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 محدي دمحم صاحل: الكامل االسم

 القرارة،غرداية اجلزائر 4591سبتمرب 62: اتريخ امليالد و مكانه

 اجلزائر 09000شارع اإلخوة العمراين ، ابتنة ،  59: العنوان

 ecohamdi@gmail.comالربيد االلكرتوين 

أستاذ االقتصاد اإلسالمي واملعامالت املالية ، كلية  العلوم اإلسالمية ، جامعة احلاج : الوظيفة 

 1خلضر ، ابتنة

 التعليم العايل أستاذ: الرتبة

 :املؤهالت العلمية

 6002: دكتوراه يف الفقه و أصوله من جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة ، اجلزائر، سنة 

 توازن املوازنة العامة دراسة مقارنة بني االقتصاد اإلسالمي و الوضعي  :عنوان األطروحة

 الليسانس و املاسرت و الدكتوراه: يدرس املقاييس االقتصادية اإلسالمية على مستوى

) له العديد من األحباث العلمية احملكمة ، و يشارك دوراي يف ملتقيات و ندوات وطنية و دولية
 (السودان، املغرب، عمان،

 :املهام العلمية والبيداغوجية

 رئيس مركز التميز للبحوث و الدراسات االقتصادية-

 أستاذ مشارك يف كلية املنار، فرع اجلزائر-
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 عضو اجمللس العلمي ملعهد املناهج-

 مسؤول التخصص يف فرع االقتصاد اإلسالمي ، بكلية العلوم اإلسالمية، ابتنة-

 األعمال العلمية

 :ةاملطبوعتب الك:أوال

مركز التميز، اجلزائر، سنة " فقه االقتصاد"فقه املعامالت املالية، احللقة األوىل من سلسلة 1-
6041 

 مركز التميز" فقه االقتصاد" فقه االقتصاد الرحبي، احللقة الثانية من سلسلة  -6

 6049توازن املوازنة العامة ، دراسة مقارنة ، دار النفائس، األردن،  -6

  6046مدخل إىل االقتصاد اإلسالمي، فيزوكوم اجلزائر ،  -9

نظرية االستخالف على األموال يف االقتصاد اإلسالمي ، مجعية الرتاث، غرداية اجلزائر،  -1
6009 

 سلسة الدين املعاملة -9

 صدر منها اثنا عشر حلقة

ط، سنة .اجلزائر، بمركب املنار، احلميز، : ، نشر و توزيع راب البيوع : الثاين عشر احللقة
6041 

 :األحباث:اثنيا 

 44 -40املشاركة بورقة يف امللتقى الدويل الثاين حول الشيخ أطفيش جبامعة غرداية : أوال
 6041نوفمرب 
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إابحة الكارطة بال : نظرية الراب و النقود يف فكر الشيخ اطفيش، من خالل رسالة"عنوان الورقة
 ".راب و ال فارطة 

حبوث ندوة : منوذجا  opesشبكي مفهومه و آاثره و حكمه الشرعي، شركةالتسويق ال: اثنيا
: ، سنة 04التميز الفقهية،مركز التميز للبحوث و الدراسات االقتصادية، الندوة

4199/6041  

 :امللتقيات الدولية و الوطنية:اثلثا

مي، املنظم من التأمني التعاوين و مسامهته يف تنمية االقتصاد اإلسال: امللتقى الدويل حول -أ 
طرف خمترب البحث يف األصول الشرعية للكونيات و املعامالت جامعة سايس، فاس، اململكة 

 6041ماي  1 -9: املغربية، يومي

 " دور الفائض التأميين يف تعزيز االقتصاد الالرحبي:" شارك الباحث بورقة حتت عنوان

أطفيش اجلزائري، قطب األئمة، جامعة امللتقى الدويل الثاين للعالمة ادمحم بن  يوسف –ب 
نظرية الراب و النقود يف : "بورقة حبثية 6041نوفمرب  44-40/ 4192حمرم  42-41غرداية، 

