
تشكيلة المكتب التنفيذي الوطني  
المصادق عليها في مجلس الشورى الوطني



فاألستاذ عبد العالي حساني شري

نةوالرقماألمين الوطني المكلف بالتنظيم 



األستاذ عبد العالي حساني شريف

:المعلومات الشخصية

بمقرة والية المسيلة1966نوفمبر 01من مواليد 
أوالد04متزوج وأب لـ 

:الوظيفة

(متقاعد)نائب بالمجلس الشعبي الوطني 

:الشهادات

بالمسيلةثانوية المقري 1987رياضيات بكالوريا -
(1987/1992)مهندس دولة في الهندسة المدنية جامعة محمد بوضياف بالمسيلة شهادة -
(2000/2004)الليسانس في العلوم القانونية واإلدارية جامعة محمد بوضياف بالمسيلة شهادة -



األستاذ عبد العالي حساني شريف

:الوظائف السياسية واإلدارية

المسيلةفي المجلس الشعبي الوالئي لوالية منتخب -
2007إلى 2002بين المجلس الوالئي كنائب رئيس ثم منتخب -
2012إلى 2007المجلس الشعبي الوطني من منتخب كنائب في -
2010إلى 2008من الوطني لرئيس المجلس الشعبي نائب -

:الوظائف داخل الحركة

2003إلى 1995المسيلة بين عضو مكتب والئي لوالية -
2008إلى 2003المسيلة من الوالئي لوالية نائب رئيس المكتب -
2013إلى 2008المسيلة بين لوالية رئيس المكتب الوالئي -
2018إلى 2013بالتنظيم من مكلف عضو المكتب الوطني -



األستاذ يحيى بنين

األمين الوطني المكلف 
محليةبالمنتخبين والتنمية ال



األستاذ يحيى بنين

:المعلومات الشخصية

بالوادي1971ديسمبر 02من مواليد -
أوالد05متزوج وأب لـ -

:الوظيفة

(ممارس)نائب بالمجلس الشعبي الوطني 

:الشهادات

2002إلى 1999دولة في الري رئيسا للقسم الفرعي مهندس -
1994دولة في الري  مهندس -
2011في علم النفس ليسانس -
2016في الري ماستر -
2015سنة ( السنة الثانية في طور إعداد المذكرة ) ماجستير في مدرسة خاصة في علم النفس يحضر -



يحيى بنيناألستاذ 

:الوظائف السياسية واإلدارية

عضو مؤتمر في كل مؤتمرات الحركة السبعة -
1994/ 1992مؤسسة الطلبة مسؤول -
1992/1994مؤسسة مسجد الطلبة مسؤول -
هذاإلى يومنا 1997مجلس شورى والئي للحركة من عضو -
على يومنا هذا2013من مجلس شورى وطني عضو -
على يومنا هذا2013المكتب الوالئي للحركة من رئيس -

:الوظائف داخل الحركة

2012-2002رئيس بلدية لعهدتين -
إلى يومنا هذا 2012نائب بالمجلس الشعبي الوطني لعهدتين من -



حمدادوشاألستاذ ناصر 

األمين الوطني المكلف بالمؤسسات
والعالقة مع المجتمع المدني



حمدادوشاألستاذ ناصر 

:المعلومات الشخصية

والية جيجلبالميلية1977مارس 28من مواليد -
أوالد04متزوج وأب لـ -

:الوظيفة

(ممارس)نائب بالمجلس الشعبي الوطني 

:الشهادات

ليسانس علوم إسالمية، تخصص سنة وكتاب -
إمام أستاذ سابق-



حمدادوشاألستاذ ناصر 

:الوظائف السياسية واإلدارية

إلى اليوم2012نائب بالمجلس الشعبي الوطني من -
عضو مكتب كتلة ثم نائب رئيس كتلة سابق  -
اللجنة القانونية –عضو لجنة التربية -
عضو اتحاد البرلمانات اإلسالمية-
2017رئيس الكتلة البرلمانية منذ -

:الوظائف داخل الحركة
2000إلى 1996عضو مكتب مؤسسة تربوية و رئيس فرع النقابة الطالبية بين / مربي-
2001إلى 2000عضو مكتب بلدي بين -
2013إلى 2003عضو مكتب والئي لوالية جيجل بين -
2018إلى 2014عضو مكتب وطني مكلف بالتربية والتكوين والدعوة بين -



الدكتور فاروق طيفور

ؤون األمين الوطني المكلف بالش
السياسية واالقتصادية



الدكتور فاروق طيفور

:المعلومات الشخصية

الشلفببلدية 1968ديسمبر 26من مواليد -
متزوج وأب لـبنتين-

:الوظيفة

البليدةالحقوق والعلوم السياسية جامعة أستاذ جامعي محاضر بكلية -
البديلة، ومدير معهد التدريب آسيوية والسياسات األفروللدراسات مؤسس مركز المنظور الحضاري -

