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  -الجزائر – باتنــةـ ب 16/03/1976 :تاريخ ومكان االزدياد

  بنتو  لطفل زوج وأبـمت :الحالة العائلية 

   mammeri_mounir@yahoo.fr: االلكتروني بريدالعنوان 
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	  ���15رة  22ر�م  : عنوان السكن ��  �دل ��رك أ�وراج ��
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  .اقتصاد إسالمي  جامعة باتنـة تخصص: شهادة ماجستير �

من المصف الوطني لخبراء المحاسبة ومحافظيخبير في المحاسبة شهادة نهاية تربص  �

    2006 - 2000 باتلحساا  

  .جامعة عنابـة 1998وم مالية سنة ـتخصص عل: شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية �

  .من الطلبة األوائل في الدفعة

   .جامعة باتنـة 2003ديمغرافيا سنة تخصص  : في العلوم االجتماعية شهادة الليسانس �

    .بالقليعة  2001 ئب سنةبالمدرسة الوطنية للضرافي الجباية والضرائب شهادة تكوين  �

  .ية باتنةعلى وال 1994سنة الدفعة  فياألول  :شهادة البكالوريا شعبة تسيير واقتصاد �

 .ح حرمترشّ  1995ثانية شعبة تسيير واقتصاد سنة الشهادة البكالوريا  �

 1991التعليم المتوسط متوسطة الشيخ الطاهر مسعودان حي البستان األهلية شهادة  �

 1988باتنة  ذكور دوار الديس وارفJ لخضر ةاالبتدائيمدرسة الاألساسية  شهادة التعليم �
� �

�'��ل�א��$)�א���  .اإلسالميةلبنوك لمخاطر ال وٕادارةوالشرعي حاسبي المراجعة والتدقيق الم :
  

���!  :وא������א�(�	��א�

  2014 ةسن منذ 1كلية العلوم اإلسالمية جامعة باتنة - أ أستاذ مساعد: الوظيفة الحالية �

 عضو في المجلس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية �

    اللجنة العلمية لقسم الشريعةفي عضو  �

 سالميةاإلمالية القتصادية و االمصطلحات ال عجممفرقة  PRFU بحثمخبر في عضو  �

   .متفرغ للتدريس األكاديمي والبحث العلمي - ممارس للمهنة غير-محافظ حسابات ومحاسب معتمد �

 



 .2001من سنة CCFC الية إطارات المالية والمحاسبة عضو في كنفدر  �

  )2013 –2001(بالمديرية الوالئية للضرائب باتنــة  للضرائب مفتش مركزي الوظيفة السابقة �

 .مفتش مركزي للضرائب ثم مفتش رئيسي للضرائب ثمفي الرتبة من مفتش الضرائب  تدرج

 - مفتشية الضرائب -   لتحصيلا مديرية -قباضة الضرائب -  :التالية لمصالحاعمل في 

  التحقيقات الجبائية  مديرية

  .الماسترالليسانس نظام كالسيكي وطلبة عدد من مذكرات التخرج لطلبة شرف وناقش أ �

   2014إلى  1999  واتسن خالل أستاذ مؤقت بجامعة باتنة �

  باتنة .بكلية العلوم اإلسالمية صيغ التمويل سايقملأستاذ مؤقت 

  باتنة .جباية المؤسسة بقسم التسيير كلية العلوم االقتصادية أستاذ مؤقت لمقياس

  2000 -1999تكنولوجيا البكلية   DCMIمقياس متعلق بمهنة المهندسلأستاذ مؤقت 

  2000 - 1999 .تقنيلكترو اإلقسم بكلية الهندسة  مقياس االقتصاد العاملأستاذ مؤقت 
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  اإلحصاء الرياضي واالحتماالت    -ئبالنظام الجبائي للزكاة والضرا -

  مؤسسات مالية إسالمية  - صيغ التمويل اإلسالمي -االقتصاد اإلسالمي  -

� السياسة المالية للزكاة والوقف – مصطلحات فقهية واقتصادية -   �

  مذكرة البحث –تاريخ التشريع  -إسالمية ثقافة  -  محاسبة الزكاة -

  .االقتصاد العام - االقتصاد النقدي  - اقتصاد المؤسسة - باية المؤسسةج -

 االختراع تحقوق الملكية الفكرية والصناعية وبراءا -

���
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  -دراسة حالة بنك البركة الجزائري - ة دور نظم الرقابة في تحسين أداء البنوك اإلسالمي -

