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 :المعلومات الشخصية 

 BELBIA Mohamed – بلبية حممد :االسم واللقب

 .، اجلزائروهران - بأرزيو 1986فيفري  18 :الميالدومكان تاريخ 

    .اجلزائر باتنة،والية : العنوان

  .جزائرية :الجنسية

 .الطفثالثة أوأب ل متزوج :الحالة المدنية

  bellmohamed31@hotmail.fr / mohamed.belbia@univ-batna.dz :العنوان االلكتروني

   :الحالية  الوظيفة

 ؛24/10/2020 ، اجلزائر01، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة "أ"أستاذ محاضر قسم  •

متخصصة يف اال االقتصادي مبجلة االسرتاتيجية والتنمية، جملة علمية دولية حمكمة  يرهيئة التحر عضو  •

 ، اجلزائر؛مستغامنجامعة  - والتجارية وعلوم التسيري كلية العلوم االقتصادية تصدر عن  

إىل  01/02/2017من ، اجلزائر، 01العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  بكليةرئيس قسم الشريعة،  نائب •

 ؛17/09/2019

 .إىل يومنا هذا 18/09/2019 ، مناجلزائر، 01العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  بكليةرئيس قسم الشريعة،  •

  :حصل عليهاتالشهادات الم

  ، اجلزائر؛2007والية وهران، جوان  –دائرة قديل  ،تقني محاسبةختصص  بكالوريا •

جامعة مستغامن  جارية وعلوم التسيري،كلية العلوم االقتصادية والت ،محاسبة وماليةختصص  ليسانس •

  ، اجلزائر؛2007-2010

  ، اجلزائر؛2011-2009والية مستغامن،  ، دروس مسائية،مركز التكوين املهين خروبة ،تقني في اإلعالم اآللي •

جامعة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ،  تدقيق محاسبي ومراقبة التسيير ختصص ماستر •

  اجلزائر؛ ،2012-2010 مستغامن،



 

 

-2012 جامعة تلمسان،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ،إدراة المنظاتختصص  دكتوراه •

 .، اجلزائر2016

  : الرتب العلمية

، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريأستاذ مؤقت •

  .2014-2013اجلزائر 

، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريأستاذ مؤقت، •

  .2015-2014اجلزائر 

، اجلزائر تلمسان، كلية العلوم االقتصادية وجتارية وعلوم التسيري، جامعة إدارة املنظمات، ختصص دكتوراه •

2015-2016. 

 ، اجلزائر01علوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة ، كلية ال"ب"أستاذ مساعد قسم  •

 ؛23/11/2016

 ، اجلزائر01، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة "ب"أستاذ محاضر قسم  •

 ؛26/11/2017

 .24/10/2020 ، اجلزائر01، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة "أ"أستاذ محاضر قسم  •

 :خبرات الوظيفيةأنواع ال

، بدائرة أرزيو، 2012-2010 ،)مندوب احلسابات(تربص ملدة سنتني للحصول على شهادة حمافظ حسابات  •

  والية وهران، اجلزائر؛

حاسي عامر، والية لدى شركة رجا فود أندسرتي لتصبري املواد الغذائية، املنطقة الصناعية  مساعد محاسب •

 ؛10/11/2010- 10/11/2009، وهران، اجلزائر

 لية حمكمة تصدر عن جامعة مستغامن، اجلزائر؛، جملة علمية دو مبجلة االسرتاتيجية والتنمية عضو هيئة التحرير •

  AGEFAL-SNTRلشركة الوطنية للنقل البريكالة االستئجار للغرب مجمع افي و جهوي مسير  •

 ؛11/2016-05/2014يب، لنقل البضائع جبميع أنواع الشاحنات على املستوى الوطين واملغر  مصلحة الشحن

، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، أستاذ مؤقت،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري •

  ؛2014-2013اجلزائر 



 

 

، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، أستاذ مؤقت،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري •

  ؛2015-2014اجلزائر 

 ؛23/11/2016 ، اجلزائر01، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة "ب"ساعد قسم أستاذ م •

