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 السرية الذاتية
 

ِٔ اتََّك٢﴿ قاٍ تعاىل ٖٚٛ أصدم ايكا٥ًني:        َُ ُِ ِب َٛ َأِعًَ ُٖ  ِِ  (13)ضٛز٠ ايٓذِ، اآل١ٜ:  ﴾َفاَل ُتَصنُِّٛا َأُْفَطُه

 ايطاٖس ستُد ْصس اهلًُٝٞ.  االضِ/ -

 ّ.72/8/9191يف:  يٝبٝاَٛايٝد/  -

 .يٝيبادتٓط١ٝ/  -

 C29398NRزقِ دٛاش ايطفس/  -

 به١ًٝ االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ طسابًظ. األعُاٍ إداز٠تدزٜظ بكطِ عضٛ ١٦ٖٝ اي ايٛظٝف١ اذتاي١ٝ/ -

 .79/8/7091َّٓر:  أضتاذ ايدزد١ ايع١ًُٝ/ -

 دنتٛزاٙ. املؤٌٖ ايعًُٞ/ -

َمٔ  بتكدٜس ممتاش )ايرتتٝب األٍٚ ع٢ً ايكطمِ(،   ،يف اإلداز٠ "بهايٛزٜٛعايحتّصٌ ع٢ً اإلداش٠ املتدصص١ " -

 ّ.19/9111ن١ًٝ االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ طسابًظ، بٓٗا١ٜ فصٌ ارتسٜف يًعاّ ادتاَعٞ 

ّ، ثِ عضّٛا 1/90/9111َعٝدّا يف قطِ اإلداز٠ به١ًٝ االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ طسابًظ َٓر ُعّٝٔ  -

 ّ.1/9/7009 :إلداز٠ َٓرباهل١٦ٝ ايتدزٜط١ٝ بكطِ ا

َمٔ  بتكدٜس ممتاش )ايرتتٝب األٍٚ ع٢ً ايكطمِ(،  يف ختصص اإلداز٠ ٚايتٓعِٝ،  حتّصٌ ع٢ً دزد١ املادطتري -

  ٞ ّ، 7000/7009أنادمي١ٝ ايدزاضات ايعًٝا ٚايبشٛخ االقتصاد١ٜ بطسابًظ، بٓٗا١ٜ فصٌ ايسبٝع يًعماّ ادتماَع

"ارتدَات ايتطٜٛك١ٝ ٚأثسٖا ع٢ً زضا املطتًٗو. دزاضم١ َٝداْٝم١ سمٍٛ    ٚقد محًت زضاي١ املادطتري عٓٛإ: 

ارتدَات ايتطٜٛك١ٝ املكد١َ َٔ ايػسن١ ايعا١َ ياليهرتْٚات دتُٗٛز املطتًٗهني اذتما٥صٜٔ ملٓتذاتٗما َمٔ    

 .األدٗص٠ االيهرت١ْٝٚ االضتٗالن١ٝ مبٓطك١ طسابًظ"

 ،91/1/7008ّ :االقتصماد ظاَعم١ دَػمل يف    يف إداز٠ األعُماٍ َمٔ نًٝم١    حتّصٌ ع٢ً دزد١ ايمدنتٛزاٙ  -

"اإلعالٕ عم   ٚاملٛض١َٛ:  ؛بتكدٜس اَتٝاش، َع ايتٛص١ٝ بطبع ْٚػس األطسٚس١ اييت تكدّ بٗا يٌٓٝ دزد١ ايدنتٛزاٙ

 .ايسَّا٥ٞ ٚأثسٙ يف ضًٛى املطتًٗو. دزاض١ حت١ًًٝٝ َٝدا١ْٝ يطالب داَعيت ايفاتح ٚقازْٜٛظ يف يٝبٝا"

ٌٍ َٔ: أنادمي١ٝ ايدزاضات ايعًٝا "ضابكّا١٦ٖٝ تدزٜظ عضٛ  - " األنادمي١ٝ ايًٝب١ٝ بطسابًظ "سايّٝا" َٓمر  َتعإٚ به

اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ "ضابكّا"، ن١ًٝ ايعًمّٛ اإلدازٜم١ ٚاملايٝم١     عٗد ايعايٞ يًُّٗٔ، ٚامل7008/7001فصٌ خسٜف 

