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 السيرة الذاتية
 

  
 

 المؤھالت العلمیة

 

٢٠١٤ 

2014 

 فرنسا - المهد العالي لإلقتصاد والتصرف  -جامعة نيس صوفيا أنتيبوليس 

  مبالحظة مشرف جدا مع �اين اللجنة يف االقتصادالدكتوراه 

 

٢٠٠٩ 

2009 

  تونس  -المدرسة التونسية للتقنيات بالمرسى - جامعة قرطاج

  النمذجة االقتصادية واالقتصاد القياسياملاجستري يف 

 

٢٠٠٦ 

2006 

 تونس - المعهد األعلى للدراسات التجارية -  جامعة قرطاج

 املاجستري املتخصص يف التصرف

 

٢٠٠٢ 

2002 

 تونس - المعهد األعلى للدراسات التجارية -  جامعة قرطاج

  االستاذية يف الدراسات التجارية العليا

 

١٩٩٨ 

1998 

 تونس - الثانوي بالمنزه السادسالمعهد 

  بكالوريوس إختصاص رياضيات

 

 :األكادیمیةالخبرة 

 

2011منذ   

١٤٣٢منذ   

 املدرسة الوطنية للمهندسني -جامعة المنار 

 مساعد جامعي قار 

  االقتصاد القياسي، األساليب اإلحصائية، نظرية االحتماالت :االختصاصات 

 

٢٠٠٩ - ٢٠١١ 

2011 - 2009 
 سنتان

  املدرسة العليا للتجارة -جامعة منوبة 

 مساعد جامعي متعاقد

  الرياضيات :إختصاص
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٢٠١١ - ٢٠١٢ 

2012 - 2011 
 

   كلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس - جامعة تونس المنار

 مساعد جامعي عرضي

  اجلرب : إختصاص

 

٢٠١١ - ٢٠١٢ 

2012 - 2011 
 

 بتونسالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية 

 مساعد جامعي عرضي

  اإلحصاء االستداليل : إختصاص

 

 المؤتمرات العلمیة

 

  ١٤٣٠شوال 

  2009أكتوبر 

 لجنوب أوروبا المؤتمر الحادي والثالثين لرابطة االقتصاديين المنظرين

  جامعة البوسفور، إسطنبول، تركية

 

١٤٣١رجب   

  2010جويلية 

  االقتصاد القياسي األفريقيلجمعية  الخامس عشرالمؤتمر السنوي 

  مصر، اجلامعة األمريكية يف القاهرة

 

١٤٣١شوال   

 أكتوبر 2010

 لجنوب أوروبا لرابطة االقتصاديين المنظرين الثاني والثالثونالمؤتمر 

  جامعة أليكانت، أسبانيا

 

١٤٣٢حمرم   

2011جانفي   

 ملتقى الدكتوراه السادس للجمعية  اإلقتصادية الملكي

  مدينة لندن، اململكة املتحدةجامعة 

 

١٤٣٢حمرم   

2011جانفي   

 المؤتمر السنوي لمركز التجديد في مجال األعمال والتصرف

    فوروم، لندن، اململكة املتحدةكينسينجتون لندن  

 

١٤٣٢مجادى الثانية   

2011جوان   

 االجتماعية ملتقى الدكتوراه الثالث لمركز الدراسات للتنمية الدولية واالقتصادية والحركات

 جامعة املعسكر، اجلزائر

 
١٤٣٢رجب    

2011جويلية   

 الملتقى السنوي الخامس للمجلة اإلقتصادية البرتغالية

 جامعة أفريو، الربتغال 
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١٤٣٣شعبان   

 جويلية 2012

 المدرسة الصيفية الروسية للتحليل المؤسسي

 املدرسة العليا لالقتصاد، موسكو، روسيا

 

١٤٣٣شعبان   

 جويلية 2012

 ندوة االقتصاد السلوكي التطبيقي

  جامعة غرناطة، اسبانيا

 

١٤٣٣ذو القعدة   

2012أكتوبر   

بإسطنبولالقمة الدولية الرابعة لالقتصادين   

 جامعة إسطنبول، تركية

 
١٤٣٤صفر   

2013جانفي   

 ورشة عمل تدريبية حول قياسات عدم المساواة في الفرص وعدم المساواة في النتائج

البحوث االقتصادية، القاهرة، مصرمنتدى   

 

١٤٣٤مجادى األوىل   

2013أفريل   

 المؤتمر السنوي السابع والثمانون للجمعية  االقتصاديه الزراعية

 جامعة وارويك، اململكة املتحدة

 

١٤٣٤مجادى الثانية   

2013ماي   

 المؤتمر السنوي التاسع والثالثون للجمعية االقتصادية الشرقية

ةما�اتن، نيويورك، الواليات املتحد فندق شرياتون،  

 
١٤٣٤شعبان   

2013جويلية   

 المدرسة الصيفية لديناميكيات المعرفة، التطور الصناعي والتنمية االقتصادية

 بيت الندوة، نيس، فرنسا

 