 ؛01/02/2017، اجلزائر، 01رئيس قسم الشريعة، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة  نائب •

 ؛26/11/2017 ائر، اجلز 01، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة "ب"قسم  حماضرأستاذ  •

 .24/10/2020 ، اجلزائر01، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة "أ"قسم  حماضرأستاذ  •

 .إىل يومنا هذا 18/09/2019 اجلزائر، من، 01رئيس قسم الشريعة، بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  •

  :نشورات العلميةمال

االسرتاتيجية يف جملة نشر  "ة الجودة الشاملة في التعليم العالي بالجزائرمعايير تطبيق إدار :" موسوم بـمقال  •

، جملة علمية دولية حمكمة متخصصة يف اال االقتصادي تصدر عن كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتنمية

 ؛2014، اجلزائر، مستغامنجامعة  - وعلوم التسيري 

يف جملة االقتصاد واملنامجنت، نشر  " 01-10ت في ظل قانون قع مهنة محافظ الحسابااو :" موسوم بـمقال  •

، جامعة تلمسان، اجلزائر -جملة علمية دولية حمكمة تصدر عن كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

 ؛2014

ة، جملة نشر يف جملة املالية واحملاسب "بيع المرابحة لآلمر بالشراء في البنوك اإلسالمية" :مقال موسوم بـ •

 .2015 ،جامعة مستغامن، اجلزائر - تصدر عن كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

نشر يف جملة املالية واحملاسبة، جملة  " في مؤسسات التعليم العالي لجودةالتجارب الدولية ل " :مقال موسوم بـ •

 .2016 سبتمرب امعة مستغامن، اجلزائر،ج - تصدر عن كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

نشر يف جملة  "الرقابة الشرعية ودورها في متابعة أعمال المصارف اإلسالمية اتهيئ" :مقال موسوم بـ •

 .2017 جوان ، اجلزائر،01باتنة جامعة  - اإلسالمية، جملة تصدر عن كلية العلوم اإلحياء

مصرف السالم الجزائر في ظل - التمويل اإلسالميأثر نظرية الظروف الطارئة على عقود حممد بلبية،  •

، جملة االقتصاد الصناعي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة باتنة – جائحة كورونا أنموذجا

 .2021، 02، العدد 10، الد 01

 :االهتمامات البحثية



 

 

، األزمة اإلسالميةالتشاركية املالية واملعامالت  ، الصريفةاملعاصرة املالية اإلسالميةاالقتصاد اإلسالمي، 

 .ؤسسات التعليم العايلواالعتماد األكادميي مبمعايري اجلودة اجلودة و  مهنة التدقيق،، املالية

 :الملتقيات العلمية

: يف امللتقى الوطين"  االستثمار في القطاع الرياضي والمنشآت الرياضية: "داخلة حتت عنواناملشاركة مب •

 ، اجلزائر،مستغامنعبد احلميد بن باديس، املنظم جبامعة   "ستثمار في القطاع الرياضي وأثره على التنميةاال"

  ؛2013مارس  14و 13: يومي

األسباب والعالج من منظور الوساطة المالية اإلسالمية : األزمة المالية: "داخلة حتت عنواناملشاركة مب •

املنظم جبامعة  )"جديدة  قواعد -جديدة مقاربات(الجزائر  في المالية الوساطة"يف امللتقى الوطين  "والتقليدية

 .2013أفريل  30و  29:يومي اجلزائر، مستغامن عبد احلميد بن باديس

االبداع في "يف اليوم الداسي  "محاور الجودة في مؤسسات التعليم العالي: "داخلة حتت عنواناملشاركة مب •

عبد احلميد بن باديس، املنظم جبامعة " ء األستاذ وعلى فعالية الطالبالتدريس والبحث العلمي وأثره على أدا

 .2014جوان  26يوم  ، اجلزائر،مستغامن

 10في ظل قانون  هيئات المعايرة المحاسبية في الجزائرمهنة المحاسبة و : "داخلة حتت عنواناملشاركة مب •

