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  تنش يط أ عامل فريق ميدان التكوين 

 اقرتاح الربانمج البيداغويج ملسارات التكوين 

 عداد ممرات بني مسارات التكوين للسامح ابلتوجيه التدرجيي للطلبة  اإ

 وضع مناجه بيداغوجية متوافقة 

 .بداء الرأ ي فامي خيص جدول مسار التكوين أ و تعديهل  السهر عىل انسجام املسارات واإ

  الانسجام العام للرتبصات املنصوص علهيا يف التكوين.السهر عىل 

  العايل يف التدرج.والتعلمي يف التس يري البيداغويج للتكوين  ال قسام ؤساءمساعدة ر 

 تنظمي وتس يري معلية الإرشاف tutorat 

 

allaedinekadri@yahoo.fr 

mailto:allaedinekadri@yahoo.fr
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قتصاديتشلك جملس ميدان التكوين  -1 عضاء الآتيني ية والتجارية وعلوم التس يريللكية العلوم الإ  :من ال 

 مسؤول ميدان التكوين 

  قتصادية والتجارية وعلوم التس يريمعيد  .لكية العلوم الإ

  امللكف ابملسائل املرتبطة ابلطلبة انئب العميد 

  امللكف مبا بعد التدرج والبحث العلمي انئب العميد 

 رئيس اجمللس العلمي 

  رؤساء ال قسام 

 التكوين شعبة مسؤويل 

 الليسانس واملاسرت املعمتدة مسؤويل ختصصات 

 .يرتأ س مسؤول فريق ميدان التكوين الاجامتع ويسهر عىل السري احلسن ملهامه .2

ن جيمتع يف دورة اس تثنائية بطلب أ  وميكن  ،جيمتع جملس ميدان التكوين مرة لك شهرين يف دورة عادية .3

 .اللكيةمعيد من مسؤول فريق ميدان التكوين أ و 

 العميد بانئ معيد اللكية أ و حيدد مسؤول فريق ميدان التكوين جدول أ عامل اجمللس ابلتنس يق مع .4

 .امللكف ابدلراسات

 ،امللكف ابملسائل املرتبطة ابلطلبة بدعوة أ عضاء اجمللس لالجامتع انئب العميدرؤساء ال قسام أ و يلكف  .5

 .وحيفظ أ رش يف اجمللس

امللكف ابملسائل املرتبطة ابلطلبة يف مجع امللفات  انئب العميديساعد مسؤول فريق ميدان التكوين  .6

 .عاملال  والواثئق الرضورية اخلاصة ابلنقاط املدرجة يف جدول 

 .ميكن لرئيس اجمللس دعوة خبري حلضور اجامتعات اجمللس حبمك معارفه وكفاءته العلمية يف التخصص .7

 .الشعب والتخصصات ابلقانون ادلاخيل للمجلسمسؤويل تلزتم جمالس  .8

 .تس يري اجمللس يف حال غياب مسؤول فريق ميدان التكوين معيد اللكيةيتوىل  .9
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العلوم ادلكتوراه( يف ميدان ، املاسرت ،)الليسانس اقرتاح الربانمج البيداغويج ملسارات التكوين .1

قتصادية والتجارية وعلوم التس يري.  الإ

لضامن اجناز هذا  ،والهيالك املسخرة من قبل املؤسسةمطابقة عرض التكوين مع التأ طري البيداغويج  .2

 .التكوين

عداد معابر بني خمتلف مسارات التكوين لتوجيه الطلبة حنو خمتلف الفروع والتخصصات .3 ومتكني  ،اإ

 .مسكل تكوينه يف مؤسس ته ال صلية أ و مؤسسة أ خرى طبقا ملبدأ  احلركية لالطالب من تعدي

أ عامل ، للربانمج واملسارات وفق خمتلف أ شاكل التدريس )دروسحتيني وتقيمي احملتوى البيداغويج  .4

 .(تربصات أ ايم دراس ية، وطنية أ و دولية، ملتقيات ،أ عامل تطبيقية ،موهجة

 .(أ عامل تطبيقية ،أ عامل موهجة، تنظمي توحيد طريقة تقيمي خمتلف أ شاكل التدريس )دروس .5

بداء الرأ ي فامي خيص جدوى فتح أ و تعديل أ و جتميد مسارات التكوين يف ميدان  .6 قتصادية اإ العلوم الإ

 (ادلكتوراه ماسرت، سانس،ي ل والتجارية وعلوم التس يري )

الس نة الثالثة ليسانس، وطلبة الس نة الثانية ماسرت للك  السهر عىل متابعة الرتبصات امليدانية لطلبة .7

 الفروع والتخصصات.

