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 مسدور فارس :بروفيسور
Dr.MESDOUR Fares                                                                                       

 -اجلزائر–بالبليدة  1973/أوت/06: تاريخ ومكان الميالد
 -اجلزائر–2 البليدة  علي لونيسيجبامعة كلية العلوم االقتصادية   بروفيسور: الوظيفة
 متعاون مع املعهد االسالمي للبحوث والتدريب، خبري دويل يف التطبيقات املعاصرة لالقتصاد اإلسالمي 
 البنك االسالمي للتنمية، جدة، اململكة العربية السعودية 
 .رئيس فرقة البحث حول دور القطاع الثالث يف التنمية 
 2015فريل إىل أ 2013 عضو اهليئة الشرعية لبنك باري با اجلزائر 
 املنسق العام ملركز أحباث االقتصاد االسالمي والقطاع الثالث، جبامعة كالبريا بإيطاليا 
 مدير عام مؤسسة املعرفة للتنمية البشرية والروحية 

  إىل اليوم. 2010إمام وخطيب مسجد علي بن أيب طالب مبدينة بوفاريك، اجلزائر، منذ 
 أطفال 04متزوج وأب  :الوضعية االجتماعية

 والية البليدة 09400هنج االخوة كرار بوفاريك  08 :العنوان
                                  +213555721210 ... +213772271710: الهاتف النقال

 + 21325474070: الفاكس
 abouabdelbassetfares@yahoo.fr: البريد االلكتروني

 عرض للسيرة الدراسية و المهنية
 الدراسية :السيرة أوال: 
 1991ختصص علوم طبيعية سنة -شهادة البكالوريا  
  مذكرة خترج  1995ليسانس يف العلوم االقتصادية ختصص نظرية وحتليل اقتصادي من جامعة اجلزائر ، سنة الشهادة

 .البنوك اإلسالمية بين النظرية والتطبيقحول: 
  التطبيقات )موضوع الرسالة: )األول على الدفعة( 2001اجستري ختصص حتليل اقتصادي جبامعة اجلزائر سنة املشهادة

 .(المعاصرة لتقنيات التمويل بال فوائد لدى البنوك اإلسالمية

  موضوع األطروحة: تمويل واستثمار األوقاف بين ( :2008 سنة من جامعة اجلزائر دكتوراه يف العلوم االقتصاديةشهاد
 .(النظرية والتطبيق

 

 :الدورات التدريبيةثانيا: 
  الجوانب االدارية والتسويقية والمالية لمؤسسات الزكاة( 2004لبنان( 

  المنظمة الدولية لقانون التنمية( روما(IDLO 2005 :)إيطاليا –)القرض المصغر كأداة لمكافحة الفقر-  

  مؤسسةGT-Z  مساعدة الشباب المقاول على إنشاء وإدارة مؤسسة مصغرة،.2006األلمانية جويلية : 
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 :السيرة المهنية ثالثا: 
  رئيس مصلحة التدخالت، وكاتب لجنة الطعن في الضرائب على    2001إلى  1996مفتش ضرائب من

 مستوى الدائرة.
  بصفة أستاذ مؤقت ومشارك .-1996/2001معيد بجامعة البليدة معهد العلوم االقتصادية من سنة 
 بصفة أستاذ مشارك . 1997/2001سنة من  -مركز البليدة -معيد بجامعة التكوين المتواصل 
 بصفة أستاذ مؤقت 2002/2004ن سنة م -مركز الجزائر شرق -بجامعة التكوين المتواصل أستاذ مساعد. 