والتأهيل السياسي

:الشهادات

دوليةشهادة الليسانس علوم سياسية تخصص عالقات -
(التنموية الماليزيةالحالة )الجزائرماجستير علوم سياسية وعالقات دولية جامعة -
جامعة الجزائر( الدول الصاعدة)راسات آسيوية علوم سياسية وعالقات دولية تخصص د دكتوراه -
األوزاعي للدراسات اإلسالمية لبنانفي كلية اإلمام باحث دكتوراه دراسات إسالمية -



الدكتور فاروق طيفور

:الوظائف داخل الحركة
1989الشلف سنة مكتب المؤسسة الطالبية عضو -
1990مكتب بلدي وادي سلي الشلف مكلف بالتربية عضو -
1998إلى 1994لوالية الشلف من مكتب والئي عضو -
2001والشؤون السياسية سنة لإلعالم الوطنية عضو األمانة -
اليومإلى 2012من مكتب الوطني عضو -

:صدر له

(كتاب)مؤلفا 13-
بحثا 15ما يزيد عن -
مقال تحليلي2000ما يزيد عن -

:السياسية واإلداريةالوظائف 

مستشار بوزارة التجارة سابقا-



األستاذ محمد لويز

بية األمين الوطني المكلف بالتر
والتكوين والتدريب



األستاذ محمد لويز
:المعلومات الشخصية

بتيارت1963جانفي09من مواليد -
أوالد06متزوج وأب لـ -

:الوظيفة

سنوات 10تعليم ثانوي لمادة العلوم اإلسالمية لمدة أستاذ -
سنوات 05أستاذ بوزارة الشؤون الدينية لمدة إمام -
سنة 16التربية الوطنية بوزارة التربية الوطنية لمدة  مفتش -

:الشهادات

1986سنة إلى 1982فقه وأصوله الجامعة المركزية بالعاصمة  الدفعة األولى من سنة ليسانس -
أولى ماجستير  في علوم التربية  سنة -
عالي للدراسات اإلسالمية بالقاهرةدبلوم -
والدعاة من دمشق لألئمة عالمي دبلوم -



محمد لويزاألستاذ 

1986إلى 1984عضو لجنة حي طالبي من -
(  قبل التأسيس القانوني)عضو مجلس شورى جهة -
مكتب بلدي للحركة رئيس -
مستغانم / بتسمسيلت والئي للتربية أمين -
مكتب والئي للحركة بتسمسيلت رئيس -
مجلس شورى والئي بتسمسيلت رئيس -
الوطنية للتربية مكلف بالمناهج التربوية منذ عهدتين  سابقتين عضو األمانة -
مركز الرواد للتدريب التربوي رئيس -

:الوظائف داخل الحركة



بوعبد اهلل بن عجمية. د

م األمين الوطني المكلف باإلعال
واالتصال



الدكتور بوعبد اهلل بن عجمية
:المعلومات الشخصية

مديونة بوالية غليزانبلدية 1981سبتمبر 11من مواليد -
متزوج وأب لـولدين -

:الوظيفة

أستاذ باحث ، تخصص اإلعالم واالتصال 
:الشهادات

.وهرانمن جامعة 2003جوان " واتصالإعالم "ليسانس -
.من جامعة وهران2005جوان " علوم قانونية وإدارية"ليسانس -
.من جامعة وهران2006جوان " الكفاءة المهنية للمحاماة"شهادة -
. من جامعة وهران2007جوان " علوم اإلعالم واالتصال"ماجستير شهادة -
المتخصصة لتعليم " سيباويه"من مدرسة 2009سنة " اللغة اإلنجليزية"متخصصة ومعمقة شهادة -

.اللغات
.من جامعة الجزائر العاصمة2015جوان " اإلعالم واالتصال" علوم دكتوراه -



الدكتور بوعبد اهلل بن عجمية

:الوظائف داخل الحركة

(سنوات05)المكتب التنفيذي البلدي لبلدية مديونة مكلفا بالتنظيم عضو -
(2013.2015)غليزان مكلفا باإلعالم واالتصال بوالية المكتب التنفيذي الوالئي عضو -
2013غليزان منتخبا ابتداء من الوالئي بوالية مجلس الشورى عضو -
(2015.2018)باإلعالم واالتصال مكلفا المكتب التنفيذي الوطني عضو -
.2015من ابتداء مجلس الشورى الوطني عضو -
واالتصالمكلفا باإلعالم 2017ماي 04تشريعات في الهيئة االنتخابية الوطنية عضو -
واالتصالمكلفا باإلعالم 2017نوفمبر 23محليات في الهيئة االنتخابية الوطنية عضو -
الوحدةلجنة التفاوض في مرحلته الثانية مع جبهة التغيير سابقا في إطار مشروع عضو -