في تفعيل أداء ) IAS-IFRS-IPSAS(دور معايير المحاسبة الدولية  "يف امللتقى الدويل  "01 –

على ضوء التجارب ) المالي والعمومي(المؤسسات والحكومات اتجاهات النظام المحاسبي الجزائري 

 .2014نوفمرب  19و 18:يومي ، اجلزائر،ورقلةقاصدي مرباح، املنظم جبامعة  الدولية 

 Les defis actuels" يف اليوم الدراسي  "مهنة التدقيق في الجزائر  : "داخلة حتت عنواناملشاركة مب •

de l’entreprise algerienne"   مارس  18 يوم اجلزائر، ،تلمسانأيب بكر بلقايد، املنظم جبامعة

2015. 

 لماليةق السواها في تطوير ودور ضوابط االستثمار في المالية اإلسالمية: "داخلة حتت عنواناملشاركة مب •

إشكالية إدماج المنتجات المالية اإلسالمية في السوق المالي : "يف امللتقى الدويل الثالث  " ميةإلسالا

 .2016أفريل  12/13 :، يوميتيبازة -القليعةاملدرسة العليا للتجارة، املنظم ب" الجزائري

يف امللتقى   "في المصارف اإلسالمية التكييف الفقهي للخدمات البنكية: "عنوانداخلة حتت املشاركة مب •

 على الحالية بالتركيز المالية األزمة ظل في النقدية االدخارات تعبئة في اإلسالمية البنوك دور"الوطين 

 2016ديسمرب  01:يوم ، اجلزائر،بجامعة المديةاملنظم  "وآفاق واقع الجزائر،

جودة التعليم  لعملية ضمان الجودة ومحاورها في ضوء تفعيلقراءة " :داخلة حتت عنواناملشاركة مب •

املنظم " جودة المعرفة والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية اإلكراهات األفاق: "يف امللتقى الوطين  "العالي

 .2016ديسمرب  06/07:يومي ، اجلزائر،أم البواقي - جبامعة العريب بن مهيدي 



 

 

امللتقى يف   "قه النوازل ودوره في الحد من األزمات المالية االقتصاديةف " :داخلة حتت عنواناملشاركة مب •

كلية العالوم املنظم ب ،"فقه الموازنات في نوازل العصر بين معضالت الفهم ومزالق التنزيل:الدويل الثامن حول

 .2017 نوفمرب 15/16:يومي ، اجلزائر،01باتنة جامعة اإلسالمية، 

" :حول التاسعالدويل امللتقى يف " ترشيد االستهالك في العائلة المسلمة " :داخلة حتت عنواناملشاركة مب •

املنظم  "قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية

 ؛2018 نوفمرب 27/28:يومي ، اجلزائر،01باتنة جامعة كلية العلوم اإلسالمية، ب

امللتقى يف " - األسس والمتطلبات–الشبابيك المالية التشاركية في الجزائر  " :ت عنوانداخلة حتاملشاركة مب •

دور منتجات االبتكار المالي اإلسالمي في تطوير الصناعة اإلسالمية ومتطلبات " :حول العلميالدويل 

 ، اجلزائر،لونيسي علي 02البليدة جامعة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، املنظم ب "تطبيقاتها

 .2019 أكتوبر 14/15:يومي

 :العضوية في الهيئات العلمية

-IAS النظام المحاسبي المالي بالجزائر وعالقته بالمعايير الدولية " عضو اللجنة التنظيمية يف للملتقى الوطين  •

IFRS"  اجلزائر؛2013جانفي  14و 13: املنظم جبامعة مستغامن يومي ، 

 "L’investissement dans le secteur sportif et son يمية للملتقى الوطينعضو اللجنة التنظ •

"impact sur le développement ؛اجلزائر، 2013مارس  14و  13: املنظم جبامعة مستغامن يومي 

 )"جديدة  قواعد -جديدة مقاربات( الجزائر في المالية الوساطة"عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الوطين  •

