنية 

 (، مقياس محاسبة الشركات، جامعة باجي مختار عنابة2008-2007أستاذة مؤقتة ) -

 العمليات، جامعة باجي مختار عنابة(، مقياس بحوث 2009-2008أستاذة مؤقتة ) -

(، مقياس محاسبة الشركات وبحوث العمليات، جامعة باجي مختار 2010-2009أستاذة مشاركة ) -

 عنابة.

تسيير مالي،ندوة في المالية،تسيير مؤسسة (، مقياس 2011-2010أستاذة مساعدة متربصة ) -

 ،اقتصاد مؤسسة، جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس.

(، ندوة في المالية،تسيير مؤسسة،اقتصاد مؤسسة،تأمينات، جامعة محمد 2012-2011أستاذة دائمة )-

 الشريف مساعدية سوق أهراس.

(، مقياس تسيير مؤسسة، اقتصاد مؤسسة، مالية عامة،اقتصاد نقدي، 2013-2012أستاذة دائمة )-

 تأمينات، جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس.

(، مقياس إقتصاد نقدي،تسيير مؤسسة، رياضيات مرسسة، 2014-2013أستاذة دائمة ) -

 تأمينات،رياضيات مالية، اقتصاد مؤسسة، مالية عامة جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس.

(، مقياس تسيير مؤسسة، البيئة والعولمة، تأمينات، جامعة محمد 2015-2014أستاذة دائمة ) -

 ة سوق أهراس.الشريف مساعدي

 (، مقياس تسيير مؤسسة، محاسبة بنكية، جامعة باجي مختار عنابة2016-2015أستاذة دائمة ) -

(، مقياس تسيير مؤسسة، إعادة التأمين، تقنيات التفاوض.الجودة 2017-2016أستاذة دائمة )-

 والتقييس

   

 

 السيرة الذاتية
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االهتمامات  

 :العلمية

    التأمين التكافلي، المالية اإلسالمية -

 

 المداخالت 

 العلمية

 :والمقاالت

"تأثير تحرير التجارة الخارجية الملتقى الوطني السابع، تحرير التجارة الدولية والتنمية المستدامة، -
 .-سكيكدة– 1955أوت  20جامعة  في الجزائر على التنمية المستدامة"،

" االستثمار والية سوق أهراس، ملتقى وطني حول االنتاج النباتي و الحيواني في الجزائر :تجربة-
المركز الجامعي محمد الشريف مساعدية سوق الفالحي و التنمية االقتصادية في الجزائر"، 

 .2011أكتوبر  25-24أهراس،
-"آلية تسعير خدمة المرابحةالندوة الدولية حول المالية اإلسالمية التطبيقات ،التحديات و اآلفاق ، -

 31-30 -المغرب-المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بأكادير -حالة بنك البركة الجزائري"
 .2013أكتوبر

السياسة االقتصادية " -واقع و تحديات-ملتقى وطني حول السياسات االقتصادية الراهنة في الجزائر-
المركز الجامعي محمد الشريف مساعدية سوق  واقع وآفاق"،-والتنمية الصناعية في الجزائر

 .2013مبر نوف 13-12أهراس، 
"مساهمة استثمارات شركات الندوة الدولية حول المالية اإلسالمية التطبيقات ،التحديات و اآلفاق،  -

، 11المغرب، -المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير بأكادير التأمين التعاوني في تمويل االقتصاد"،

 .2015ديسمبر  12
تطوير المنتجات المالية اإلسالمية لزيادة مصادر المؤتمر الدولي لالقتصاد والمالية االسالمية، "-

 .2016سبتمبر  3-1جامعة سكاريا، تركيا،  تمويل االقتصاد اإلسالمي"،
"مساهمة الهيئات الملتقى الدولي األول حول تنمية وتطوير المناطق الحدودية: واقع وآفاق، -

محمد الشريف مساعدية سوق جامعة  السياحية في تنمية المقومات السياحية بوالية سوق أهراس"،
 .2016نوفمبر  17-16أهراس، 

اإلدارة اإللكترونية بمركز البحث والتطوير للموارد البشرية الرماح األردن الملتقى الدولي حول  -
 «مجاالت تطبيق اإلدارة اإللكترونية للموارد البشرية»نوفمبر، بمداخلة تحتوي عنوان :  8-7-6أيام 

بجامعة محمد الشريف  -واقع وآفاق–مة في المؤسسات المالية الجزائرية الحوكالملتقى الوطني  -
بتقييم تطبيقات الحوكمة ، بمداخلة موسومة 2017نوفمبر  29-28يومي مساعدية سوق أهراس 

  -قراءة في تجارب مجموعة من الدول اإلسالمية-الشرعية في الصناعة المالية اإلسالمية 
" ، -نحو نظام بيئي سليم لتوليد الثروة-الندوة الدولية حول المالية اإلسالمية والتنمية المستدامة  -

المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير  عناصر البيئة بين التلوث والحماية وفقًا للمنهج اإلسالمي "،

 .2017المغرب،  ديسمبر -بأكادير
 "المؤتمر العلمي الدولي الرابع حول: تفعيل دور التمويل اإلسالمي في القطاع المالي الجزائري،  -

دراسة حالة شركة سالمة -أثر تحديات صناعة التأمين التكافلي على مدى انتشارها في الجزائر
 .2018أفريل  18-17، 2جامعة البليدة "، -للتأمين