جراءات بيداغوجية من اقرت  .8   .جل السري احلسن ملسارات التكوينأ  اح اإ

أ عامل  ،أ عامل موهجة، دروس)تنظمي حمتوى التعلمي وتوزيع املهام البيداغوجية خملتلف أ شاكل التدريس  .9

 .(، أ عامل أ خرىتطبيقية

عداد تقارير س نوية للحصائل البيداغوجية ملسارات التكوين .11 بيداغوجية لرئيس اللجنة ال واليت ترسل  ،اإ

آراء اجمللس وتوصياته الوطنية  .مرفقة بأ

أ و  ،أ و التخصص ،فريق الشعبة :ةل تتعلق ابجلانب البيداغويج اليت يعرضهاأ  يه يف لك مسأ  يبدي ر  .11

 . امللكف ابدلراسات واملسائل املرتبطة ابلطلبة انئب العميدو أ   ،رؤساء ال قسام
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قتصادية والتجارية وعلوم التس يرييتشلك فريق شعبة التكوين مليدان  .1 عضاء الآتيني العلوم الإ  :من ال 

  التكوينمسؤول فريق ميدان 

 رئيس القسم 

 مسؤول الشعبة 

 الليسانس أ و املاسرت اتختصص مسؤويل 

قتصادية والتجارية وعلوم التس يريمليدان يتشلك فريق ختصص التكوين  .2 عضاء الآتيني العلوم الإ  :من ال 

 مسؤول الشعبة 

 التخصص لمسؤو 

 مسؤويل املقاييس 

 .ويسهر عىل السري احلسن ملهامه ،لتخصص الاجامتعا أ ويرتأ س مسؤول فريق الشعبة / .3

وميكن أ ن جيمتع يف دورة  ،يف دورة عادية شهرينالتخصص مرة لك  أ وجيمتع جملس فريق الشعبة / .4

  .التخصص أ و رئيس القسم أ واس تثنائية بطلب من مسؤول فريق الشعبة /

 . القسمتكوين جدول أ عامل اجمللس ابلتنس يق مع رئيس ال ختصص  أ وحيدد مسؤول فريق الشعبة / .5

 .أ رش يف اجمللسبفظ توحي  ،يلكف رئيس القسم بدعوة أ عضاء اجمللس لالجامتع .6

ختصص التكوين رئيس القسم يف مجع امللفات والواثئق الرضورية أ و يساعد مسؤول فريق الشعبة / .7

 .عاملال  اخلاصة ابلنقاط املدرجة يف جدول 

 .انعقاد جلساهتافريق الشعبة تعويض جملس التخصصات يف حال تعذر  ملسؤولميكن  .8

 .ابلقانون ادلاخيل جمللس ميدان التكوين التكوين ختصصات/أ و  ةتلزتم جمالس شعب .9

 .التكوين ختصاصاإ  أ و يتوىل رئيس القسم تس يري اجمللس يف حال غياب مسؤول فريق شعبة / .11
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 (.، أ عامل أ خرىحمارضات، أ عامل موهجة، أ عامل تطبيقية)املتابعة البيداغوجية لعملية سري ادلروس  .1

 .طبقا لعروض التكوين ملواد التكوينيسهر عىل الالزتام ابحملتوى البيداغويج  .2

عداد تقارير شهرية للحصائل البيداغوجية للشعبة  .3 وحتديد نس بة التقدم اليت جيب أ ن  ،و التخصصأ  اإ

 .عن طريق رئيس القسم ومسائل الطلبة انئب العميد امللكف ابلبيداغوجياترسل اإىل 

  .الشعبة أ و التخصص عىل دراسة بطاقة املتابعة البيداغوجية مسؤوليسهر  .4

تطبيقية، أ عامل حمارضات، أ عامل )يسهر عىل توحيد معلية التقيمي يف خمتلف أ شاكل التدريس  .5

وذكل ابلتنس يق مع مسؤويل  ،بني الفروع والتخصصات يف املقاييس املشرتكة( ، أ عامل أ خرىموهجة

 .املقاييس

آليات ل جناز الرتبصات امليدانية للطلبةالشعبة أ و التخصص  مسؤوليسهر  .6  .عىل وضع أ