 "إابحة معاملة ابلكارطة بال راب و الفارطة : فكر الشيخ أطفيش من خالل رسالته

جتماعية و العلوم امللتقى الدويل حول املواطنة، من تنظيم كلية العلوم اإلنسانية و اال-ج
، شارك الباحث بورقة حتت 6049/6041اإلسالمية و العلوم اإلسالمية السنة اجلامعية 

 أداء الوظائف املالية و اثرها على املواطنة، بني الفكر اإلسالمي و القانون الوضعي" عنوان

جامعة غرداية الشيخ دمحم بن إبراهيم سعيد كعباش أديبا و مفسرا ، من تنظيم : امللتقى الوطين-د
منهج " بورقة حتت عنوان 6041مارس  49-41/ 4192مجادى األوىل  49-41: ، يومي

 الشيخني بيوض إبراهيم و كعباش سعيد يف التفسري، تفسري سورة الشورى منوذجا
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امللتقى الوطين حول الوقف العلمي من تنظيم معهد العلوم اإلسالمية، جامعة الواد، بورقة  -ه
 " يل الوقف العلمي، مجعية احلياة ابلقرارة منوذجامتو :" حتت عنوان

امللتقى الوطين حول تدريس العلوم اإلسالمية مبؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر، من تنظيم  -و
مدى إمكانية التكامل يف تدريس العلوم اإلنسانية " كلية الشريعة و االقتصاد، بورقة حتت عنوان 

  6041أفريل 61-69تصاد اإلسالمي منوذجا و ذلك يومي و اللعلوم اإلسالمية، تدريس االق

موقف الفقهاء " امللتقى الدويل حول فقه النوازل، كلية العلوم اإلسالمية ، بورقة حتت عنوان-ي
  6041نوفبمر " من النوازل املالية، النقود االلكرتونية منوذجا

نة، من تنظيم كلية العلوم األطروحات املعاصرة يف التعامل مع الس" امللتقى الوطين حول -ن
 6041، ديسمرب " منهج املدرسة اإلابضية يف التعامل مع السنة النبوية" اإلسالمية، بورقة

، :امللتقى الدوىل حول الصريفة اإلسالمية، صفاقص تونس، بورقة حتت عنوان-ع
 6042ريل أف" االستثمارية للتمويل اإلسالمي، قانون النقد و القرض اجلزائري منوذجاالتحديات"

عمل املرأة بني ضوابط " امللتقى الدويل حول األسرة، كلية العلوم اإلسالمية بورقة حتت عنوان
 6042، نوفمرب "الشرع و حتدايت العصر

للبحوث و الدراسات االقتصادية، احلميز ، "  التميز"املشاركة يف الندوات الفقهية ملركز -:رابعا
 :اجلزائر، حول املواضيع التالية

 .سويق الشبكي وحكمه الشرعيالت-

 بدل اخللو بني الشريعة و القانون-

 متويل القروض املوجهة للشباب-
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 اإلجارة املنتهية ابلتمليك-

 صناديق االستثمار-

 مصارف الزكاة بني النص و االجتهاد-

 :النشر يف اجملالت احملكمة:-خامسا

 :معهد احلياة، منها"/ جملة احلياة" دورية  

 (ثالث حلقات)البعثات العلمية ملعهد احلياة  إىل املشرق -

 (أربع حلقات) فقه املال العام عند اإلابضية -

 وزارة الشؤون الدينية/ جملة  رسالة املسجد 

 6049/ 2: ع/ 49العمل اخلريي للشركات الرحبية بني اجملتمع اإلسالمي و الغريب، السنة-

 :النشاط الدعوي و االجتماعي

 دروس دورية يف مساجد ابتنة و خارجها إلقاء -

 عضو يف عدة مجعيات وهيئات عرفية و رمسية-