  بصفة أستاذ مؤقت.2004/ 2000من سنة  -كلية العلوم االقتصادية –أستاذ مساعد بجامعة الجزائر 
  إلى يومنا. 31/12/2001التسيير بجامعة البليدة إبتداء من أستاذ مساعد دائم بكلية العلوم اإلقتصادية وعلوم 
  2004إلى أفريل/2002رئيس قسم العلوم االقتصادية إبتداء من مارس 

  2008فبراير إلى  2002/2004عضو المجلس العلمي للكلية إبتداء من مارس 

  2002/2003عضو المجلس التأديبي للكلية 

  2003/2004رئيس المجلس التأديبي للكلية 

  2002عضو اللجنة الوطنية لتفعيل مؤسسة الزكاة في الجزائر جوان  

  2007إلى أكتوبر  2004خبير معتمد لدى وزارة الشؤون الدينية واألوقاف مكلف بملف صندوق الزكاة مارس. 

 2008 متعاون مع وزارة الشؤون الدينية واألوقاف في ملف الزكاة واألوقاف. 

 2009لجامعة االسكندنافية المفتوحة ابتداء من عميد كلية االقتصاد واإلدارة با. 

  ،2010-2009أستاذ االقتصاد اإلسالمي، معهد الدعوة بيروت بالتعاون مع معهد المناهج بالجزائر. 

  ،2011محكم معتمد لدى مجلة أوقاف، الكويت. 

  إلى يومنا 2012عضو الهيئة الشرعية لبنك باري با الجزائر ابتداء من فبراير 
 

 النشاط العلمي:رابعا: 
 الكتب: -1
  2006جامعة سعد دحلب البليدة الجزائر: ندوة: البطالة، )في جزئين(، تحرير مشترك لكتاب . 

  كتاب " التمويل االسالمي من الفقه إلى التطبيق المعاصرلدى البنوك االسالمية " )الجزائر: دار هومة للنشر
2007.) 

   تحرير مشترك لكتاب )في جزئين(، ندوة: تجارب مكافحة الفقر في العالمين العربي واإلسالمي، الجزائر: جامعة
 . 2008سعد دحلب البليدة 

  ،2011تمويل واستثمار األوقاف بين النظرية والتطبيق الكويت: األمانة العامة لألوقاف. 

  ،2015ت، الجزائر: دار تيديكلدور القطاع الثالث في التنمية 

 2015الجزائر: دار تيديكلت،  ،   األوقاف واإلصالحات اإلقتصادية 



 3 

  2015الجزائر: دار تيديكلت، ، في التطبيقات المعاصرة لالقتصاد االسالميمقاالت 

 ،2015الجزائر: دار تيديكلت،  االقتصاد الجزائري مشاكل وحلول 

 مقاالت منشورة في مجالت علمية محكمة: -2
  2003، جويلية 0استثمار أموال الزكاة، الجزائر: مجلة رسالة المسجد، العددإستراتيجية. 

   ،إطار االبتكار، ماهيته ومجاالته، نحو نظام وطني لالبتكار، سيدي بلعباس الجزائر: مجلة العلوم االقتصادية
 .2005عدد خاص 

 2006، مارس 9سانية، العدد نحو نموذج مؤسسي متطور إلدارة األوقاف، بسكرة الجزائر: مجلة العلوم اإلن. 
  20األوقاف الجزائرية بين االندثار واالستثمار، الجزائر: مجلة علوم االقتصاد والتسيير والتجارة، العدد ،

2008. 

 الجزائر: مجلة علوم، تكنولوجيا دراسة مقارنة بين القرض المصغر والقرض الحسن ودورهما في مكافحة الفقر ،
 .2008، 3لتنمية البحث الجامعي، العدد وتنمية، الوكالة الوطنية 

  2009، الكويت، األمانة العامة لألوقاف، 15األوقاف الجزائرية بين األصالة والمعاصرة، مجلة أوقاف، العدد. 

  أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خالل الجباية البيئية، مجلة الباحث، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح
 .2010-07/2009ورقلة، العدد 

  العمل الخيري والتنمية: الزكاة واألوقاف نموذجا، ضمن كتاب االقتصاد التضامني االجتماعي: نماذج المؤسسات
 2011. ( CREADالتقليدية، الجزائر: مركز البحوث في االقتصاد التطبيقي من أجل التنمية )

  الوقفية لريادة األعمال(، مجلة أوقاف العدد دور األوقاف في ترقية ريادة األعمال )مقترح نموذج الحاضنات
 .2013، الكويت، األمانة العامة لألوقاف، نوفمبر 25

  2014 -14نحو إقتصاد زكاة تضامني )باللغة الفرنسية مقال مشترك(، الجزائر: مجلة الباحث، العدد. 