 .س توى الطلبةو التخصص تنظمي أ ايم دراس ية وندوات علمية لتحسني م أ  الشعبة  مسؤوليقرتح  .7

 . يبدي رأ يه يف لك مساةل بيداغوجية يعرضها رئيس القسم .8

ويف التخصصات  ،يبدي رأ يه يف اقرتاح فتح أ و تعديل أ و غلق يف الفرع ابلنس بة لفريق الشعبة .9

 .ابلنس بة لفريق التخصص

 متابعة وضع الإرشاف يف طور الليسانس واملاسرت.عىل الشعبة أ و التخصص  مسؤوليسهر  .11

  .توزيع املهام البيداغوجية خملتلف أ شاكل التدريسعىل الشعبة أ و التخصص  ؤولمسيسهر   .11
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لتس يري د. مجيل عبد اجلليل ا ارية وعلوم  لتج ية وا اد قتص الإ لعلوم  ا  معيد لكية 

لتكوين  قادري عالء ادلينأ .د  ا ان  ميد  مسؤول 

امللكف  بلقروريصات رش يد. د لعميد  ا لتدرجانئب  ا ابعد  م  مبصلحة 

ا أ . زيدان خلرض غوجي ا لبيد امللكف اب لعميد  ا  انئب 

لعلمي أ .د بن سعيد محمد  ا س  اجملل س   رئي

لتس يري د. حيياوي سلامين ا علوم  س قسم   رئي

ية د. طالب سومية شهيناز اد قتص الإ لعلوم  ا  رئيسة قسم 

ارية د. بن سعيد خلرض لتج ا لعلوم  ا س قسم   رئي

س بة د. خبيت زوليخة ا لية واحمل ا امل لعلوم  ا  رئيسة قسم 

س بة د. عكريش كامل ا لية واحمل ا امل لعلوم  ا شعبة   مسؤول 

ية د. بوعبد هللا وس يةل اد قتص الإ لعلوم  ا شعبة  ةل   مسؤو

علوم  د. خدمي أ مال شعبة  ةل  لتس يريمسؤو  ا

ارية أ . زرقون الهامشي لتج ا لعلوم  ا شعبة   مسؤول 

 اإدارة مالية ليسانس فريق اإختصاصمسؤول  د. بوش تة حيىي

عامل ليسانس فريق اإختصاصمسؤوةل  د. حسميي فايزة  اإدارة ال 

 اإدارة املوارد البرشية ليسانس فريق اإختصاصمسؤوةل  د. انيج أ مينة

 اإدارة مالية ماسرت اإختصاصفريق مسؤول  فياليل طارقد. 

عامل ماسرت فريق اإختصاصمسؤوةل  مححايم أ مالد.   اإدارة ال 

 اإدارة املوارد البرشية ماسرت فريق اإختصاصمسؤوةل  رادي نور ادليند. أ . 

قتصاد نقدي وبنيك ليسانس  فريق اإختصاص  مسؤول د. رديف مصطفى  اإ
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قتصادفريق اإختصاص ماسرت   مسؤول الصغري ميسمد.   نقدي وبنيك  اإ

قتصاد دوىل ليسانس فريق اإختصاصمسؤوةل  د. صباغ رفيقة  اإ

ميان قتصاد وتس يري املؤسسة ليسانس فريق اإختصاصمسؤوةل  د. كروشة اإ  اإ

قتصاد وتس يري املؤسسةماسرت  فريق اإختصاصمسؤول  لعوج زواويد. أ .   اإ

قتصاد دويل فريق اإختصاصمسؤول  د. حلول عيل   ماسرت اإ

 جتارة دولية ليسانس فريق اإختصاصمسؤوةل  أ مينة د. عباس

 تسويق ليسانس فريق اإختصاصمسؤوةل  قراع أ مالد أ .

 دوليةمالية وجتارة  ماسرت فريق اإختصاصمسؤول  وراد زواويد. 

