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BOUZIDA HAMID

الجنسية الحالية واألصلية :جزائرية.
الرتبة الحالية :أستاذ التعليم العالي اعتبا ار من عام .2012
الوظيفة الحالية :التدريس +نائب عميد مكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي
هاتف محمول00213663626902 :
هاتف العمل0021324795195 :
البريد االلكتروني، h.bouzida@univ-boumerdes.dz:

bouzidah35@yahoo.fr

المؤهالت الدراسية:
✓ دكتوراه الدولة في العلوم االقتصادية بعنوان :النظام الضريبي الجزائري وتحديات اإلصالح االقتصادي
✓ ماجستير في العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر
✓ بكالوريوس في العلوم المالية ،معهد العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر
التخصص ومجاالت االهتمام:

✓ المحاسبة ،التمويل ،المالية العامة ،الضرائب ،المراجعة

اهم المواد المدرسة:

المحاسبة العامة-المحاسبة التحليلية-المحاسبة العمومية(الحكومية)-الضرائب -قانون الضرائب المباشرة وغير

المباشرة -التدقيق الضريبي -المالية العامة -الفساد واخالقيات االعمال -محاسبة الشركات ،المحاسبة
الضريبية ،الرياضيات المالية ،التحليل المالي ،اإلحصاء الوصفي.

الدورات التدريبية :وكيل حسابات ،مراجعة ضريبية ،وكيل جمارك وعبور
المؤلفات:
 -1كتابÉtude des différents niveaux de la pression fiscale en Algérie :
Edition universitaires européennes-2018
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 -2كتاب بعنوان :التقنيات الجبائية ،مع تمارين محلولة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.

 -3كتاب :جباية المؤسسات :دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة ،الرسم على القيمة المضافة :دراسة
نظرية وتطبيقية  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.
المطبوعات البيداغوجية:
 -1التشريع الضريبي.

 -2المحاسبة العمومية.
 -3الفساد واخالقيات االعمال.

 -4العمليات الجمركية والعبور.
 -5التسيير والتدقيق الجبائي.
بعض عناوين المقاالت المنشورة:
 -1تحديات الجباية المحلية في الجزائر
 -2دور الشراكة بين القطاع العام والخاص في تحقيق التنمية المحلية .
 -3الضرائب البيئية في الجزائر.
 -4ضريبة القيمة المضافة وانعكاساتها على االقتصاد الجزائري.
المسؤوليات اإلدارية والعلمية السابقة والحالية:
 الوظيفة الحالية :التدريس  +نائب عميد مكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية -عضو في المجلس العلمي لجامعة بومرداس.

 خبير على مستوى الندوة الجهوية لجامعات الوسط. رئيس فرقة بحث حول :االقتصاد غير الرسمي وموارد ميزانية الدولة خارج المحروقات في الجزائر. -المشرف العلمي على دراسات ما بعد التدرج ،فرع :اقتصاديات المالية والبنوك.

 العضوية في لجان الخبرة لتقويم المقاالت في المجالت العلمية الدولية. -العضوية العلمية في العديد من المؤتمرات الوطنية والدولية.

-

اإلشراف على العديد من مذكرات الماستر ،الماجستير والدكتوراه.

 المشاركة بمداخالت في العديد من الملتقيات الوطنية والدولية في مجاالت :المالية العامة والمحلية،الضرائب والمحاسبة ،االستثمار ،التنمية المستدامة ،التعليم .. ،الخ
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