حول: إقتصاد المعرفة وتنمية المجتمعات...التحديات والفرص، المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر -
،  مركز البحث 2018نوفمبر  7-5أيام دور اقتصاد المعرفة في نشر مزايا االقتصاد اإلسالمي"، "

 .وتطوير الموارد البشرية )رماح( األردن
الصناعة المالية اإلسالمية في الجزائر  حدياتتالملتقى الدولي الرابع للصناعة المالية اإلسالمية حول:  -

القدرات التنموية الناتجة عن العالقة التكاملية "بين طموحات السياسة المالية و الممارسات البنكية، 
 .2019فيفري  20-19يومي ، بين المصارف اإلسالمية ومؤسسات التأمين اإلسالمي"
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–"التوظيفات المالية لشركات التأمين ، يوم دراسي حول اإلدخار التعاقدي والتنمية المستدامة -
فيفري  21، (، "2013-2007دراسة ميدانية لعينة من مؤسسات التأمين الجزائرية للفترة )

 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عنابة.2019
 

 

حجم مدخرات شركات تأمين األشخاص ودورها في تمويل االستثمار دراسة حالة نشر مقال بعنوان: -

 .2015، جوان 35مجلة دراسات جامعة األغواط، عدد  سوق التأمين الجزائري ،

استثمارات التأمين ودورها  في تمويل االقتصاد الوطني دراسة ميدانية نشر مقال بعنوان:  -

.مجلة العلوم االقتصادية لجامعة السودان.عدد (2013-2007لمؤسسات التأمين الجزائرية للفترة )

 .2015، سنة  16-2

التحوط من مخاطر التمويل عن طريق صيغة التمويل بالمشاركة في المصارف نشر مقال بعنوان: -

مجلة الدراسات المالية والمصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، المجلد  اإلسالمية،

 .2017والعشرون، العدد األول، مارس الخامس 

مجلة العلوم االقتصادية لجامعة السودان، تحت عنوان أثر القيادة التحويلية في بناء  نشر مقال في-

 المقدرات الجوهرية في شركات التأمين العمومية بوالية عنابة.

 المقاالت العلمية

  

  

مالية المؤسسة وممارسات ، المستوى ماستر، التخصص تأميناتإعداد مطبوعة بيداغوجية، مقياس: 

 .2017-2016في األسواق المالية، السنة 

المطبوعات 

 البيداغوجية

  

–سوق التأمين الجزائري تحت عنوان :  -عنابة–عضو في مشروع بحث بجامعة باجي مختار -

 M 01120140067رمز المشروع:    -دراسة تحليلية تقييمية

مشاريع البحث 

 المعتمدة

:مالية، محاسبة، جباية وتأمين، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد  مخبرعضو في -

 .2015الشريف مساعدية سوق أهراس، منذ 

 

دراسة حالة الشركة -خذيري خولة، دور سياسة االكتتاب في تعزيز الوضع المالي لشركات التأمين-

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، CAATوالشركة الجزائرية للتأمينات  SAAالوطنية للتأمين 

تخصص بنك، تأمين وتسيير األخطار، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عنابة، ماي 

2016. 

دراسة –همامي فايزة، استعراض مدى مساهمة إنتاج شركات التأمين في زيادة التعويضات المقدمة  -

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص بنك، تأمين وتسيير األخطار، كلية العلوم -ائرحالة الجز

 .2017االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عنابة، جوان 

 

 

اإلشراف 

 والتأطير
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تخرج لنيل  خير الدين رندة، أثر تحديات صناعة التأمين التكافلي في الجزائر ومدى انتشارها، مذكرة-

ر، جامعة تسيير األخطار، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسييشهادة الماستر، تخصص بنك، تأمين و

 .2017عنابة، جوان 

حالة بنك –بوجمعة حنان، التمويل اإلسالمي في الجزائر بين ضرورة التطبيق وإشكالية التمويل -

، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص بنك، تأمين وتسيير األخطار، كلية العلوم -البركة

 .2017ية وعلوم التسيير، جامعة عنابة، جوان االقتصاد

-بورغدة سميحة، خدمات شركات تأمينات األشخاص: من الطابع اإلختياري إلى الطابع اإلجباري-

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص بنك، تأمين وتسيير  CAARAMA    دراسة حالة وكالة 

  .2017األخطار، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عنابة، جوان 

مذكرة تخرج لنيل شهادة ضرباني خالد، مساهمة التأمين الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة، -

لية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عنابة، الماستر، تخصص بنك، تأمين وتسيير األخطار، ك

  .2017جوان 

جنان خولة، البنك الدولي وتمويل برامج التنمية في تونس، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر، تخصص -

  .2017اقتصاد ومالية دولية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عنابة، جوان 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معلومات أخرى
 .2006، بتقدير جيد جدا، خالل سنة اإلعالم اآلليالحصول على شهادة -

من طرف وكالة سيدال عنابة، خالل  تسيير األجورالحصول على شهادة تربص لمدة ثالثة أشهر في  -

 .2005سنة 

الحصول على عقد في إطار عقود ما قبل التشغيل من طرف مديرية التربية في منصب تقني سامي،  -

 .2008-2007في إكمالية السرول الجديدة خالل سنتي 

 التمكن من اللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية نطق وكتابة. -

 

 