الدكتورة عائشة سرير

مرأة األمينة الوطنية المكلفة بال
وشؤون األسرة



الدكتورة عائشة سرير

:المعلومات الشخصية

ببو مدفع والية عين الدفلى1970أفريل23من مواليد -
أوالد03متزوجة وأم لـ -

:الوظيفة

بتيبازةرئيسية بمصلحة الكلى والغسيل الكلوي طبيبة -

:الشهادات

في الطب العام تخصص غسيل كلويدكتوراه -



الدكتورة عائشة سرير

1990عضو مؤسس في النقابة الطالبية بالبليدة -
مسؤولة العمل التربوي الطالبي ومربية في فترة الجامعة -
1998إلى 1995ممثلة عن طالبات جهة الوسط في أول مجلس للطلبة في الحركة من -
1998إلى 1995عضو بمجلس الشوى لوالية البليدة من -
2008إلى 2003عضو أمانة والئية بوالية تيبازة من -
2008إلى 2003عضو لجنة التدريب ألمانة المرأة وشؤون األسرة من -
2013إلى 2008عضو مكتب والئي لوالية تيبازة من -
2013إلى 2008نائب األمينة الوطنية للمرأة وشؤون األسرة من -

:الوظائف داخل الحركة

عضو بنقابة األطباء العامون-

:الوظائف السياسية واإلدارية



ةاألستاذ عبد الغني مصامد

رة األمين الوطني المكلف باإلدا
والمالية والوسائل



األستاذ عبد الغني مصامدة

:المعلومات الشخصية

بعين عباسة والية سطيف1966ديسمبر 20من مواليد -
أوالد06متزوج وأب لـ -

:الوظيفة

مسبقمتقاعد سنة، 16لمدة التعليم الثانوي و التقني أستاذ -

:الشهادات

مهندس دولة، تخصص ميكانيك الدقة



عبد الغني مصامدةاألستاذ 

1995على غاية 1992بلدي من  رئيس مكتب نائب -
2004إلى غاية 1995بلدي من مكتب رئيس -
2007إلى غاية 2005والئي من مكتب عضو -
إلى يومنا هذا 2008سطيف من المكتب الوالئي رئيس -
إلى يومنا هذا 2008الوطني من مجلس الشورى عضو -

:الوظائف داخل الحركة

.2007-2012للعهدة رئيس بلدية نائب -
إلى يومنا هذا2012الوالئي لعهدتين من رئيس المجلس الشعبي نائب -

:الوظائف السياسية واإلدارية



صادوقاألستاذ أحمد 

األمين الوطني المكلف بالجامعات
والعمل الطالبي والشباني



صادوقاألستاذ أحمد 

:المعلومات الشخصية

بتنس والية الشلف1971من مواليد -
أوالد04متزوج وأب لـ -

:الوظيفة

(ممارس)نائب بالمجلس الشعبي الوطني -

:الشهادات

1991رياضيات سنة  بكالوريا -
1995ليسانس رياضيات، المدرسة العليا  بالقبة -
2009ليسانس علوم سياسية، جامعة الشلف -
2006، المدرسة العليا للتجارة سنة المناجمنتدبلوم الدراسات المعمقة في -
أستاذ لمادة الرياضيات ثم مديرا سابقا لثانوية-



صادوقاألستاذ أحمد 

:الوظائف السياسية واإلدارية

منلجنة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي بالمجلس الشعبي الوالئي رئيس -
2015إلى 2012

بالمجلسنائب . 2017الي 2015رئيس المجلس الشعبي الوالئي بالشلف من نائب -
.2017من ابتداء الشعبي الوطني 

.2017من ابتداء نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم -
.  2022-2017لجنة الصداقة البرلمانية  الجزائرية التركية للعهدة رئيس -
2017من ابتداء بالمجلس الشعبي الوطني  الجمعويلجنة الشباب و الرياضة و العمل عضو -



صادوقاألستاذ أحمد 

:الوظائف داخل الحركة

إلى اآلن1993تربوية من سنة مربي ألسرة -
1996إلى 1993ثم رئيسا لها من عضو مكتب مؤسسة القبة الطالبية -
1997سنة إلى 1996منطقة القبة للعمل الطالبي من سنة مندوب -
2000سنة إلى 1997مكتب بلدي من سنة رئيس -
2007سنة إلى 2002مكتب والئي للحركة من سنة عضو -
2008الجهاز الوطني للتدريب سنة رئيس -
2011سنة إلى 2008سنة من رئيس المكتب الوالئي نائب -
إلى يومنا هذا 2011لوالية الشلف من المكتب الوالئي رئيس -
2018إلى  2007من مجلس الشورى الوطني عضو -
إلى  اآلن2013جيل الترجيح للتأهيل القيادي من رئيس أكاديمية -



