االسم الكامل :حمدي دمحم صالح
تاريخ الميالد و مكانه62 :سبتمبر  4591القرارة،غرداية الجزائر
العنوان 59 :شارع اإلخوة العمراني  ،باتنة  09000 ،الجزائر
البريد االلكتروني ecohamdi@gmail.com
الوظيفة  :أستاذ االقتصاد اإلسالمي والمعامالت المالية  ،كلية العلوم اإلسالمية ،
جامعة الحاج لخضر  ،باتنة
الرتبة :أستاذ التعليم العالي
المؤهالت العلمية:
دكتوراه في الفقه و أصوله من جامعة األمير عبد القادر ،قسنطينة  ،الجزائر،
سنة 6002 :
عنوان األطروحة :توازن الموازنة العامة دراسة مقارنة بين االقتصاد اإلسالمي
و الوضعي
يدرس المقاييس االقتصادية اإلسالمية على مستوى :الليسانس و الماستر و
الدكتوراه
له العديد من األبحاث العلمية المحكمة  ،و يشارك دوريا في ملتقيات و ندوات
وطنية و دولية( السودان ،المغرب ،عمان)،

المهام العلمية والبيداغوجية:
رئيس مركز التميز للبحوث و الدراسات االقتصاديةأستاذ مشارك في كلية المنار ،فرع الجزائرعضو المجلس العلمي لمعهد المناهجمسؤول التخصص في فرع االقتصاد اإلسالمي  ،بكلية العلوم اإلسالمية ،باتنةاألعمال العلمية
أوال:الكتب المطبوعة:
-1فقه المعامالت المالية ،الحلقة األولى من سلسلة "فقه االقتصاد" مركز
التميز ،الجزائر ،سنة 6041
 -6فقه االقتصاد الربحي ،الحلقة الثانية من سلسلة " فقه االقتصاد" مركز
التميز
 -6توازن الموازنة العامة  ،دراسة مقارنة  ،دار النفائس ،األردن6049 ،
 -9مدخل إلى االقتصاد اإلسالمي ،فيزوكوم الجزائر 6046 ،
 -1نظرية االستخالف على األموال في االقتصاد اإلسالمي  ،جمعية التراث،
غرداية الجزائر6009 ،
-9سلسة الدين المعاملة
صدر منها اثنا عشر حلقة
الحلقة الثاني عشر :ربا البيوع  ،نشر و توزيع :مركب المنار ،الحميز ،الجزائر،
ب.ط ،سنة 6041

ثانيا :األبحاث:
أوال :المشاركة بورقة في الملتقى الدولي الثاني حول الشيخ أطفيش بجامعة
غرداية  44 -40نوفمبر 6041
عنوان الورقة"نظرية الربا و النقود في فكر الشيخ اطفيش ،من خالل رسالة:
إباحة الكارطة بال ربا و ال فارطة ".
ثانيا :التسويق الشبكي مفهومه و آثاره و حكمه الشرعي ،شركة  opesنموذجا:
بحوث ندوة التميز الفقهية،مركز التميز للبحوث و الدراسات االقتصادية،
الندوة ، 04سنة6041/4199 :
ثالثا:الملتقيات الدولية و الوطنية:
أ -الملتقى الدولي حول  :التأمين التعاوني و مساهمته في تنمية االقتصاد
اإلسالمي ،المنظم من طرف مختبر البحث في األصول الشرعية للكونيات و
المعامالت جامعة سايس ،فاس ،المملكة المغربية ،يومي 1 -9 :ماي 6041
شارك الباحث بورقة تحت عنوان ":دور الفائض التأميني في تعزيز االقتصاد
الالربحي"
ب –الملتقى الدولي الثاني للعالمة ادمحم بن يوسف أطفيش الجزائري ،قطب
األئمة ،جامعة غرداية 42-41 ،محرم  44-40 /4192نوفمبر  6041بورقة
بحثية" :نظرية الربا و النقود في فكر الشيخ أطفيش من خالل رسالته :إباحة
معاملة بالكارطة بال ربا و الفارطة "
ج-الملتقى الدولي حول المواطنة ،من تنظيم كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية
و العلوم اإلسالمية و العلوم اإلسالمية السنة الجامعية  ،6041/6049شارك
الباحث بورقة تحت عنوان" أداء الوظائف المالية و اثرها على المواطنة ،بين
الفكر اإلسالمي و القانون الوضعي
د-الملتقى الوطني :الشيخ دمحم بن إبراهيم سعيد كعباش أديبا و مفسرا  ،من تنظيم
جامعة غرداية  ،يومي 49-41 :جمادى األولى  49-41 /4192مارس 6041

بورقة تحت عنوان" منهج الشيخين بيوض إبراهيم و كعباش سعيد في التفسير،
تفسير سورة الشورى نموذجا
ه -الملتقى الوطني حول الوقف العلمي من تنظيم معهد العلوم اإلسالمية ،جامعة
الواد ،بورقة تحت عنوان ":تمويل الوقف العلمي ،جمعية الحياة بالقرارة
نموذجا"
و-الملتقى الوطني حول تدريس العلوم اإلسالمية بمؤسسات التعليم العالي في
الجزائر ،من تنظيم كلية الشريعة و االقتصاد ،بورقة تحت عنوان " مدى إمكانية
التكامل في تدريس العلوم اإلنسانية و اللعلوم اإلسالمية ،تدريس االقتصاد
اإلسالمي نموذجا و ذلك يومي  61-69أفريل6041
ي-الملتقى الدولي حول فقه النوازل ،كلية العلوم اإلسالمية  ،بورقة تحت
عنوان" موقف الفقهاء من النوازل المالية ،النقود االلكترونية نموذجا" نوفبمر
6041
ن-الملتقى الوطني حول " األطروحات المعاصرة في التعامل مع السنة ،من
تنظيم كلية العلوم اإلسالمية ،بورقة" منهج المدرسة اإلباضية في التعامل مع
السنة النبوية"  ،ديسمبر 6041
ع-الملتقى الدولى حول الصيرفة اإلسالمية ،صفاقص تونس ،بورقة تحت
عنوان" ،:التحدياتاالستثمارية للتمويل اإلسالمي ،قانون النقد و القرض
الجزائري نموذجا" أفريل 6042
النشاط الدعوي و االجتماعي:
له دروس دورية في مساجد باتنة و خارجها-عضو في عدة جمعيات وهيئات عرفية و رسمية