  ،)الجزائر: مجلة الحقوق والعلوم االنسانية، الوقف والتعليم:قراءة في التجربتين الغربية والجزائرية )مقال مشترك
 .2015فبراير  21العدد 
 فرق البحث العلمي: -3
 "2011 ، جامعة سعد دحلب البليدة،رئيس فرقة البحث "دور القطاع الثالث في التنمية 
 "مركز البحث عضو فرقة البحث في "االقتصاد التضامني تجربة صندوق الزكاة الجزائريCREAD 2011 

 2011البحث"المعايير االسالمية للجودة الشاملة، مؤسسة غرانيتكس،  رئيس فرقة. 
 
 المشاركة ببحوث في الملتقيات العلمية: -4
 الملتقيات الوطنية: -أ(
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  الشراكة األوروبية الجزائرية بين واقع االقتصاد الجزائري والطموحات التوسعية القتصاد االتحاد األوروبي، ملتقى
 .2002ماي  22-21ائري في األلفية الثالثة، جامعة سعد دحلب البليدة، وطني حول اإلقتصاد الجز 

  ،التسويق اإللكتروني، الملتقى الدولي حول: تطبيقات التسويق في المؤسسات الجزائرية واالنفتاح االقتصادي
 .2002أكتوبر  21-20جامعة وهران، 

 29ادية وتحوالت المحيط، جامعة بسكرة مفهوم التنافسية، الملتقى الدولي حول: تنافسية المؤسسات االقتص-
  .2002أكتوبر  30

  تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية، الملتقى الوطني حول المؤسسة االقتصادية وتحديات
 .2003أفريل  -23-22المناخ االقتصادي الجديد، جامعة ورقلة 

  حول: السياسة الجبائية الجزائرية في األلفية الثالثة، جامعة سعد مدخل إلى الجباية اإللكترونية، الملتقى الوطني
 .2003ماي  11-10دحلب البليدة 

  النشاط البنكي االلكتروني كأداة الندماج البنوك الجزائرية في االقتصاد العالمي، الملتقى الدولي حول: إصالحات
 .2003ماي  18-17النظام البنكي الجزائري، جامعة معسكر، 

 بدون فوائد لدى البنوك اإلسالمية، الملتقى الدولي حول: إصالحات النظام البنكي الجزائري، جامعة  التمويل
 2003ماي  18-17معسكر، 

  صيغ التمويل بال فوائد للمؤسسات الفالحية الصغيرة والمتوسطة، الدورة العلمية التدريبية الدولية حول تمويل
االقتصاديات المغاربية،جامعة سطيف بالتعاون مع البنك االسالمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في 
 .2003ماي  28-25للتنمية والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، 

  إشكالية الجباية المحلية كمورد من موارد التنمية المحلية، جامعة األغواط، األيام الدراسية حول المالية المحلية
 .2003ديسمبر  10-09والتنمية، 

  إطار االبتكار: ماهيته ومجاالته )نحو نظام وطني لالبتكار(، ملتقى وطني حول استراتيجيات االبتكار والتغيير في
 .2003المؤسسة، جامعة سيدي بلعباس 

  إدارة المعرفة وتطوير الكفاءات أين المؤسسة الجزائرية من تلك التطورات؟، الملتقى الدولي حول التنمية البشرية
 .2004مارس  10-09في اقتصاد المعرفة والكفاءات البشرية، جامعة ورقلة،  وفرص اإلندماج