  ّ.7099ّ ٚست٢ فصٌ خسٜف 9112ايتطبٝك١ٝ ""سايّٝا" َٓر فصٌ خسٜف

َٔ املؤمتسات ٚايٓدٚات ايع١ًُٝ. نُا ّْفمر عمددّا َمٔ     َٔ ايًذإ ايع١ًُٝ ٚاإلداز١ٜ، ٚيف عدٍد يف عدٍد غازى -

املسنص ايعايٞ يًُٗٔ  :َٔ املسانص ايتدزٜب١ٝ، َٓٗاايدٚزات ايتدزٜب١ٝ يف فسٚع إداز٠ األعُاٍ اييت أقُٝت يف عددٍ 

، َسنمص املاضم١ يًتمدزٜب ٚاالضتػمازات، َسنمص اهلمري٠ يالضتػمازات ٖٚٓدضم١         ضمابكاّ  اإلداز١ٜ ٚاملاي١ٝ بطسابًظ
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ٚعمٛخ ايتدمسز    ٚأطسٚسات ايمدنتٛزاٙ  َٔ زضا٥ٌ املادطتري باإلغساف ايعًُٞ ع٢ً عدٍد ادتٛد٠. نُا ُنِّف

 .ٚأطسٚسات ايدنتٛزاٙ َٔ دتإ املٓاقػ١ ٚاذتهِ ع٢ً زضا٥ٌ املادطتري ادتاَع١ٝ، ٚعضّٛا ممتشّٓا يف عدٍد

 .داز٠ األعُاٍ به١ًٝ االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ظاَع١ طسابًظقطِ إيف  َٓطكّا يػؤٕٚ ادتٛد٠ فُنِّ -

قُٝت يف بعض ادتاَعات ايًٝب١ٝ َٚسانص َٔ املؤمتسات ٚايٓدٚات ايع١ًُٝ اييت ُأ دتإ ع١ًُٝ يف عدٍدعضٛ  -

 .ٚغريٖا ايبشٛخ

تكِٝٝ إْتاز عًُمٞ  اختٝاز أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ببعض ايهًٝات ادتاَع١ٝ يف يٝبٝا، ٚعضٛ دتإ دتإ عضٛ  -

ا بعمض  ببعض اجملالت ٚايدٚزٜات ايع١ًُٝ احمله١ُ اييت تصدزٖ )َكّٛ( َُكِّٝٚعضٛ  يػسض ايرتق١ٝ ايع١ًُٝ،

 ايهًٝات ادتاَع١ٝ يف يٝبٝا.

اييت تصدز عٔ ن١ًٝ االقتصاد ٚايعًمّٛ ايطٝاضم١ٝ    ،ايطٝاض١ًٝذ١ٓ حتسٜس زت١ً االقتصاد ٚايعًّٛ ب ضابل عضٛ -

 ظاَع١ طسابًظ.

 ّ.7097ادتُع١ٝ ايًٝب١ٝ يًعًّٛ اإلداز١ٜ بًٝبٝا اييت مت إغٗازٖا يف ْٜٛٝٛ  عضٛ -

    ./ طسابًظدت١ٓ إعداد اهلٝانٌ ٚايًٛا٥ح باألنادمي١ٝ ايًٝب١ٝ عضٛ -

 البحوث واألوراق العلمية: -
، عح َٓػٛز يف زت١ً االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، ايعدد ايعًُٞ َٚعٛقات٘ يف ايدٍٚ ايعسب١ٝ""ٚاقع ايبشح  -9

 ّ، ن١ًٝ االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ طسابًظ.7001األٍٚ، ايط١ٓ 

ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ طسابًظ، ، َكاي١ َكد١َ يًٓػس يف زت١ً االقتصاد "إداز٠ ايٛقت. املفّٗٛ ٚايتطبٝل" -7

7001.ّ 

، ٚزق١ َكد١َ يًٓػس يف زت١ً االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ "قسا٠٤ حت١ًًٝٝ يف ايتشٍٛ إىل ارتصدص١"-9

