
 

 

  بيان السيرة الذاتية

 

          

 :المعلومات الشخصية 

 BELBIA Mohamed – بلبية حممد :االسم واللقب

 .، اجلزائروهران - بأرزيو 1986فيفري  18 :الميالدومكان تاريخ 

    .، اجلزائروهران - قديلدائرة ، 07رقم   37ب مسكن عمارة  500حي : العنوان

  .جزائرية :الجنسية

  .وأب لطفلني متزوج :الحالة المدنية

 93 77 65 56 05 :المحمول

  bellmohamed31@hotmail.fr :العنوان االلكتروني

   :الحالية  الوظيفة

 ؛2017/2018 ، اجلزائر01، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة "ب"أستاذ محاضر قسم  •

يف اال االقتصادي متخصصة مبجلة االسرتاتيجية والتنمية، جملة علمية دولية حمكمة  هيئة التحريرعضو  •

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

 .ليومنا هذا 2017، فيفري اجلزائر، 01العلوم اإلسالمية، جامعة باتنة  بكليةرئيس قسم الشريعة،  نائب •

  :حصل عليهاتالشهادات الم

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

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

  ، اجلزائر؛2007-2010

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



 

 

جامعة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، ،  حاسبي ومراقبة التسييرتدقيق م ختصص ماستر •

  اجلزائر؛ ،2012-2010مستغامن، 

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

 .، اجلزائر2016

  : الرتب العلمية

، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، القتصادية والتجارية وعلوم التسيري،كلية العلوم اأستاذ مؤقت •

  .2014-2013اجلزائر 

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

  .2015-2014اجلزائر 

، اجلزائر تلمسانوجتارية وعلوم التسيري، جامعة  ، كلية العلوم االقتصاديةإدارة املنظمات، ختصص دكتوراه •

2015-2016. 

 ؛2016/2017 ، اجلزائر01، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة "ب"أستاذ مساعد قسم  •

 .2017/2018 ، اجلزائر01، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة "ب"أستاذ محاضر قسم  •

 :ظيفيةأنواع الخبرات الو 

، 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 •

 وهران، اجلزائر؛

 لية حمكمة تصدر عن جامعة مستغامن، اجلزائر؛، جملة علمية دو رتاتيجية والتنميةمبجلة االس عضو هيئة التحرير •

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

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

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

  ؛2014-2013اجلزائر 

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

  ؛2015-2014اجلزائر 



 

 

 ؛2016/2017 ، اجلزائر01جامعة احلاج خلضر، باتنة ، كلية العلوم اإلسالمية، "ب"أستاذ مساعد قسم  •

 ؛2017، اجلزائر، فيفري 01مساعد رئيس قسم الشريعة، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة  •

 .2017/2018 ، اجلزائر01، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلضر، باتنة "ب"قسم  حماضرأستاذ  •

  :نشورات العلميةمال

االسرتاتيجية يف جملة نشر  "معايير تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي بالجزائر:" موسوم بـل مقا •

، 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  " 01-10قع مهنة محافظ الحسابات في ظل قانون او :" م بـموسو مقال  •

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

 ؛2014

نشر يف جملة املالية واحملاسبة، جملة  "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 جامعة مستغامن، اجلزائر، - ية والتجارية وعلوم التسيري تصدر عن كلية العلوم االقتصاد

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

 :يةاالهتمامات البحث

مهنة ، ، األزمة املاليةاإلسالميةاملالية ، الصريفة واملعامالت املعاصرة املالية اإلسالميةاالقتصاد اإلسالمي، 

 .ؤسسات التعليم العايلواالعتماد األكادميي مبمعايري اجلودة اجلودة و مراقبة التسيري،  التدقيق،

 :الملتقيات العلمية

: يف امللتقى الوطين"  قطاع الرياضي والمنشآت الرياضيةاالستثمار في ال: "داخلة حتت عنواناملشاركة مب •

 ، اجلزائر،مستغامنعبد احلميد بن باديس، املنظم جبامعة   "االستثمار في القطاع الرياضي وأثره على التنمية"

  ؛2013مارس  14و 13: يومي

لمالية اإلسالمية األسباب والعالج من منظور الوساطة ا: 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 " التدريس والبحث العلمي وأثره على أداء األستاذ وعلى فعالية الطالب

 .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 عنوانركة مباملشا •

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 :، يوميزةتيبا -القليعةاملدرسة العليا للتجارة، املنظم ب" الجزائري

يف امللتقى   "في المصارف اإلسالمية التكييف الفقهي للخدمات البنكية: "داخلة حتت عنواناملشاركة 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  قراءة لعملية ضمان الجودة ومحاورها في ضوء تفعيل" :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 

 les capacités en énergies renouvelables en ": داخلة حتت عنواناملشاركة مب •

algérie: Un futur support de développement   " الدويلامللتقى يف "Le pari des 

pays en devloppement sur les énergies renouvelables dans le contexte 

des fluctuations des prix du pétrole sur le marché mondial   :"   املنظم جبامعة

 .2016 ديسمرب 05و 04: يومي ، اجلزائر،مستغامنعبد احلميد بن باديس 

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

باتنة املنظم جبامعة  نوازل العصر بين معضالت الفهم ومزالق التنزيلفقه الموازنات في :الدويل الثامن حول

 .2017 نوفمرب 15/16:يومي ، اجلزائر،01

 :العضوية في الهيئات العلمية



 

 

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

IFRS"  اجلزائر؛2013جانفي  14و 13: تغامن يومياملنظم جبامعة مس ، 

 "L’investissement dans le secteur sportif et son عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الوطين •

"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 :يومياملنظم جبامعة مستغامن 

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

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

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

 ؛، اجلزائر2016، 01باتنة جامعة 

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

 ؛2017، 01باتنة جامعة 

مقياس " املعاصرةوالقضايا الشريعة "، ختصص "تصحيح+إعداد األسئلة" تنظيم مسابقة الدكتوراه عضو •

 .قسم الشريعة- ، على مستوى كلية العلوم اإلسالمية14/10/2017 يوم "املعامالت املالية املعاصرة"

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

 .2017 نوفمرب 15/16:، اجلزائر، يومي01املنظم جبامعة باتنة  التنزيل

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

 ؛2018، 01باتنة جامعة 

  :المطبوعات العلمية

 .2016/2017، سنة إدارة األوقاف والزكاةأعدت للسنة أوىل ماسرت، ختصص مطبوعة حماسبة الزكاة،  •

املعامالت املالية ختصص  ،أعدت للسنة أوىل ماسرتمن منظور الشريعة اإلسالمية، الكلي االقتصادي التحليل  •

 .2017/2018، سنة املعاصرة

 :العضوية في مشاريع البحث



 

 

 CNPRU: Le secteur bancaire algérien levier de البحثعضو مشروع  •

croissance et développement la restructuration inachevée ،  2015تاريخ االعتماد،  

 .، اجلزائرمستغامنكلية العلوم االقتصادية، 

 :مجاالت التدريس

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

معايري ، املالية الدولية اجلباية، االقتصاد املايل، عام، املنهجية، تاريخ الوقائع االقتصادية،االقتصاد ال، احلسابات

   .اجلودة واالعتماد األكادمييضمان 

  2018 مارس 31: يوم باتنة                  

                    

  

  

     