  الوقف والزكاة ودورهما في دعم االستثمار ومكافحة البطالة، جامعة سيدي بلعباس، ملتقى وطني حول: االستثمار
 .2005ماي  11-10والتشغيل في الجزائر 

  دحلب البليدة، الندوة العربية حول: البطالة أسبابها، مشاريع استثمارية وقفية الستقطاب العمالة، جامعة سعد
 .2006أفريل  27-25معالجتها، وأثرها في المجتمع، 

  دراسة مقارنة بين القرض المصغر والقرض الحسن ودورهما في مكافحة الفقر، جامعة سعد دحل البليدة، الندوة
 .2007جويلية  03-01، الدولية حول: تجارب مكافحة الفقر في العالمين العربي واإلسالمي
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  ،دور األوقاف في تمويل مؤسسات التأمسن التكافلي )نحو نموذج لمؤسسة تأمين تكافلي نموذجية، سطيف
2011. 

 :سبتمبر  29_26صيغ استثمار األوقاف، المؤتمر الدولي حول االستثمار في األوقاف، مركب التوفيق، الجزائر
2012 

 

 المشاركات الدولية: -ب(
  المصرفي االلكتروني كأداة لتفعيل اندماج المصارف العربية في االقتصاد العالمي، اليمن، ندوة المعلوماتية النشاط

 .2005أبريل  14-12ودورها في رفع كفاءة القطاعات االنتاجية والخدمية، 

 لمعلومات في تجربة صندوق الزكاة الجزائري في تأسيس قاعدة بيانات وطنية للفقراء، األردن، ندوة دور قواعد ا
 .2005أبريل  27-25اتخاذ القرار، 

 األوروبي في مجال النشاط البيئي اإلجتماعي، تونس، ندوة التعاون -نحو توأمة بين المجتمع المدني العربي
 .2005سبتمبر  -29-27األوروبي في مجال حماية البيئة، -العربي

 ،الكويت، الندوة الدولية حول توظيف مصادر  استثمار األوقاف في التعليم والبحث العلمي: الجزائر نموذجا
 .2006التمويل اإلسالمية في اقتصاديات التعليم: األوقاف نموذجا، مارس 

  ،09-08اإلدارة الجبائية االلكترونية بين النظرية والتطبيق، ليبيا، ندوة االدارة االلكترونية : إيجابياتها وسلبياتها 
 .2006نوفمبر 

 دوق الزكاة وسببل تغطيتهبا، جامعبة الزيتونبة األردن: المبؤتمر العلمبي البدولي السبنوي مخاطر القرض الحسن من صن
 .2007أبريل  18-16السابع "إدارة المخاطر واقتصاد المعرفة" 

  إعتماد مواد االقتصاد االلكتروني وسبل تدريسها في التخصصات االقتصادية بالجامعات العربية، سورية، ندوة
 .2007ماي  24-23مات واالتصاالت ودورها في التعليم بمختلف مراحله، التقانات الحديثة للمعلو 

  ،استثمار األوقاف في ترقية التعليم مع اإلشارة إلى حالة الجزائر، مؤتمر مشكلة األمية وتحدياته في الوطن العربي
 . 2008أكتوبر،  27-26مصر، أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ما بين 

  حماية البيئة من خالل الجباية البيئية، مؤتمر ومعرض الخليج حول البيئة والتنمية، الكويت، دور الدولة في
 .2009فبراير  19-16الشركة الوطنيةللخدمات البيئية، ما بين 

  20الجباية البيئية بين العقاب والتحفيز، المؤتمر الدولي حول البيئة والعولمة، األردن، جامعة الزيتونة، ما بين-
 .2009يل أبر  23

 مقترح نموذج حاضنات ريادة األعمال الوقفية، الرياض: جامعة الملك دور الفكر الوقفي في ترقية ريادة األعمال :
 . 2009أكتوبر  26-25سعود، مركز ريادة األعمال، المؤتمر الدولي لريادة األعمال، 

