
  

  ٢٩/١٢/١٩٤١ في الجزائر، )المديةوالية  (ولد في قصر البخاري

  جزائري    :الجنسية

  بناءأمتزوج وله ثالثة     :الحالة االجتماعية

نماذج متعددة المعادالت لحـساب     " النقل الجوي بأطروحة عنوانها      دكتوراه في اقتصاديات   -    :الدراسات
ية فـي بريطانيـا    والسكك الحديدن الطيراالطلب على السفر ـ تطبيقها على المنافسة بين 

  ).١٩٨١" (العظمى
نماذج التنبـؤ بالطلـب علـى النقـل         "شهادة ماجستير في النقل الجوي بأطروحة عنوانها         -

 .بالمملكة المتحدةمعهد كرانفيلد للتكنولوجيا من ) ١٩٧٨" (الجوي

  فـي تولـوز  الكليـة الوطنيـة للطيـران المـدني    شهادة مهندس دولـة للطيـران مـن      -
 ).١٩٧٠( بفرنسا

  ).١٩٦٧(ليسانس في الرياضيات من جامعة الجزائر بالجزائر  -
  والفرنسية واالنجليزية) م األلغة(ت التعليم األساسية هي العربية لغا    :اللغات

  )مبتدئ(األلمانية : اللغات األخرى
  )االيكاو(األمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي     :الخبرة العملية

  )١/٨/٢٠٠٣ا من اعتبار(
 اآلمن والمـنظم    النموتعزيز  ة  يمسؤولبإحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة،      ك االيكاو،   تضطلع    

للطيران المدني الدولي في شتى أنحاء العالم، إذ تتولى وضع القواعد واألنظمـة الالزمـة لـسالمة                 
وهـي بمثابـة محفـل    . طيرانحماية البيئة في مجال الفضال عن  الطيران وأمنه وكفاءته وانتظامه،     

  .دولة ١٩٠لتعاون في جميع مجاالت الطيران المدني بين دولها المتعاقدة البالغ عددها ا
مسؤول عن التوجه العام    الاألمانة العامة وهو الرئيس التنفيذي للمنظمة و      هو رئيس   ن عام االيكاو    يأم    

أمين عام مجلس االيكاو    هو أيضا   و. لسبعة ا اإلقليمية المكاتب   نشطةلعمل األمانة العامة بما في ذلك أ      
ة بالمهام التي يكلفه بهـا      تبعسياسات المجلس الم  وفقا ل مسؤول أمام المجلس كهيئة عامة ويضطلع       الو

.  األمانـة العامـة  ةنـشط أ فـي تنفيـذ     حرز التقدم الم  عنتقارير دورية   لمجلس  ليقدم  كما   .المجلس
ن الدوليين المتخصصين العاملين في مجال الطيـران  يضطلع األمين العام بدور قيادي إزاء الموظفي     و

 اإلداريـة هيئاتهـا   أنـشطة   لتصريف أعمال المنظمـة و    المطلوبين  موظفين  ال ويعين   ،المدني الدولي 
  .والعاملة

  الدكتور الطيب شريف
  أمين عام

 منظمة الطيران المدني الدولي
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وعمل عضوا في لجنة النقـل الجـوي ونائبـا       .  ممثل الجزائر لدى مجلس االيكاو    : ٢٠٠٣-١٩٩٨    

  .ي اللجنة الماليةلرئيسها ثم رئيسا لها، وعضوا ف

لمـشاريع  وتقيـيم ا  جـدوى   الدراسات  أعد  و.  خبير استشاري في الطيران المدني    : ١٩٩٧-١٩٩٤    
  .بتحرير قطاع النقل الجوي وتدريب الطيارين في الجزائرة خاصال

وهو منصب وزاري لتنفيذ الـسياسة الحكوميـة فـي          .  كاتب الدولة للتعليم العالي   : ١٩٩٣-١٩٩٢    
  .مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي

  . الطائراتإلنتاجمدير مشروع : ١٩٩٢-١٩٨٧    

   .مدير النقل الجوي بوزارة النقل في الجزائر: ١٩٨٧-١٩٨٥    

 الخصوص برنامجـا لتخطـيط الطيـران        أعد على وجه  . مستشار الطيران المدني  : ١٩٨٥-١٩٨٢    
  .المدني في الجزائر بما في ذلك تحديد شكل األسطول الجوي وشبكة الخطوط الجوية الجزائرية

أعد دراسات على مستوى الدكتوراه في مجال النقل في معهد كرانفيلد للتكنولوجيـا             : ١٩٨١-١٩٧٧    
  .بالمملكة المتحدة

ل عن اإلدارة الفنيـة     وؤمس.  )الجزائر ("الدار البيضاء "ولي  مدير مطار الجزائر الد   : ١٩٧٦-١٩٧٥    
  .الماليةالشؤون  شؤون الموظفين ووإدارةوالمجال الجوي المحلي والتشغيلية للمطار 

 وحدة  إنشاءشارك في   .   المالحة الجوية بوزارة النقل في الجزائر      إدارةنائب مدير   : ١٩٧٥-١٩٧٤    
 جميع الدول العربية فـي      هااستخدمت  األرضية للمالحة الجوية    جوية للتفتيش على المساعدات    معايرة

  .الشرق األوسط ومعظم دول الخليج طوال أكثر من عشرة أعوام

  . النقل واألشغال الجوية بوزارة النقل في الجزائرإدارةنائب مدير : ١٩٧٤-١٩٧١    

دراسـات  سؤول عـن ال  م.  الطيران المدني بوزارة النقل في الجزائر      بإدارةمهندس  : ١٩٧١-١٩٧٠    
  . الطيران التي تملكها الخطوط الجوية الجزائريةمعداتن بشأ

وسائط النقل فـي    ومواءمة  عن تنسيق    لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألفريقيا    أعد دراسة ل   – ١٩٨٧    :األنشطة األخرى
  .١٩٨٧، أديس أبابا، لشمال أفريقياالمنطقة دون اإلقليمية 

 الماجـستير فـي معهـد العلـوم     بريس اقتصاديات النقل الجـوي لطـال   تدتولى  : ١٩٨٥-١٩٨٤    
  ).الجزائر(االقتصادية بالجزائر 

ـ      واألشغال الهوائيميكانيكا الطيران واالنسياب    تدريس  تولى  : ١٩٧٤-١٩٧٣     ة  الجويـة فـي الكلي
  ).الجزائر (بليدةالوطنية لفنيي الطيران في 

وي في كلية الطيـران المـدني واألرصـاد الجويـة           تنظيم النقل الج  تدريس  تولى  : ١٩٧١-١٩٧٠    
  ).الجزائر(بالجزائر 
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