  تكامل نظم المراجعة الشرعية لمواجهة مخاطر عدم االلتزام بالشريعة في البنوك اإلسالمية  -

  -بنك البركة الجزائري نموذجا -

  عضو لجنة ومقرر في ملتقى الصيرفة التشاركية وتحديات التغيير المحلي وصعوبة التعامل الدولي -

  القرض االستهالكي في البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية م دراسي حول مداخلة في يو  -

   بين الواقع االقتصادي والتشريع القانوني

  ثر برامج التعديل الهيكلي على المتغيرات االجتماعية للجزائرأ -

   قطاع التأمين وآفاق تطويره في الجزائر معمري منير، علي بوعشة محمدتشخيص  -
- l'évaluation d'entreprise cas pratique d'une entreprise  
 - Etude comptable et fiscal sur les groupe de sociétés  
- Procédures de faillite de liquidation des E.P.E  



- Le Crédit d'investissement en Algérie  
- Commissariat Aux Comptes  
- Les Travaux Comptables de Fine D'exercice  
- La Tenue de la Comptabilité  
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 /01 /.-ات    Création d’expertise en entrepreneuriatمجال في  "شهادة تكوين  �

 E3@  2F47@1 ا7D45د اBورو@; و?ERASMUS+YABDA    2=>7يبدأ " مشروع>; ا:789و2345          

  EViewsببرنامج ول توظيف االقتصاد القياسي لدراسة الظواهر االقتصادية تربص حشهادة  �

 SPSSللمعطيات الكمية والنوعية ببرنامج  اإلحصائيالتحليل  تربص تدريبي حول أساسيات �

 .للجامعة ةشهادة الكفاءة في مجال التعليم عن بعد ووضع الدروس في القاعدة االلكتروني �

  اء المحاسبة ومحافظي الحساباتمن المصف الوطني لخبر تكوين    �

  تكوين في المدرسة الوطنية للضرائب بالقليعة �

  . عنابة SAAشركة الوطنية للتامين التربص في تقنيات التأمين وتسجيالته المحاسبية لدى  �

           .عنابة  Ferrovialتربص في التدقيق لدى الشركة الوطنية لصناعة العتاد للسكك الحديدية �

 :  التالية جاالتمباتنة في الم في اإلعالم اآللي من مركز التكوين المهني التحكشهادة  �
POWERPOINT, EXCEL, WORD, WINDOWS               

  .الجزائربفرنسا  من المركز الثقافي الفرنسي سفارة  DELFشهادة نجاح في اللغة الفرنسية  �

 والتعليم المكثف للغات جامعة باتنةشهادة التحكم في اللغة الفرنسية معهد تعميم اللغة العربية  �

 المركزية جامعة الحاج لخضر باتنة شهادة تكريم عن القراءة من المكتبة �
� �
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01@ @òjîn×@�bÐm 2015 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë 

Š�b«@ÝíìànÛa@āŠÔÛbi@å�§a@ @
MÖë†ä•@ñb×ŒÛa@òÛb×ëë@Ùäi@ò×�Ûa@–bu‡ì¸c- 

02@ @ŠàÇ@æbnèi 2015 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë éÔÏ@òj�bªë@ñb×‹@āëŠÇ@ñ‰bvnÛa@–ò�a‰…@òÛby- 

03@ @…bÈ�@ïma‰†• 2015 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë 

òzÏbØß@ò¹Š¦a@òí…b–nÓüa@åß@‰ìÄäß@ïßý�g@ @
MÝî�Ë@Þaìßþa@bu‡ì¸c- 

04@ @“îà×ìi@òÐîİÛ@ @2015 a‰ŠÔßë@bÏŠ’ß@ @
ßbØnÛa@‰ë†Ûa@òÛëbÔ½a@†ÔÇë@òÛëbä½a@†ÔÈÛ@ïÜ@ @

òí…b–nÓüa@òîàänÛa@ÕîÔ¤@¿@ @



05@ @†jÇ@áíŠØÛa@ð…ëŠ� 2015 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë 