 جانفي  5-4لمنورة، الجامعة اإلسالمية، تطوير صيغ تمويل واستثمار األوقاف، المؤتمر الثالث لألوقاف، المدينة ا
2010. 
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  صندوق الزكاة الجزائري من التنظيم التطوعي إلى ديوان وطني للزكاة،ضمن منتدى الزكاة األول، الجمعية التونسية
 .2011سبتمبر  25-23للمالية االسالمية، تونس: 

  ل للزكاة، جامعة التكنولوجيا مارا، كوال تجربة القرض الحسن لدى صندوق الزكاة الجزائري، المؤتمر العالمي األو
 .2011نوفمبر  24-22المبور، ماليزيا، 

  معقب على ورقتي بحث بالمؤتمر العالمي السابع لعلماء الشريعة: حوكمة عمل هيئات الرقابة الشرعية، الواقع
 ، 2012سبتمبر  19_ 18 ، ماليزيا،وآفاق المستقبل، كوال المبور

  ،2012أكتوبر  21_15دور العمل الخيري في المجتمع، معهد كالبريا للسياسات الدولية،كالبريا إيطاليا . 

 ،25-24 دور القرض المصغر في ترقية الشباب، إيطاليا، جامعة كالبريا، ثقافات البحر األبيض المتوسط 
 .2014أكتوبر، 

 الندوة الدولية حول: اآلفاق االقتصادية مي، الطائف:معايير جودة االقتصاد السياحي من منظور االقتصاد االسال
فبراير،  26-25واالجتماعية للسياحة، المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، 

2015. 

 :وقف الندوة الدولية السابعة )منتجات الإستثمار األوقاف: نماذج عملية )الصناديق والشركات الوقفية(، تونس
الحديثة(، الجمعية التونسية للمالية االسالمية بالتعاون مع المعهد االسالمي للبحوث والتدريب )جدة(، واألمانة العامة 

 .2015فبراير  8-7لألوقاف )الكويت(، 

 :الندوة الدولية السابعة )منتجات الوقف الحديثة(، الجمعية  اإلدارة المعاصرة لمؤسسة الوقف وحوكمتها، تونس
التونسية للمالية االسالمية بالتعاون مع المعهد االسالمي للبحوث والتدريب )جدة(، واألمانة العامة لألوقاف 

 .2015فبراير  8-7)الكويت(، 

 الكويت: الملتقى الوقفي الثاني والعشرون إداة األوقاف تكامل وريادة، استثمار األوقاف الجزائرية:واقع وآفاق ،
 . 2015ديسمبر  27-28

  ،جامعة والية  أبوجا:أخالقيات السيرة النبوية،مؤتمر بناء االنسان والمجتمع من خالل السيرة النبوية، نايجيريا
 .  2016فبراير  13نصروا، 

 بوركينافاسو، مؤتمر االسالم والسلم العالمي، ألمن ونشر السلم العالمي، دور الصبر وااليمان والعفو في دعم ا
 ،2016ماي  14االسالمية في بوركينافاسو،  وغادوغو، إتحاد الجمعيات 

  

 الدورات التدريبية بصفة مدرب:
  تجربة صندوق الزكاة الجزائري، بيروت، الدورة التدريبية عن الجوانب اإلدارية والمالية والتسويقية لمؤسسات

 .2004ديسمبر  10-6 المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، بالتعاون مع صندوق الزكاة اللبناني، الزكاة،

  حول: النصوص القانونية المنظمة ودورة تدريبية األبعاد التشريعية لصندوق الزكاة الجزائري، موريتانيا، ندوة الدولية
 .2008مارس  21-16المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، بالتعاون مع مديرية األوقاف بموريتانيا للوقف والزكاة، 
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 ئري في مكافحة الفقر موريتانيا، ندوة الدولية دورة تدريبية حول: دور الوقف والزكاة تجربة صندوق الزكاة الجزا
 . 2008مارس  21-16في التخفيف من حدة الفقر، 