 اخلدمات تسويق ماسرت فريق اإختصاصمسؤول  الهواري جاملأ .د 

 تأ ميناتال بنوك و ال مالية  فريق اإختصاصختصص  مسؤوةل د. قازوز رفيقة

لهام  حماس بةمالية و  ليسانس فريق اإختصاص مسؤوةل د. عطاوي اإ

 حماس بة وتدقيقماسرت  فريق اإختصاص مسؤوةل د. حامدي مليكة

 بنوكمالية و  ختصص ماسرت مسؤوةل ماسرت مالية املؤسسة فريق اإختصاصمسؤوةل  د. حالم زواوية

 بنوكمالية و  ماسرت فريق اإختصاص مسؤوةل مدلس جناةد أ .
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( دلين  ا ء  ري عال اد ق  : ب واللق مس   (                                        Alaeddine  Kadriالإ

 : الازدايد 2اترخي وماكن  ارس  4 1م 9 8 2 ) ان )تلمس  مبغنية 

ي امع اذ ج أ س ت  : لوظيفة  ا

يل ا لع ا لتعلمي  ا اذ  أ س ت  : رتبة ل   ا

ية  اذ ال س ت ادة  : شه ا ل علهي ادة متحص ر شه آخ  أ

 : ادة لشه ا احلصول عىل  1اترخي  8/1 2/2 1 2 1 
 

لتس يري، ا وعلوم  رية  ا لتج وا ية  إقتصاد ال العلوم  لكية  العمل:  يل ماكن  اجليال امعة   allaedinekadri@yahoo.fr ج
 : ين مله ا لكرتوين  الإ لربيد   alaeddine.kadri@univ-sba.dz 1771818471  /1556811114ا

 :اخلربات املهنية 
س يدي بلعباس، ابتداء من  -أ س تاذ التعلمي العايل، لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس  -

 .18/12/2121املؤرخ يف  686. بناء عىل القرار الوزاري رمق 18/12/2121

س يدي بلعباس، ابتداء  -أ س تاذ حمارض قسم )أ (، لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس  -

 .24/15/2115من 

س يدي بلعباس، ابتداء  -أ س تاذ حمارض قسم )ب(، لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس  -

 .13/11/2113من 

س يدي بلعباس، ابتداء  -تاذ مساعد قسم )أ (، لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس أ س  -

 .31/12/2119من 

س يدي بلعباس، ابتداء -أ س تاذ مساعد قسم )ب(، لكية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس  -

 .15/12/2117من 

 : لعلمية ا ؤهالت  مل  ا

س يدي  -شهادة ال س تاذية يف العلوم الإقتصادية، لكية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة جياليل ليابس  -

 .18/12/2121بلعباس، 

 -يابس شهادة التأ هيل اجلامعي يف العلوم الإقتصادية، لكية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة جياليل ل -

 .24/15/2115س يدي بلعباس، 

 -دكتوراه يف علوم التس يري، ختصص جتارة دولية، لكية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة جياليل ليابس  -

 .13/11/2113س يدي بلعباس، 

وعلوم التس يري، جامعة جياليل  ماجس تري يف العلوم الإقتصادية، ختصص جتارة ومالية دولية، لكية العلوم الإقتصادية والتجارية -

 .2117س يدي بلعباس،  -ليابس

ليسانس يف العلوم الإقتصادية، ختصص نقود وبنوك ومالية، لكية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة أ يب بكر  -

 .2114تلمسان،  -بلقايد

 .2111، تلمسان -باكلوراي علوم الطبيعة واحلياة، اثنوية بوعزة ميلود مبغنية -
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 : ي لعلم ا اج    الإنت

 : ب لكت  ا

الإسالمية .1 رف  ا ملص ا يف  ا  هت ا وتطبيق الإسالمية  لية  ا مل ا لتكنولوجيا  دار أ لفا للتوثيق والنرش والتوزيع. قس نطينة:  (.2122. )ا

 اجلزائر.

2. (  . ل ا مل ا س  رأ  وسوق  ي  لنقد ا اد  قتص الإ يف  لوجزي  .  2121ا اجلزائر. ، الطبعة ال وىل، قس نطينة، منشورات أ لفا للواثئق(

2121. 

دلولية .3 ا لية  ا مل ا يف  اعد  ملس  برلني. أ ملانيا.  .نور للنرش(. 11/11/2121. )ا

املالية و  .4 لهندسة  رةا ا د ات اإ ملش تق لية  ا ا مل ل -ا ري مدخ ي نظ .  وتطبيق ل  برلني. أ ملانيا.  ،نور للنرش (.16/19/2121)متاكم

 : دلولية ا ات  ملنشور الت وا ملق  ا

1. Les tableaux de bord prospectifs adoptés par les PME algériennes; réalité et perspectives. 

(2022). revue de l'innovation et marketing. 8(2). Université Djilali Liabes Sidi Bel Abbes, 

Algerie   

ل  .2 اس ية ابس تعام قي راسة  : د رية ئ زا اجل رية  ا لتج ا لبنوك  ا لعينة من  ال مان املرصيف  رجة  وأ ثرها عىل د الس يوةل املرصفية  ؤرشات  م

الفرتة  ات ابنل خالل  )2013-2019معطي التجارية والاقتصاد(. 2121.  ادلراسات  املعارصة. جمةل  ابن خدلون 2)4 ية  (.  جامعة 

. ص ص  ) ر ئ زا اجل ( ارت  5تي 1 2-5 1 8.  