‰ë…@õbÐÇg@pa‰bàrn�üa@òîÐÓìÛa@åß@á�ŠÛa@köaŠšÛaë@ @
@¿@Šíìİm@ÊbİÔÛa@ïÐÓìÛa 

06@ @òÄîÐy@ï�b� 2016 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë ñ‰a…g@Š�b«@òÛìî�Ûa@¿@ÚìäjÛaMò�a‰…@òã‰bÔß- 

07@ @Šubç@ðëaŒ» 2016 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë ‰ë…@ò�bî�Ûa@òîÛb½a@òîßý�⁄a@¿@òèuaìß@—Ôã@pa…aŠíg@òÛë†Ûa 

08@ @òíbíìi@æb¹a 2016 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë òíŠÄã@òàîÔÛa@†äÇ@åia@æë†Ü� 

09@ @áíŠß@yæbãŠ 2016 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë ÉÓaë@ÖbÏeë@òÏ�–Ûa@òîãë�ØÛüa@òîßý�⁄a 

10@ @æb¹a@�îã 2016 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë ämòîà@÷c‰@Þb½a@ðŠ’jÛa@åß@‰ìÄäß@…b–nÓüa@ïßý�⁄a 

11@ @ñ‰b�@†jÇ@�äÛa 2017 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë 

‰ë…@ñb×ŒÛa@¿@ñ…bÇg@Éí‹ìm@Ý�†Ûa@@ @
Öë†ä•@ñb×ŒÛa@ðŠöaŒ¦a@bu‡ì¸c 

12@ @…aûÏ@Ñî� 2017 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë ò��û½a@òîÐÓìÛa@òîÛf×@¿@òîàänÛa@òí…b–nÓüa 

13@ @ÉîiŠÛa@ïÛˆç 2017 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë 

ÕÜ�@…ìÔã@Éöa…ìÛa@¿@Ò‰b–½a@òîßý�⁄a@@ @
´i@âbØyþa@òîèÔÐÛa@òub§aë@òí…b–nÓüa 

14@ @
@ @

õbäç@òî¦aìjÛ 2017 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë ÝØî�a@ïàîÄänÛa@ê‰ë…ë@¿@´�¤@õa…c@ÚìäjÛa@òîßý�⁄a 

15@ @´àîÛa@ï’j§a 2017 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë 

òÐÜØnÛa@òîÜíìànÛa@ð†ÔÈÛ@ò¡aŠ½a@†ÔÇë@āŠÔÛa@ @
M@ò�a‰…@òîÔîjİm- 

16@ @Þ…bÇ@åi@‰bàÇ 2017 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë 

òÓýÈÛa@òí‰bvnÛa@ÚìäjÜÛ@òîßý�⁄a@Éß@ÚìäjÛa@òí†îÜÔnÛa@ @
@´i@âbØyc@éÔÐÛa@ñ‰ëŠ™ë@ÉÓaìÛa 

17@ @òîÛbË@Ýîuìi 2018 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë 

Éí‹ìm@�bi‰þa@Šöb�¨aë@¿@Ò‰b–½a@òîßý�⁄a@@@ @
–†ÔÇ@òi‰bš½a@bu‡ì¸c- 

18@ @
†àª@´ßþa@@ @
åi@îÜ�òÐ 

2018 bÏŠ’ß@a‰ŠÔßë ‰ë…@pa‹bînßüa@òîöbj¦a@¿@kÜu@‰bàrn�üa@�äuþa@@¿@ŠöaŒ¦a 

19@ @‰ìjã@ñŠç‹@ @2019@ @a‰ŠÔßë@bÏŠ’ß@ @@òí…b–nÓüa@òîàänÛa@pbßìÔßë@ÑÜ‚nÛa@ñŠçbÃ@�ã@åi@ÙÛbß@†äÇ@ @

20@ @ñ�j•@ðbäË@ @2019@ @’ßŠa‰ŠÔßë@bÏ@ @
@òîßý�⁄a@òîÜíìànÛa@Íî–Ûaë@Ò‰b–½a@‰ë…@ @

½a@Ýíì·@¿òîßìàÈÛa@Éí‰b’@ @
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01@ @òäî�bí@ï�a…Šß 2014 bäzn¾ ‰ë…@Ò‰b–½a@òîßý�⁄a@¿@ð†–nÛa@òß‹ÿÛ@òîÛb½a@òî½bÈÛa @2008 