 .7001ّ، طسابًظ

 :، ُقِبمممٌ يًٓػمممس يف زتًممم١ ادتممماَعٞ بتمممازٜذ"اذتادممم١ إىل محاٜممم١ املطمممتًٗو ٚأبعادٖممما األضاضممم١ٝ" -1

 ّ، ايٓكاب١ ايعا١َ ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ادتاَعٞ، طسابًظ.71/2/7001

، عمح َٓػمٛز يف زتًم١ ايبشمٛخ     "ايتذاز٠ االيهرت١ْٝٚ. تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايسق١ُٝ يف زتاٍ ايتطٜٛل" -1

 ّ، َسنص ايبشٛخ ٚاملعًَٛات ٚايتٛثٝل ايجكايف ٚاإلعالَٞ، طسابًظ.7002، ايط١ٓ 91-91اإلعال١َٝ، ايعدد 

، عمح َٓػمٛز يف زتًم١    "اإلعالٕ ع  غبه١ االْرتْت. تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا ايسقُٝم١ يف خدَم١ ايصبما٥ٔ"    -9

ّ، َسنص ايبشٛخ ٚاملعًَٛات ٚايتٛثٝمل ايجكمايف ٚاإلعالَمٞ،    7002، ايط١ٓ 92-99ايبشٛخ اإلعال١َٝ، ايعدد 

 .طسابًظ
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كٓٛات ايتًفص١ْٜٝٛ ايٛافمد٠. عمح حتًًٝمٞ    "اجتاٖات املطتًٗهني ايًٝبٝني ضتٛ اإلعالْات ايتذاز١ٜ ع  اي -2

يف زت١ً األضمتاذ، ايعمدد ايجايمح،     ُْػس، َٝداْٞ دتُٗٛز املطتًٗهني َٔ ايٓطا٤ ايعاَالت ظاَع١ ايفاتح بًٝبٝا"

 ّ، ايٓكاب١ ايعا١َ ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ادتاَعٞ، طسابًظ.  7090/7099ادتص٤ ايجاْٞ، ايط١ٓ األٚىل، 

از١ٜ يف تطٜٛس األدا٤ املؤضطٞ. عح حتًًٝٞ َٝداْٞ يدٚز ايكٝادات اإلداز١ٜ يف تطٜٛس "دٚز ايكٝادات اإلد -8

ّ، نًٝم١  7099يف زتًم١ ايفهمس، ايعمدد األٍٚ، ايطم١ٓ      ُْػمس ، )عح َػمرتى(  أدا٤ َؤضطات ايتعًِٝ ادتاَعٞ"

 اآلداب، داَع١ طسابًظ.

َٝداْٞ ألمناط ايتطٛم ايطا٥د٠ يد٣ مجٗٛز عح حتًًٝٞ  ايتطٛم يد٣ املطتًٗهني ايًٝبٝني. أمناط"حتًٌٝ  -1

يف زتًمم١ االقتصمماد ٚايعًممّٛ ايطٝاضمم١ٝ، ايعممدد ايجممأَ، ايطمم١ٓ   ُْػممس ،"املطممتًٗهني ايًٝبممٝني مبدٜٓمم١ طممسابًظ

 ّ، ن١ًٝ االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ طسابًظ.7090/7099

. عح َٝداْٞ سٍٛ األضٛام االضتٗالن١ٝعالٕ يف تطٜٛل ايطًع "اجتاٖات املطٛقني ايًٝبٝني ضتٛ دٚز اإل -90

ّ(، ن١ًٝ 7097يف زت١ً االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، ايعدد ايتاضع، ايط١ٓ )زبٝع ُْػس ، املُتاش٠ مبد١ٜٓ طسابًظ"

 االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، داَع١ طسابًظ.