3. The paradox of dollar during global financial crisis (.2121.  )  An application of ARIMA and  

ARCH models, Journal of Afro-Asian Studies, Fifth Issue, Volume 2, Democratic Arab 

Center–Germany–Berlin. 

4. (  . ا منوذج ا  ركي ت  : ط لنف ا أ سعار  يف ظل تقلبات  إقتصاد  ال لمتويل  الإسالمية كبديل  لصكوك  2ا 1 1 قتصاد. (8 معهد . 3. العددجمةل اإ

 . أ سطنبول: تركيا. اسطنبول لدلراسات الإقتصادية والتعاون ادلويل

ال وروبية:دراسة .5 املالية  ال سواق  وأ ثرها عىل  بريكست  زمة  املؤرشات  أ  الربيطاين عىل بعض  املايل  السوق  منو  قياس ية ل ثر تقلبات 

( ال وروبية.  ملالية   (. جامعة ال غواط. اجلزائر.  1)11، جمةل دراسات العدد الاقتصادي (.2121ا

6. UK Brexit crisis: Modelling Stock Market Volatility Using an Intervention ARIMA Model  أ زمة(

منذجة تقلبات أ سواق املال ابس تخدام حتليل التدخل مع منوذج الإحندار اذلايت واملتوسط املتحرك. الربيكسيت: 

  .جامعة محمد خيدر: بسكرة (. 3)14جمةل أ حباث اقتصادية واإدارية،  (. 11/17/2121)

املالية دراسة  .7 ال سواق  الرصف عىل  منوذجا2119 -2113مالزياي ) -قياس ية ل ثر تقلبات سعر  منية  (.2119) .(  اجملةل اجلزائرية للت

        248-233ص ص (. جامعة قاصدي مرابح: ورقةل.  2)6،  الاقتصادية

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/617
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8. La performance; Un concept aux multiples dimensions CAS: PME Algériennes جمةل (. 2119)  

 (. جامعة أ م البوايق: اجلزائر.2)6. ادلراسات املالية واحملاس بة والإدارية

 : لوطنية ا ات  ملنشور الت وا ملق  ا

1. (  . عية ا لصن ا التنافس ية للمؤسسات  القدرة  يف حتقيق  وأ مهيته  الفكري  رأ س املال  . 2121تأ هيل  . جمةل حبوث الاقتصاد واملنامجنت(

  املركز اجلامعي: مغنية.. (2)1

ان  .2 لسود ا اد  قتص ا اس ية  قي راسة  : د امية لن ا اقتصادايت ادلول  التضخمي عىل  المتويل  ر  اأ ث ل (. 18/16/2121. )منوذج جمةل البدي

 . جامعة زاين عاشور:  اجللفة. (2)5. الاقتصادي

لفرتة  .3 ا ل  إساليم خال ال ملرصف ديب  قياس ية  املصارف: دراسة  رحب  إسالمية عىل  ال أ ثر الهندسة  ل  2حتلي 1 1 7- 2 1 1 6( .2118 .)

 . جامعة محمد بوضياف: املس يةل. (3)2. جمةل أآفاق علوم الإدارة والاقتصاد

4. ( إساليم.  ال البحرين  املرصيف: دراسة حتليلية ل داء بنك  النشاط  لتفعيل  اسرتاتيجي  إساليم كبديل  ال لمتويل  .2118ا جمةل املنتدى  (

 . جامعة زاين عاشور: اجللفة. (3)2. لدلراسات وال حباث الاقتصادية

التنافيس للمؤسسات  .5 ال داء  البيئة وأ ثرها عىل حتسني  ملتغريات  راسة تطبيقية  متويل والاستامثر (. 31/16/2118. )املرصفيةد جمةل ال

منية املس تدامة  جامعة فرحات عباس: سطيف.  (.1)2، والت

الصناعي .6 الضليل  الاستامثري ابل سهم: دراسة حاةل رشكة مجمع  القرار  لرتش يد  ك داة  الفين  لتحليل  الاستامثري بسوق  ا العقاري والبنك 