02@ @ð‰b¼@ðìäÛa@ @2015@ @bäzn¾@ @…bÈiþa@ñb×ŒÛaë@ÑÓìÜÛ@òí…b–nÓüa@ @

03@ @lbãìi@ñëýÇ@ @2015 bäzn¾@ @ðŠöaŒ¦a@ñb×ŒÛa@Öë†ä•@M@ÖbÏŁaë@ÉÓaìÛa@M@ @

04@ @‰bju@âýyc@ @2015 bäzn¾@ @
@á‚šnÛa@òzÏbØß@¿@òîÛb½a@ò�bî�Ûa@‰ë…@ @

ïßý�⁄aë@ïÈ™ìÛa@´í…b–nÓüa@´ßbÄäÛa@¿@ @

05@ @ð†ßby@ò�bãë@ @2015 bäzn¾@ @@òîßý�⁄a@ÚìØ–ÛaÖbÏcë@ŠöaŒ¦a@¿@bç‰a†•g@ @

06@ @†í†yìi@÷bîÛg@ @2015 bäzn¾@ @bçŠíìİmë@òîÐÓìÛa@ò��û½a@òß†�@¿@òíŠ’jÛa@…‰aì½a@‰ë…@ @

07@ @ï‘‰bi@‰b–nãa@ @2015@ @bäzn¾@ @bãìãbÓë@bèÔÏ@ð‰bvnÛa@ÖaŠË⁄a@ @

08@ @‰ìubß@óÜîÛ@ @2016 bäzn¾@ @ÑÓë@ÉÏbä½a@Mò�a‰…@òí†Ôã@òîÔîjİm@M@ @

09@ @æbß‰ìi@†àª@ @2016 bäzn¾@ @òîßý�⁄a@ÚìäjÛbi@òíŒ×Š½a@ÚìäjÛa@òÓýÇ@ @

10@ @kíbÈÛa@lìíc@ @2016 bäzn¾@ @@@@@‰bÔÈÛa@ñb×‹MòîèÔÏ@ò�a‰…M@ @

11@ @†îÈ�@åi@´ßc@†àª@ @2016 bäzn¾@ @
òîu‰b¨a@ñ‰bvnÛa@Áî’äm@¿@ð†än�½a@…bànÇüa@‰ë…@@ @

Mbu‡ì¸c@ò×�Ûa@ÙäiM@ @

12@ @ñb¬@”bç…@ @2016 bäzn¾@ @òîu‰b¨a@ñ‰bvnÛa@pbîÜàÇ@óÜÇ@ÒŠ–Ûa@ŠÈ�@�qdm@ @

13@ @ð…aŠu@òÔîÏ‰@ @2016 bäzn¾@ @aïßý�⁄a@ÝíìànÛa@Íî•@¿@òíìiŠÛa@Ýî§@ @

14@ @ïÓbjÜi@õb�c@ @2016 bäzn¾@ @@æbànöüa@òÓbİjÛ@ñŠ•bÈ½a@pbÔîjİnÛaëebç‰bq@òí…b–nÓüa@ @



15@ @ïãìàîß@ò»‰@ @2016 bäzn¾@ @ðŠöaŒ¦a@ð‰bvnÛa@æìãbÔÛaë@ïßý�⁄a@éÔÐÛa@¿@ìÜ¨a@Þ†i@ @

16@ @ëb’Ç@†àª@ @2016 bäzn¾@ @a@åß@åíŠ•bÈ½a@õbèÔÐÛa@ÑÓaìßlŠÌÛa@¿@´àÜ�àÜÛ@òä�aì½aë@xbß†ãü@ @

17@ @æbäy@ï§b•@ @2016@ @bäzn¾@ @òi‰bš½a@¿@|iŠÛaë@Šuþa@Êbànua@ @

18@ @òîÜíbvÇ@ò¯†�@ @2017 bäzn¾@ @@òí‰b¦a@pbib�§a@†öaìÇ@òîßý�⁄a@ÚìäjÛaë@òí†îÜÔnÛa@ÚìäjÛa@´i@ @

