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µاقتصاد إسالمي  جامعة باتنـةتخصص: شهادة ماجستیر.

µ من المصف الوطني لخبراء المحاسبة ومحافظيخبیر في المحاسبة شهادة نهایة تربص

2006-2000لحساباتا

µجامعة عنابـة1998وم مالیة سنة ـتخصص عل: شهادة اللیسانس في العلوم االقتصادیة.

.من الطلبة األوائل في الدفعة

µجامعة باتنـة2003دیمغرافیا سنة تخصص : في العلوم االجتماعیةشهادة اللیسانس.

µ بالقلیعة2001بالمدرسة الوطنیة للضرائب سنةفي الجبایة والضرائب شهادة تكوین.

µیة باتنةعلى وال1994سنة الدفعة فيألول ا:شهادة البكالوریا شعبة تسییر واقتصاد.

.مترشح حر1995ثانیة شعبة تسییر واقتصاد سنة الشهادة البكالوریا 

اإلسالمیةلبنوك لمخاطر الوٕادارةوالشرعي حاسبي المراجعة والتدقیق الم.

:
v2014سنةمنذ1العلوم اإلسالمیة جامعة باتنةكلیة -أأستاذ مساعد: الوظیفة الحالیة

اإلحصاء الریاضي واالحتماالت-النظام الجبائي للزكاة والضرائب-:مقاییس التدریس

مؤسسات مالیة إسالمیة    -صیغ التمویل اإلسالمي- االقتصاد اإلسالمي -

محاسبة الزكاة–السیاسة المالیة للزكاة والوقف–مصطلحات فقهیة واقتصادیة-

v اللجنة العلمیة لقسم الشریعةفي عضو

v بحثبر امخفي عضو

vمتفرغ للتدریس األكادیمي والبحث العلمي -ممارس للمهنةغیر- محافظ حسابات ومحاسب معتمد

v عضو في كنفدرالیة إطارات المالیة والمحاسبة CCFC 2001من سنة.

v2013–2001(بالمدیریة الوالئیة للضرائب باتنــة للضرائبمفتش مركزيالوظیفة السابقة(



.مفتش مركزي للضرائبثم مفتش رئیسي للضرائب ثمفي الرتبة من مفتش الضرائب تدرج

لتحصیلامدیریة-قباضة الضرائب-:التالیةلمصالحاعمل في 

بائیة التحقیقات الجمدیریة-مفتشیة الضرائب-

vالماسترعدد من مذكرات التخرج لطلبة شرف وناقش أ.

v2014إلى 1999واتسنخاللأستاذ مؤقت بجامعة باتنة

باتنة.بكلیة العلوم اإلسالمیةصیغ التمویلسایقملأستاذ مؤقت 

باتنة.أستاذ مؤقت لمقیاس جبایة المؤسسة بقسم التسییر كلیة العلوم االقتصادیة

2000-1999تكنولوجیا البكلیة DCMIس متعلق بمهنة المهندسمقیالأستاذ مؤقت 

2000- 1999.تقنيلكترو اإلقسم بكلیة الهندسة مقیاس االقتصاد العاملأستاذ مؤقت 

 

. للجامعةةشهادة الكفاءة في مجال التعلیم عن بعد ووضع الدروس في القاعدة االلكترونی×

،2007باتنة سنة ي اإلعالم اآللي من مركز التكوین المهني والتمهین التحكم فشهادة ×

POWERPOINT, EXCEL, WORD, WINDOWS: التالیةجاالت مالفي 

من المصف الوطني لخبراء المحاسبة ومحافظي الحساباتتكوین  ×

. عنابةSAAشركة الوطنیة للتامین التربص في تقنیات التأمین وتسجیالته المحاسبیة لدى ×

. عنابةFerrovialتربص في التدقیق لدى الشركة الوطنیة لصناعة العتاد للسكك الحدیدیة×

تكوین في المدرسة الوطنیة للضرائب بالقلیعة×