(  . لية ا مل ا ق  ا ور لل  .2117عامن   (. جامعة عامر ثلجي: ال غواط.2)1، جمةل الإمتياز لبحوث الاقتصاد والإدارة (

لرصف .7 ا ر  ال جنبية واإدارة خماطر سع لعمالت   (. جامعة اجلياليل ليابس: س يدي بلعباس.9)9. جمةل العلوم الإقتصادية(. 2114. )ا

امية تقيمي .8 لن ا ول  دل ا ا عىل  آاثره وأ العاملية  التجارة  اتفاقيات حترير  ض   21، جامعة 11. العدد جمةل الباحث الاقتصادي(. 2113. )بع

 سكيكدة.:  1955أ وت 

امية .9 لن ا الزراعة ابدلول  التجارة واقتصادايت  رير  اقية حت ( جامعة اجلياليل ليابس: س يدي 6)6. جمةل العلوم الإقتصادية(. 2111. )اتف

 عباس.بل

 : ملطبوعة ا رائية  الإج اطري  ملس  ا

إسالمية(. 2122قادري عالء ادلين & عباس مرمي. ) .1 ال املرصفية  املؤسسات  وأ ثرها عىل  املالية  التكنولوجيا  بتاكرات  كتاب أ عامل . اإ

عالء ادلين. دار أ لفا للتوثيق والنرش  التكنولوجيا املالية الإسالمية وتطبيقاهتا يف املصارف الإسالمية. تأ ليف: قادريامللتقى: 

 والتوزيع. قس نطينة: اجلزائر.

ر (. 2121خمتارية بوزاين& قادري عالء ادلين. ) .2 ا الاحند ل مهنجية  س تعام اإ  : والاجنازات التحدايت  التمنوية بني  الربامج  رونولوجيا  ك

اةل لبط ا التمنوية عىل  أ ثر الربامج  لقياس  التوزيع املتباطئ  ذلايت ذات  منوية بني الواقع وحتدايت ف مصطفى بن عامر، . تأ ليا الربامج الت

 للنرش والتوزيع.  Avenir Familyمس تغامن، اجلزائر،  -جامعة عبد امحليد ابن ابديسالانتقال الطاقوي ابجلزائر )ملتقى دويل(. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/631
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/631
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/631
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 : دلولية ا ات  مللتقي  ا

رونولوجيا .1 التوزيع اذلايت الاحندار مهنجية اس تعامل والاجنازات: التحدايت بني التمنوية الربامج ك س املتباطئ ذات  ا ر لقي لربامج أ ث  ا

لتمنوية اةل عىل ا لبط منوية الربامج(. 2121فيفري  19/21. )ا . (ملتقى دويلابجلزائر ) الانتقال الطاقوي وحتدايت الواقع بني الت

 مس تغامن. اجلزائر: جامعة عبد امحليد ابن ابديس.  

إقتصادي .2 ال مهية اذلاكء  فس ية أ  ا لتن ا ا  قدرهت املؤسسة وزايدة  فهم بيئة  اذلاكء الإقتصادي وأ خالقيات (. 2117أ كتوبر  24/25. )يف 

 . س يدي بلعباس. اجلزائر: جامعة اجلياليل ليابس. (ملتقى دويل) ال عامل ك ساس حلومكة العالقات بني املنظامت

الصغرية  .3 املؤسسات  لرتقية  اسرتاتيجي  املناوةل كخيار  ط  اجلزائرتنش ي يف  املؤسسات والصناعات (. 2116ماي  13/14. )واملتوسطة 

 . س يدي بلعباس. اجلزائر: جامعة اجلياليل ليابس. (ملتقى دويل) الصغرية واملتوسطة واملناوةل

ولية .4 دل ا ال عامل  يف منظامت  التسويقية  ال نشطة  رها عىل تنفيذ  وأ ث البيئة  اطر  يف دور الإبتاكر ا(. 2113نومفرب  26/27. )خم لتسويقي 

 س يدي بلعباس. اجلزائر: جامعة اجلياليل ليابس.. (ملتقى دويل) ترقية أ داء املؤسسات

 : لوطنية ا ات  مللتقي  ا

امعة .1 اجل ي  رجي ى خ دل اةل  لبط ا ل مشلكة  اة حل ك د اجلامعي  الوسط  يف  املقاولتية  لثقافة  ط (. 14/11/2121) .ا املقاولتية يف الوس