األستاذ أمين علوش

ية األمين الوطني المكلف بالجال
والعالقات الخارجية



األستاذ أمين علوش

:المعلومات الشخصية

بوهران1970سبتمبر 15من مواليد -
أوالد05متزوج وأب لـ -

:الوظيفة

معتمد من وزارة السكن والعمرانمهنــدس -

:الشهادات

1989رياضيات سنة  بكالوريا -
جامعة العلوم والتكنولوجيا وهران1994دولة في الهندسة المدنية  دفعة مهندس -



األستاذ أمين علوش
:الوظائف السياسية واإلدارية

2007إلى 2002لجنة بالمجلس الشعبي الوالئي وهران  من رئيس -
.2012إلى 2007بالمجلس الشعبي الوطني  من عضو -
لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الكوبية بالمجلس الشعبي الوطني رئيس -

2012إلى 2007من 
.العام  للمنتدى العالمي للبرلمانيين اإلسالميين حاليااألمين -
.مؤسس لرابطة برلمانيون ألجل القدس عضو -

:الوظائف داخل الحركة
-جامعة العلوم و التكنولوجيا وهران-النقابة الطالبية مكتب فرع عضو -
2002إلى 1997لوالية وهران من مكتب والئي عضو  -
2008إلى 2003من لوالية وهران المكتب الوالئي رئيس -
2017/2018مكتب وطني لحركة مجتمع السلم مكلف بالجالية  عضو -



الشيخ أحمد براهيمي

ن، األمين الوطني المكلف بفلسطي
القضايا العادلة وحقوق اإلنسان



األستاذ أحمد براهيمي

:المعلومات الشخصية

ببني سليمان والية المدية1970جوان 24من مواليد -
أوالد05متزوج وأب لـ -

:الوظيفة

إمام أستاذ بالشؤون الدينية -

:الشهادات

ليسانس شريعة إسالمية-
يحضر ماجستير معارف مقدسية-



األستاذ أحمد براهيمي
:الوظائف السياسية واإلدارية

1999إلى 1991عضو مكتب بلدي من -
إلى يومنا هذا1997عضو مجلس شورى والئي من -
على يومنا هذا2013عضو مجلس شورى وطني من -
2015إلى 2008عضو األمانة الوطنية لفلسطين من -
2018إلى 2015عضو مكتب وطني من -

:الوظائف داخل الحركة

2002إلى 1997منتخب كعضو مجلس والئي بين من -
نائب رئيس االئتالف العالمي لنصرة فلسطين والقدس-
عضو اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، المنسق العام لقوافل كسر الحصار-
عضو المكتب التنفيذي لهيئة إعمار فلسطين الدولية-
منسق المغرب العربي وغرب إفريقيا لنصرة فلسطين  -



األستاذة فاطمة الزهراء سعيدان

أمين المكتب



األستاذة فاطمة الزهراء سعيدان
:المعلومات الشخصية

بالجزائر العاصمة1969جويلية27من مواليد -
أوالد02متزوجة وأم لـ -

:الوظيفة

معتمدة لدى مجلس قضاء الجزائر محامية -

:الشهادات
1989بكالوريا علمي شهادة -
ليسانس علوم ادارية وقانونية  كلية الحقوق والعلوم اإلدارية   بن عكنون الجزائر شهادة -
الكفاءة المهنية للمحاماة  كلية الحقوق بن عكنون شهادة -
تدريب في ديبلوم اإلصالح األسري  عن كلية الدراسات الحرة  أكاديمية الفرحةشهادة -
زائربالمدرسة الوطنية لإلدارة الجالمناجمنتو –تقنيات االتصال –تمرين  القانون اإلداري شهادة -
برامج تدريب القادة والمديرين من  شركة أكام  للتدريب وتطوير األعمال  في  دورة شهادة  -

استراتيجيات العالقات العامة والتواصل على مستوى التعاون الدولي بتركيا 



األستاذة فاطمة الزهراء سعيدان

2008إلى 2006بوالية الجزائر من أمانة والئية للمرأة  عضو -
2008إلى 2006من األمانة الوطنية للمرأة عضو -
2008إلى 2006من الفريق الوطني للتدريب التربوي  في أمانة  التربية الوطنية عضو -
2014إلى 2007عضو بالمنتدى اإلسالمي العالمي لألسرة والمرأة من -
2017/2018عضو األمانة الوطنية للمرأة  -

:الوظائف داخل الحركة

2012إلى 2007من الجزائر لوالية الوالئيبالمجلس الشعبي عضو -
2009سنة رئيس الجمهورية النتخاب في الهيئة الوطنية  المستقلة عضو -

:الوظائف السياسية واإلدارية



تشكيلة المكتب التنفيذي الوطني  
المصادق عليها في مجلس الشورى الوطني


