
                                                                                                     

 يةـيرة الذاتـالسمختصر 

                                                      قزريـم  اشورـ: عاالسم واللقب  

 اجلزائر. -بالشلف 91/30/9193: تاريخ ومكان االزدياد 

 -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيرياملهنة: أستاذ حماضر ب 

 .اجلزائر -الشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي   

 -ئيس فرقة حبث مبخرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيار  

 اجلزائر -الشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي  

   achourmoncef28@yahoo.fr ربيد االلكرتوين :ال 

    a.mezrig@univhb-chlef.dz ربيد االلكرتوين :ال 

   30333الشلف -309خ.ب : : الشخصي  العنوان  

 045 250 554  00213 اهلـاتـف : 

 هادات العلمية:ـشال

لوم الطبيعيـــــــة ا اايويـــــــة اجلـــــــيور بويعامـــــــة بالشـــــــلف ا دورة ـهادة البكالوريـــــــا ا شـــــــعبة العــــــــمتحصـــــــ  علـــــــ  شـــــــ 
 .  9191جوان 

املعهـد الـو ل للتاـارة  -علـوم التااريـةا صصـن تن ـيم وتسـيري امل سسـاتالمتحصـ  علـ  شـهادة الليسـايس    
 9110دفعة جوان  – جامعة اجلزائر. -

 0330يوفمرب  –جامعة اجلزائر  -عل  شهادة املاجستري   علوم التسيري: صصن إدارة أعمال. متحص  

 0331جوان  - جامعة اجلزائر  -  علوم التسيري: صصن إدارة أعمال.الدكتوراه متحص  عل  شهادة  

 المهام اإلدارية والبيداغوجية

غــاية  إلــ   61/70/6991منـذ  -وزارة المالية -ةلل فـي االقتصاد بمديرية التخطيط والتهـيئة العمرانيـمح 
16/61/1771 



                                                                                                     

 16/61/1771غـاية إلـ   وزارة المالية - النشاطات االقتصادية بمديرية التخطيطرئيس مكتب  

 . 9110/9111أستاذ باملعهد الو ل املتخصن   التكوين املهل للتسيري املوسم الدراسي  

وعلــوم التســيري ةامعــة حســيبة بــن بــوعلي والتااريــة  لــوم االقتصــاديةيائــب عميــد مكلــف بالدراســات بكليــة الع 
 .30/30/0332إىل غاية  91/39/0331الشلف.منب

بكليــة العلــوم االقتصــادية والتااريــة وعلــوم  العليــا والبحــث العلمــي والعوقــات ا ارجيــة لدراســاتليائــب عميــد  
 .2013إىل  32/39/0399ذ الشلف.منبالتسيري ةامعة حسيبة بن بوعلي 

ـــــــيس   ـــــــة حبـــــــثرئ ـــــــدول الشـــــــمال ا فريقـــــــي و توجها ـــــــا   إ ـــــــار العوملـــــــة  فرق   أســـــــس السياســـــــات التنمويـــــــة ل
ـــــــة العلـــــــوم االقتصـــــــادية والتاــــــــارية وعلـــــــوم التســـــــيري ةــــــــامعة  العوملـــــــة واقتصــــــــاديات مشـــــــال إفريقيـــــــا مبخـــــــرب بكلي

 الشلف .ب حسيبة بن بوعلي 

 املشــــــــــرو  ات االقتصــــــــــادية وامل سســــــــــة االقتصــــــــــاديةالتحليــــــــــ  االســــــــــرتاتياي للمت ــــــــــري عضــــــــــو وحــــــــــدة حبــــــــــث  
رؤيــــــــــــة  –التحــــــــــــديات ا ســــــــــــرتاتياية القتصــــــــــــاديات دول امل ــــــــــــرب العــــــــــــر     ــــــــــــ  املت ــــــــــــريات العامليــــــــــــة« 

  » -تشخيصية واستقرائية لتكام  إقليمي

ـــــــــــق التخصـــــــــــن ومســـــــــــتول عـــــــــــر  ال.م.د   ـــــــــــة  –ماســـــــــــرت  –مســـــــــــتول فري ـــــــــــوان الســـــــــــنة اجلامعي م هـــــــــــ  بعن
ـــــــــوم التســـــــــيري بعنـــــــــوان ت  0393/0399 ـــــــــة العلـــــــــوم االقتصـــــــــادية والتاــــــــــارية وعل ســـــــــيري املـــــــــوارد البشـــــــــرية بكلي

 الشلف .ب ةـامعة حسيبة بن بوعلي 

ـــة العلـــوم االقتصـــادية والتاــــارية وعلـــوم التســـيري ةــــامعة   مســـتول فريـــق شـــعبة ال.م.د لقســـم علـــوم التســـيري  بكلي
 الشلف .ب حسيبة بن بوعلي 

علــ  مســتو    09/30/0330بتــاريخ  113/0330مبوجــب املقــرر رقــم  ســتدامةالبيتــة والتنميــة املرئــيس منتــد   
 الشلف .ب كلية العلوم االقتصادية والتاـارية وعلوم التسيري ةـامعة حسيبة بن بوعلي 

 39/30/0330املـــ رخ    09الشـــلف . مبوجـــب املقـــرر رقـــم ب جامعـــة حســـيبة بـــن بـــوعلي  إدارةعضـــو  لـــس  
 اجلامعة . إدارة لس  ضاءألعاحملدد للقائمة االمسية 

 اىل يومنا هذا 0392مارس  09مدير خمرب حبث العوملة وايعكاسا ا عل  اقتصاديات مشال افريقيا منذ  

 اىل يومنا هذا 0332عضو هيتة حترير  لة اقتصاديات مشال افريقيا منذ  

 –وم االقتصـــادية والقايوييـــة  قســـم العلـــ –األكادمييـــة للدراســـات االجتماعيـــة وا يســـايية رئـــيس هيتـــة حتريـــر  لـــة  
 .يومنا هذا 0392جامعة الشلف مند ديسمرب