فرتايض ملتقى وطين) اجلامعي  س يدي بلعباس: جامعة جياليل ليابس. (.اإ

ر .2 ئ زا يب ابجل ال جن ر  الإستامث سرتاتيجي دلمع  اإ إقتصادي خيار  ال التنويع  لتوجه حنو  التنويع الإستامثري وأ ثره عىل (. 13/17/2121) .ا

منية يف اجلزائر س تدامة الت فرتايض ملتقى وطين) اإ  س يدي بلعباس: جامعة جياليل ليابس. (.اإ

بتاكرات .3 إسالمية اإ ال املرصفية  املؤسسات  وأ ثرها عىل  املالية  ا (. 27/06/2121) .التكنولوجيا  التكنولوجيا املالية الإسالمية وتطبيقاهت

فرتايض ملتقى وطينيف املصارف الإسالمية )  س يدي بلعباس: جامعة جياليل ليابس. (.اإ

ات مهنجية .4 ء ا ض اإ  : ا لعلي ا ات  دلراس ا يف حبوث  اخلاطئة  ملامرسات  ى كيفية حترير املقال ومذكرة التخرج )(. 2121/ 16/13. )ا ملتق

فرتايض وطين  عني متوشنت: جامعة بلحاج بوشعيب.  (.اإ

ر .5 ئ زا اجل يف  الصغرية واملتوسطة  وتطوير املؤسسات  لرتقية  سرتاتيجية  اإ آلية  ك املناوةل  ط  تفعيل أآليات متويل (. 2121/ 27/11. )تنش ي

فرتايض ملتقى وطين) املؤسسات املصغرة والناش ئة يف اجلزائر  س يدي بلعباس: جامعة جياليل ليابس.  (.اإ

ملرصفية .6 ا ات  ؤسس مل ا لية  ا وفع كفاءة  املرصفية عىل  التسويقية  البيئة  ر حتليل متغريات  النشاط التسويقي بني (. 11/12/2121. )أ ث

اكدميي والواقع التطبيقي: فرت  ملتقى وطين) حاةل املؤسسات الإقتصادية اجلزائرية الطرح ال   مغنية: املركز اجلامعي مبغنية. (.ايضاإ

س .7 ا ي بلعب بس يد ل  يت جرنا احصائية بنك سوسي العمالء: دراسة  رضا  يف حتقيق  الالكرتونية وأ ثرها  -29. )اخلدمة املالية للصريفة 

عني متوشنت:  (.ملتقى وطين)تسويق اخلدمات بني التأ صيل النظري واملامرسات التطبيقية ابملؤسسات اجلزائرية (. 31/11/2121

 املركز اجلامعي بلحاج بوشعيب.  
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الوطنية .8 التجارية  البنوك  أ داء  واخلارجية عىل  ادلاخلية  البيئة  عوامل  ر املواءمة بني  صالحات النظام املرصيف (. 12/13/2121. )أ ث اإ

 تلمسان: جامعة أ يب بكر بلقايد. اجلزائري: الفرص والعقبات والتحدايت )ملتقى وطين(.

لتنويع الاقت .9 اجلزائرا يف  احملروقات  قطاع  الاستامثر خارج  دلمع  ولية -صادي رضورة حمتية  دل ا رب  ا لتج ا ىل بعض  اإ إشارة  ال -25. )مع 

: أ م البوايقدور الس ياسات املالية والنقدية يف ترقية الاستامثر املنتج خارج احملروقات يف اجلزائر )ملتقى وطين(. (. 26/12/2121

 جامعة أ م البوايق. 

امهة  .11 امةمس ملس تد ا لتمنية  ا يف حتقيق  يئ  لبي ا اد  قتص الا و ات  ؤسس عية للم الاجامت التطبيقات دور (. 21/11/2119. )املسؤولية 

 .جامعة عبد امحليد بن ابديس مس تغامن: )ملتقى وطين(.اجلديدة لالإقتصاد 

. تأ هيل .11 انية الصناعية: دراسة ميد التنافس ية للمؤسسات  القدرة  يف حتقيق  وأ مهيته  الفكري  ل (. 23/11/2119-22) رأ س املال  س ب

 املركز اجلامعي مبغنية.: مغنيةوأآليات تطوير القطاع الصناعي يف اجلزائر)ملتقى وطين(. 