ايطًٛى ايػسا٥ٞ يًُطتًٗو ضتٛ ضًع١ ايهتاب. عح َٝداْٞ حتًًٝٞ دتُٗمٛز املطمتًٗهني    "ستددات -99

ُْػس يف زت١ً االقتصاد ٚايتذاز٠، ن١ًٝ االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاضم١ٝ ظاَعم١ ايصٜتْٛم١،    ، ايًٝبٝني مبد١ٜٓ طسابًظ"

 .7097ّايعدد ايجاْٞ، دٜطُ  

عمح َٓػمٛز يف    ،٠ بٓا٤ املؤضطات االقتصاد١ٜ ايعا١َ""اإلصالح اإلدازٟ نُدخٌ اضرتاتٝذٞ ضتٛ إعاد -97

 ّ.7099 زت١ً االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ ظاَع١ طسابًظ، ايط١ٓ ايعاغس٠، ايعدد اذتادٟ عػس، زبٝع

يًُطتًٗهني ايًٝبٝني ضتٛ ايطًع االضتٗالن١ٝ احمل١ًٝ. عح حتًًٝٞ َٝداْٞ دتُٗٛز  "االجتاٖات ايٓفط١ٝ -99

 ّ .7099، ُْػس يف زت١ً داَع١ ايصٜت١ْٛ، ايعدد ايطابع، ايط١ٓ ايجا١ْٝ املطتًٗهني ايًٝبٝني مبد١ٜٓ طسابًظ"

اإلدازٟ يف املٓعُات "ايفطاد اإلدازٟ. أضباب٘، آثازٙ، ٚضبٌ عالد٘. عح ٚصفٞ حتًًٝٞ يعاٖس٠ ايفطاد  -91

"ايسقاب١ اذتهَٛٝم١ ٚاذتٛنُم١ املؤضطم١ٝ نُمدخٌ ملهافشم١ ايفطماد اإلدازٟ        ُقِبٌ يًٓػس يف ْد٠ُٚقِدّ ٚ، ايعا١َ"

 ّ، ناشابالْها/ املًُه١ املػسب7091.١ٝأغططظ  79-98ٚاملايٞ" خالٍ ايفرت٠ َا بني 

ارتدَات ايصش١ٝ. عمح حتًًٝمٞ َٝمداْٞ    "حتًٌٝ االجتاٖات ايٓفط١ٝ يًُطتفٝدٜٔ ايًٝبٝني ضتٛ دٛد٠  -91

دتُٗٛز املطتفٝدٜٔ ايًٝبٝني َٔ ارتدَات ايصش١ٝ املكد١َ َٔ ِقبٌ املؤضطات ايصش١ٝ ايعا١َ )اذتهَٛٝم١(  

ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚايطٝاضم١ٝ، ايعمدد ايجماْٞ، نًٝم١ االقتصماد ٚايتذماز٠ داَعم١        ػس يف زت١ً ُْ، مبد١ٜٓ طسابًظ"

 .7091ّ/ 7099، املسقب/ شيٝنت

"َد٣ ايتصاّ املٓعُات ايصش١ٝ احمل١ًٝ ايعا١َ بتطبٝل أبعاد ايٓٛع١ٝ )ادتٛد٠( يف ارتدَات ايصش١ٝ اييت  -99

عمح   ،بايتطبٝل عًم٢ َسنمص طمسابًظ ايطميب نُٓمٛذزٍ      ،"تكدَٗا َٔ ٚد١ٗ ْعس املطتفٝدٜٔ مبد١ٜٓ طسابًظ
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ٛ  ُمظ، ، داَع١ املسقمب/ ارتُ ٚايتذاز٠ ، ن١ًٝ االقتصاداَبريٜكٞ ُْػس يف زت١ً آفام اقتصاد١ٜ، ايعدد ايسابع  ْٜٛٝم

7099.ّ 

، عح حتًًٝٞ َٝداْٞ ذاز١ٜ املتداٚي١ يف ايطٛم ايًٝيب"اجتاٖات املطتًٗهني ايًٝبٝني ضتٛ ايعالَات ايت -92

ن١ًٝ االقتصاد ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، االقتصاد ٚايتذاز٠،  يف زت١ًُْػس ، يع١ٓٝ َٔ ايٓطا٤ ايعاَالت ظاَع١ طسابًظ"

 ّ.7099 ْٜٛٝٛ ،ايصٜت١ْٛ داَع١

، عح َٝداْٞ يعٝٓم١ َمٔ املطمتًٗهني     تسغٝد ايكساز ايػسا٥ٞ يًُطتًٗودٚز اإلعالْات ايتًفص١ْٜٝٛ يف" -98