 تأهيل الكوادر البشرية للعمل في المصارف اإلسالمية  معايير اختيار العاملين في البنوك اإلسالمية، األردن، ورشة
 ،29/06/2008الواقع والتحديات"،  -

  دورة تدريبية حول الزكاة واألوقاف، باللغة الفرنسية، ديوان الزكاة الجيبوتي، بالتعاون مع المعهد االسالمي
 المحاضرات التي ألقيتها: 2009جانفي  21 -19للبحوث والتدريب، في الفترة ما بين 

 فقه الزكاة 

 األموال الخاضعة للزكاة والمعنيون ها 

 مدخل إلى فقه األوقاف 

 ة الزكاة بالنسبة للفرد المسلمأهمي 

 األهمية االقتصادية للزكاة في المجتمع االسالمي 

  في بيت الزكاة الكويتيالتجربة التنظيمية للزكاة 

 تجربة صندوق الزكاة الجزائري 
  مع دورة تدريبية حول الجوانب القانونية والتنظيمية للزكاة ، باللغة الفرنسية، ديوان الزكاة الجيبوتي، بالتعاون

 . 2010المعهد االسالمي للبحوث والتدريب، في الفترة ما بين ماي 

  دورة تدريبية حول تنظيم مؤسسات الزكاة، باللغة الفرنسية، صندوق الزكاة الغيني، غينيا، بالتعاون مع المعهد
 .2011سبتمبر  29-25اإلسالمي للبحوث والتدريب، في الفترة 

  2012االسالم، مؤسسة غرانيتكس، الجزائر: فبراير دورة تدريبية حول قيمة الوقت في 

  2012دورة تدريبية حول رفع الروح المعنوية داخل المؤسسة االقتصادية، مؤسسة غرانيتكس، جوان, 

 غينيا، كوناكري، صندوق الزكاة الغيني، بالتعاون مع المعهد )باللغة الفرنسية( دورة تدريبية حول الزكاة واألوقاف ،
 محاضرات حول الزكاة واألوقاف( 6، )2012ديسمبر  28-24ث والتدريب بجدة، ما بين االسالمي للبحو 

  2013-04-29في موريتانيا،  الصيرفة اإلسالمية تحت عنوان المشاركة األسس والتطبيقاتدورة تدريبية  ،
 .مركز المشورة للدراسات

 خامسا: نشاطات الخبرة 
  2007أكتوبر إىل  -2003 الوطني وتفعيل نشاطاتهتنظيم هيكلة صندوق الزكاة على المستوى. 

 2007إألى أكتوبر  2004،استراتيجية الحملة االعالمية الخاصة بصندوق الزكاة الجزائري. 
 2004دراسة تقديرية لحصيلة الزكاة في الجزائر 
 2004)توزيعا واستثمارا( يف اجلزائر ترشيد حصيلة الزكاة 
 وقعت االتفاقية( 2004مع بنك الربكة اجلزائري سبتمرب  قيادة مفاوضات استثمار أموال الزكاة( 
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 كافة   العمومية )وافقت رئاسة اجلمهورية على حتمل اخلزينة 2004 دراسة جدوى لمشروع مركب المسجد األعظم
 تكاليف إجنازه(

 2005براهيمي ببوفاريكإلالبشري ا دراسة جدوى لمشروع المركب الوقفي . 

  وقعت االتفاقية بني وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وبنك الربكة  2005 الوقفية للنقلالشركة دراسة جدوى لمشروع(
 .2009وأصبحت املؤسسة عملية ابتداء من فرباير  (- 2006 أوت -اجلزائري

 وقعت االتفاقية( 2006 بني وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وبنك الربكة اجلزائري دراسة جدوى الستثمار األوقاف( 

 قيد  2006 بني وزارة الشؤون الدينية واألوقاف وبنك الربكة اجلزائري دراسة جدوى لمشروع دفتر التوفير حج عمرة(
 الدراسة(

 

 2006من طرف بنك الربكة اجلزائري  مشروع تمويل الصناعات النسيجية التقليدية  

  2008( ، أفريل الجزائر إقتراح ديوان وقانون للزكاة في) رحو تنظيم جديد للزكاة في الجزائنمشروع  

  2008مشروع توحيد لباس الموظفين العاملين في المساجد، جوان. 