١٤٣٤ذو القعدة   

2013أكتوبر   

 القمة الدولية الخامسة لالقتصادين بإسطنبول

 جامعة إسطنبول، تركية

 

١٤٣٥حمرم   

2013ديسمرب   

 ورشة العمل الثامنة للدكتوراه في النظرية االقتصادية

 جامعة بيليفيلد، أملانيا

 
١٤٣٥ربيع الثاين   

2014مارس   

 مؤتمر مركز دراسات االقتصاد للدول األفريقية

 جامعة أكسفورد، اململكة املتحدة
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١٤٣٥شعبان   

2014جوان   

االقتصادية الدوليةالمؤتمر العالمي السابع عشر للجمعية   

 مركز  امللك حسني بن طالل للمؤمترات، البحر امليت، األردن

 

١٤٣٥ذو القعدة   

2014سبتمرب   

 المدرسة الصيفية األوروبية للدكتوراه الرابعة والعشرين إلدارة التكنولوجيا

 جامعة لوفن، بلجيكا

 

١٤٣٥ذو احلجة   

2014أكتوبر   

جلوبلكسالمؤتمر الدولي  الثاني عشر لشبكة   

 مركز املؤمترات ملفوضية االحتاد األفريقي ، أديس أبابا، أثيوبيا

 
 

١٤٣٦مجادى األخرة   

2015أفريل   

 
 

 المؤتمر األكاديمي الدولي السادس عشر حول التنمية االقتصادية واالجتماعية

 اجلامعة الوطنية للبحوث، املدرسة العليا لالقتصاد، موسكو، روسيا

 

١٤٣٦شعبان   

2015جوان   

 المدرسة الصيفية في االقتصاد غير الملموس

 اجلامعة الوطنية للبحوث، املدرسة العليا لالقتصاد، بارم، روسيا

 

 ١٤٣٦ذو القعدة 

  2015سبتمرب 

 

 أكاديمية الدكتوراه ميداليكس

رجييو دي كاالبريا، إيطالياجامعة البحر األبيض املتوسط،   

 

١٤٣٦ذو احلجة   

2015أكتوبر   

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالجفاف والتنميةمؤتمر   

 الوحدة االقتصادية لألمم املتحدة ألفريقيا، أديس أبابا، اثيوبيا

 
 

 ١٤٣٧حمرم 

 2015نوفمرب 

 

 المؤتمر الدولي الثاني الفريكالكس

 جامعة رواندا، كيغايل، رواندا

 

١٤٣٧صفر   

2015ديسمرب   

العالمية لتبادل المعرفةالمؤتمر الدولي الخامس للشبكة   

 مقر االحتاد اإلفريقي، أديس أبابا و جامعة جيما، إثيوبيا

 

 المقاالت
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 أشكال إسناد تراخيص إستعمال براءات االختراع في حاالت وجود التقليد الغير قانوني لالبتكارات 

٧٩-٥٥، صفحات )٢( ٠جملة االبتكارات، جامعة دوبوك، ا�لد    

 

البتكار تقليل تكلفة االنتاج في النموذج الخطي المتماثلالترخيص األمثل    

٢٠١٠/٢، جامعة دي بوك، ٦جملة االبتكار يف االقتصاد، رقم   

 

 االندماج الرأسي وتراخيص براءات االختراع في األسواق المنبع والمصب 

٢٠١٠صيف ) ١( ١جملة البحوث املتقدمة يف التصرف، ا�لد األول العدد   

 

هل أن مسألة عدم التماثل في التكلفة ما قبل االبتكار مهمة ؟: األمثل لبراءات االختراع في المنافسة الحيزيةالترخيص    

 أرشيف أوراق البحث يف االقتصاد، مكتبة جامعة ميونيخ، أملانيا

 

 نقل التكنولوجيا في نموذج ثنائي األبعاد 

 

بتكاليف نقل تربيعيةتراخيص براءات االختراع  في نموذج هوتلينغ الخطي    

 

 المھارات

 

 األم اللغة     :لغة عربية 

  جيد جداً   :فرنسيةلغة 

 جيد جداً   :لغة إجنليزية 

  مبتدئ  :املانيةلغة  

                            اللغة

 إجادة برامج ويندوز وميكروسوفت أوفيس 

 دراية ببعض برامج االحصاء والرياضيات 

 الحاسب

  ،ألعاب الشطرنج، رياضة ركوب الدراجة اهلوائية ، السفر و إكتشاف معامل و ثقافات الدول ، قراءة الكتب التارخيية رياضة السباحة

  وكل ما يهم االبتكارات والتكنولوجيات احلديثة

 الھوایات

 التربصات

جنوم ٥تربص بفندق   ,تربص بشركة إنتاج برامج مالية، تربص ببنك، تربص بشركة طريان، تربص بوكالة أسفار    

 