19@ @Õ�@òÜîÜu@ @2017 bäzn¾@ @Ûa@āŠÔÛbi@òã‹aì½a@ŒvÇ@ÝíìànÛ@ïÇŠ’Ûa@Ýí†jÛað†ä�@ @

20@ @Î†Ë…@òÈº@ @2017 bäzn¾@ @@Œöaì¦aë@pbÔib�½a@âbØyc@–bu‡ì¸@ðŠöaŒ¦a@ï™bíŠÛa@æbçŠÛaM@ @

21@ @‰b�@ñ†ubß@ @2017 bäzn¾@ @ïÇŠ’Ûa@bèàØyë@�î�dnÛa@—–y@ @

22@ @ðŠ’ß@æbäy@ @2017 bäzn¾@ @
@kİÓ@†î�@†äÇ@ð…b–nÓüa@ŠØÐÛa@ @

âý�⁄a@¿@òîÇbànuüa@òÛa†ÈÛa@éibn×@Þý�@åß@ @

23@ @—î–ÈÛ@óàÜ�@ @2017 bäzn¾@ @òîÛb½a@pbß‹þa@ò¦bÈß@¿@bçŠqcë@òîÛb½a@ò�bî�Ûa@@MŠöaŒ¦a@òÛbyM@ @

24@ @‰aìãìi@òÛì�@ @2017 bäzn¾@ @ïèÔÐÛa@bèÐîîØmë@òšibÔÛa@pb×Š’Ûa@ @

25@ @
ð†îÈ�@åi@@@ @
†à–Ûa@†jÇ@ @

2018@ @bäzn¾@ @Êa†i⁄a@bèÈí‹ìmë@ñb×ŒÛa@Éº@¿@ @

26@ @‹ëŒß@Ý–îÏ@ @2018@ @bäzn¾@ @a@òíbà§@òîãìãbÔÛa@Íî–ÛaòîÐÓìÛa@Úýßþ@ @

27@ @†Ìí‹@†àª@ @2018@ @bäzn¾@ @@�È�nÛa@âbØyc–òí…b–nÓa@òîèÔÏ@ò�a‰…M@ @

28@ @laŠÇc@‰ì–äß@ @2019@ @bäzn¾@ @@òîàÓŠÛa@æb�ã⁄a@ÖìÔy@@òÈíŠ’Ûaë@òîÛë†Ûa@Õîqaì½a@¿òîßý�⁄a@ @

29@ @“í‰@†îjÇ@ @2019@ @bäzn¾@ @ïã†½a@æìãbÔÛaë@ïßý�⁄a@éÔÐÛa@´i@ð…ìÛa@|Ü–Ûa@@@Mòã‰bÔß@ò�a‰…M@ @

30@ @ï¡bj‘@òÐîÐÇ@ @2019@ @bäzn¾@ @
@lbç‰⁄a@ñŠçbÃ@òzÏbØß@pbîÛe@@ @

âbÈÛa@ïÛë†Ûa@æìãbÔÛaë@ïßý�⁄a@éÔÐÛa@´i@ @



31@ @ï�î¼@‰bn�Ûa@†jÇ@ @2019@ @bäzn¾@ @æìãbÔÛaë@òÈíŠ’Ûa@´i@òíìiŠÛa@pýßbÈ½a@áíŠ£@ @

32@ @
‰ì×ˆß@åí†Ûa@ïÔm@ @
”bß‰@åí†Ûa@Š–ã@ @

2019@ @bäzn¾@ @
@´÷uýÛa@òíb»@pbîÛe@@ @

ãbÔÛa@´i@òÈíŠ’Ûaë@ïÛë†Ûa@æìòîßý�⁄a@ @

33@ @@ïÐÛb�ìi@áîçaŠig@ @2019@ @bäzn¾@ @
@âaìÈÛa@�iŒÛa@ŠØÏ@¿@āŠÓ@µg@òÈí…ìÛa@Ýíì¤@@MéäÇ@�a@ï™‰M @ @

ñŠ•bÈ½a@émbÔîjİmë@ @

34@ @ÝjÜi@áîçaŠig@ @2019@ @bäzn¾@ @
òîßý�⁄a@‰bàrn�üa@Õí…bä•@¿@bèmbÔîjİmë@ò×�’½a@òi‰bš½a 

@–òîÛb½a@ïzuaŠÛa@ò×Š‘Mì¸cbu‡@ @
@ @

 