 مقرتح نشر يف وسائل اإلعالم(مشروع المشاتل الوقفية كأداة لدعم تشغيل الشباب( ،.  

  2008مشروع المستشفى الوقفي الخيري لألطفال المصابين بالسرطان، مارس ، 

  2009استثماري لكفالة األيتام مارس مركب خيري  48مقترح مشروع 

  2009مقترح مشروع مركز دولي للتدريب والتأهيل لعالج التوحد أبريل 

  ،2010مشروع بنك القرض الحسن 

  ،2011مشروع ترقية االستغالل الرشيد ألموال الزكاة 

 سادسا: المواد المدرسة بالجامعة
  ،االقتصاد النقدي، المالية الدولية، االقتصاد السياسي، العالقات االقتصادية الدولية، الجباية، القانون الجبائي

جبائة المؤسسة، ندوة في النقود والمالية والبنوك، إقتصاد المؤسسة، تاريخ الوقائع االقتصادية، المؤسسات االقتصادية 
، االقتصاد اإلسالمي، المصارف اإلسالمية، منظمات المالية الدوليةللمالية وا، ا)ريادة األعمال( ، المقاوالتيةالدولية

 االقتصاد النقدي والمالي، األسواق المالية والنقدية. اإلسالم والمذاهب االقتصادية.
 سابعا: نشاطات أخرى

  صادية )حصة ، تنظيم عدة حصص إقتإلى يومنا 2007محلل إقتصادي بالقناة اإلذاعية الدولية الجزائرية منذ
مؤشرات: المنظمة العالمية للتجارة، االقتصاد السوداني، األزمة المالية العالمية، التمويل اإلسالمي، االقتصاد الفالحي، 

 (.، إقتصاد المعرفة، ترشيد العمل الخيري،..2009قانون المالية 

 2003-  العمل وتطبيقاتها المعاصرةتنظيم العشرات من الحصص اإلذاعية حول الزكاة واألوقاف  2007إلى ،
 الخيري والتطوعي، المشاريع الخيرية الواعدة، تقنيات وأساليب إدارة وترقية العمل الخيري..
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  حصبة فضباء  (،المؤسسة العمومية الجزائرية للتلفزيبون) ندوات تلفزيونية 10أكثر من  2007إلى  2003من سنة
لقطبباع الثالببث فببي التنميببة، ترشببيد العمببل الخيببري، إقتصبباد العمببل ، دور احببول االقتصبباد اإلسببالمي وتطبيقاتببهالجمعببة، 

اقتصباد البيئبة فبي  ،دور الوقبف فبي التنميبةالخيري، األزمة المالية العالمية من منظور إسالمي، قيمة العمبل فبي اإلسبالم، 
 .اإلسالم

 2008-2009 .محلل اقتصادي، القناة االذاعية الدولية الجزائرية 

  2012رمضان  إلى م حصة "مالي...مالي"، قناة القرآن الكريم الجزائرية الفضائيةمعد ومقد 2009أبريل.  

  إلى يومناريم الجزائرية الفضائية مقدم حصة "فاستبقوا الخيرات" قناة القرآن الك 2010ديسمبر. 

  مقدم حصة الحياة السعيدة بإذاعة تيبازة المحلية بالجزائر. 2011سبتمبر 

  إلى يومنا. 2012محرر الصفحة االقتصادية بجريدة البصائر التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

  ،2014أكتوبر كاتب بجريدة العربي الجديد، الملحق االقتصادي، بريطانيا  

 (2015) محلل اقتصادي بقناة الوطن الجزائرية، وقناة الشروق، وقناة النهار. 

  2016الحروف" قناة الشروق، منشط بحصة "نقاط على. 

 