 ، اجلزائر؛2013 فريلأ30 و 29 :يوميجبامعة مستغامن املنظم 

 التعليم بمؤسسات آلياتها وتطويرالداخلية   الجودة ضمان معايير" عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الدويل •

 ؛، اجلزائر2013أكتوبر  30و 29: املنظم جبامعة مستغامن يومي "العالي

ختصص االقتصاد اإلسالمي، مستوى قسم الشريعة،  ،النتقاء وتقومي مذكرات املاسرت عضو فرقة التكوين •

 ؛، اجلزائر2016، 01جامعة باتنة 

ختصص االقتصاد اإلسالمي، مستوى قسم الشريعة،  ،النتقاء وتقومي مذكرات املاسرت عضو فرقة التكوين •

 ؛2017، 01جامعة باتنة 

" المعاصرةوالقضايا ريعة الش"، ختصص "تصحيح + إعداد األسئلة" تنظيم مسابقة الدكتوراهفرقة عضو  •

 .قسم الشريعة- ، على مستوى كلية العلوم اإلسالمية14/10/2017 يوم "المعامالت المالية المعاصرة"مقياس 



 

 

فقه الموازنات في نوازل العصر بين معضالت الفهم ومزالق :الدويل الثامن حول يف امللتقى مقرر ورشة •

 .2017نوفمرب  15/16:، اجلزائر، يومي01باتنة  املنظم بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة التنزيل

ختصص املعامالت املالية املعاصرة، مستوى قسم الشريعة،  النتقاء وتقومي مذكرات املاسرت،عضو فرقة التكوين  •

 ؛2018، 01جامعة باتنة 

ق زنات في نوازل العصر بين معضالت الفهم ومزالفقه الموا:الدويل الثامن حول يف امللتقى مقرر ورشة •

قضايا األسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشريعة اإلسالمية والتشريعات املنظم  التنزيل

 ؛2018نوفمرب  27/28:، اجلزائر، يومي01املنظم بكلية العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  "العربية

ضايا االقتصاد في القرآن والسنة ق" :يف املؤمتر الدويل األول حتت عنوانوالعلمية عضو هيئة اللجنة التنظيمية  •

 .2019مستغامن، اجلزائر، - جبامعة عبد احلميد بن باديس، "في ظل التحديات الفكرية واألزمات االقتصادية

  :المطبوعات العلمية

، سنة إدارة األوقاف والزكاةلسنة أوىل ماسرت، ختصص طلبة اأعدت ل، محاسبة الزكاةمطبوعة  •

2016/2017. 

ختصص  ،لسنة أوىل ماسرتطلبة اأعدت ل القتصادي الكلي من منظور الشريعة اإلسالمية،التحليل امطبوعة  •

 .2017/2018املعامالت املالية املعاصرة، سنة 

ماسرت، ختصص املعامالت املالية  الثانيةأعدت لطلبة السنة  مؤسسات اإلفتاء والرقابة الشرعية، ، مطبوعة •

 .2020/2021املعاصرة، سنة 

 :ريع البحثالعضوية في مشا

 CNPRU: Le secteur bancaire algérien levier de بحثعضو مشروع  •

croissance et développement la restructuration inachevée ،  2015تاريخ االعتماد،  

 ؛2015، ، اجلزائرمستغامنكلية العلوم االقتصادية، 

، رقم المشروع -واقع وآفاق– التشاركية في الجزائر الصيرفة المالية: PRFUعضو مشروع بحث  •

I06N01UN050120190001 كلية العلوم اإلسالمية، .01/01/2019، تاريخ االعتماد ،

 .2019، 01باتنة



 

 

 :مجاالت التدريس

حمافظية احملاسبة العامة، التحليل الكلي يف الشريعة اإلسالمية، ، حماسبة الزكاة، املعاصرة املعامالت املالية      

 اجلباية، االقتصاد املايل، ، املنهجية، تاريخ الوقائع االقتصادية،القتصادمراقبة التسيري، مدخل لاإلدارة و ، احلسابات

   .اجلودة واالعتماد األكادمييمعايري ضمان ، املالية الدولية

 2022 جانفي 15: يوم باتنة                  