 يف زت١ً األضتاذ، ايعدد ايعاغس، ْكاب١ أعضا٤ ٦ٖٝم١ ايتمدزٜظ ظاَعم١ طمسابًظ،    ُْػس ، "ايًٝبٝني مبد١ٜٓ طسابًظ

 ّ.7099 زبٝع

عح َٝداْٞ اضتهػايف ملد٣ تٛافس اذتكٛم ، ايطٛم ايًٝيب َٔ َٓعٛز تطٜٛكٞ "سكٛم املطتًٗو يف -91

، ُْػس يف زت١ً ايعًّٛ االقتصاد١ٜ األضاض١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعس مجٗٛز املطتًٗهني ايًٝبٝني مبد١ٜٓ طسابًظ

 .7092ّ/ شيٝنت، ْٜٛٝٛ األمسس١ٜ اإلضال١َٝ اَع١ادت د ايتاضع، ن١ًٝ االقتصاد ٚايتذاز٠،ٚايطٝاض١ٝ، ايعد

"قٝاع َٛقف املطتًٗهني جتاٙ بعض ايطًع االضتٗالن١ٝ باضتدداّ منٛذز فٝػنب، عح جتسٜيب يع١ٍٓٝ  -70

ُْػس يف زت١ً ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ، ايعدد ايجاْٞ عػس، ن١ًٝ ، َٔ املطتًٗهني ايًٝبٝني مبد١ٜٓ طسابًظ"

 .7098ّداَع١ بين ٚيٝد، ضبتُ   ،يعًّٛ ايطٝاض١ٝااالقتصاد ٚ

"ممازضات ايفطاد اإلدازٟ يف املٓعُات ايصش١ٝ ايعا١َ "اذته١َٝٛ" ٚاجتاٖات ايعاًَني ضتٖٛا. عح  -79

داَع١  ،ُْػس يف زت١ً املعسف١، ايعدد ايجأَ، ن١ًٝ ايتذاز٠ حتًًٝٞ َٝداْٞ مبطتػف٢ طسابًظ املسنصٟ".

 .7098ّايصٜت١ْٛ، ضبتُ  

عح َٝداْٞ اضتهػايف ملُازضات ايػؼ  ايػؼ ايتذازٟ يف زتاٍ األد١ٜٚ ُٚضبٌ َهافشتٗا". "ممازضات -77

 )حتت اإلصتاش(.ايتذازٟ َٔ ٚد١ٗ ْعس َطتعًُٞ األد١ٜٚ مبد١ٜٓ طسابًظ. 

 الكتب: -

. نتاب َٓٗذٞ ّ(3112 داز مشٛع ايجكاف١، ايصا١ٜٚ:) 1، طى املطتًٗو. املفاِٖٝ ٚايتطبٝكاتضًٛ -9

 .َتدصص َٓػٛز

 .()اهل١٦ٝ ايعا١َ يًجكاف١ .ايٓػسحتت  َتدصصَٓٗذٞ نتاب املبادئ، املفاِٖٝ، ايتطبٝكات،  ايتطٜٛل. -7

)اهل٦ٝم١   .َتدصص حتت ايٓػمس  . نتابٚاإلعالٕ. بايرتنٝص ع٢ً اإلعالٕ ايتًفصْٜٛٞ ايرتٜٚراملدخٌ إىل  -9

 ايعا١َ يًجكاف١(.

  %( تكسّٜبا.01. نتاب َٓٗذٞ َتدصص حتت اإلصتاش )ْطب١ اإلصتاش إداز٠ ايتطٜٛل -1
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   َٛضٛعات شتتاز٠ يف اإلداز٠ ٚايتٓعِٝ. َػسٚع نتاب يف َساسٌ اإلصتاش األٚىل. -1

 

 .يٝبٝا –طسابًظ اذتٞ ايصٓاعٞ/ ايعٓٛإ:  -

 (00798) 0171912987 زقِ اهلاتف ادتٛاٍ: -

                          0191872719 (00798)  

 :(E-Mail)  اي ٜد االيهرتْٚٞ -

taherhamili@gmail.com        -        t_hamili@yahoo.com 

 ٚضا٥ٌ االتصاٍ األخس٣: فٝظ بٛى، ٚاتظ أب  -

mailto:t_hamili@yahoo.com