التعاقد .12 أ و  املناوةل  ط  ) تنش ي  . رائدة ل ا احمللية  التجارب  يف بعض  احمللية: قراءة حتليلية  آلية للتمنية  ك الباطن  .19/12/2118-18من  ) 

منية احمللية )ملتقى وطين(.  س يدي بلعباس: جامعة جياليل ليابس. دور املناوةل يف تطوير الت

ظل الاقتصاد املعريف .13 يف  المتزي  لتحقيق  اسرتاتيجي  الفكري مطلب  املال  رأ س  )تطوير   . ؤسسة وطنية -12: دراسة تطبيقية عىل م

13/12/2117 . منية الاقتصادية (  مغنية: املركز اجلامعي مبغنية. )ملتقى وطين(.دور اقتصاد املعرفة يف حتقيق الت

ر .14 لعدد من  أ ث وحتليلية  راسة تطبيقية  : د ات ؤسس فيس للم ا لتن ا ء  ا ال د ني  رجية عىل حتس ا واخل اخلية  دل ا البيئة  حتليل متغريات 

( اجلزائرية.  الإمتثال للمعايري البيئية مدخل حديث لتحسني ال داء التنافيس للمؤسسات  (.21/14/2117-19املؤسسات املرصفية 

 : املركز اجلامعي بلحاج بوشعيب. عني متوشنت )ملتقى وطين(.اجلزائرية 

ال ول .15 العامل  ىل  اإ الثالث  العامل  الس نغافوري من  ربة الاقتصاد  الاقتصاد اجلزائري: الإسرتاتيجية الاقتصادية (. 28/12/2117-27. )جت

 ورقةل: جامعة ورقةل. )ملتقى وطين(. اجلديدة أ داة للتحول حنو اقتصاد الفعالية

ر حترير .16 رية أ ث ئ زا اجل لبنوك  ا ملرصفية عىل  ا ات  اخلدم ارة  شاكلية اس تعامل الس يوةل النقدية يف املعامالت (. 7/15/2114-6. )جت اإ

 س يدي بلعباس: جامعة اجلياليل ليابس. التجارية وانعاكساهتا عىل اخلدمات املرصفية اجلزائرية )ملتقى وطين(.

ر  .17 ب منوذج  ام  التوزيعية ابس تخد القنوات  افاشاكلية تأ هيل  ال هد الطرق املتعددة املعايري لختاذ القرار يف (. 11/11/2111. )جمة 

 تلمسان، امللحقة اجلامعة مبغنية. -مغنية: جامعة أ يب بكر بلقايد  )ملتقى وطين(.املؤسسات اجلزائرية 

 : راس ية دل ا  ال ايم 

ي .1 لعلم ا ث  لبح ا يف  اةل  والإح قتباس  أ صول الكتابة العلمية بني ال طر املعرفية والإشاكليات البحثية املعارصة (. 15/15/2119. )الإ

 جامعة اجلياليل ليابس. س يدي بلعباس:)يوم درايس(. 

2. (  . ر الإجاميل ابجلزائ احمليل  الناجت  ال جنيب عىل  الاستامثر  لقياس تأ ثري  اخلطية  وغري  اخلطية  المنذجة  . 11/14/2119اس تخدام  أ مهية (

 جامعة اجلياليل ليابس. س يدي بلعباس:)يوم درايس(. لقياس ية والمكية يف ادلراسات الإقتصادية واملالية اس تخدام الامنذج ا



ملسؤول  اذلاتية  السرية  التكوينملحق  ميدان   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

6 

ع .3 ا بد الإ الباحثني بداية تصحيح مسار  فهيا  يقع  اليت  ال خطاء املهنجية  لتعرف عىل  عداد البحوث المكية (. 28/12/2119. )ا طرق اإ

  جامعة اجلياليل ليابس. س يدي بلعباس: )يوم درايس(.والكيفية وفق مناجه حديثة 

الاقتصادية .4 ال زمة  ملواهجة حتدايت  اسرتاتيجي  البنيك مطلب  النظام  وعرصنة  قراءة جديدة لقانون  (.16/12/2118). احلاكمة املالية 

 جامعة اجلياليل ليابس.  س يدي بلعباس: النقد والقرض يف ظل ال زمة الاقتصادية )يوم درايس(.

مهية س ندات ادل .5 )أ  ر للفرتة  ئ زا اجل اةل  ية، ح لنقد ا اسة  لس ي ا يف ضبط مؤرشات  2ين  1 1 5- 2 1 1 6(  . أ مهية  .(29/11/2116(

جامعة  س يدي بلعباس: )يوم درايس(. 2116/ 2115: جتربة اجلزائر س ندات ادلين احلكومية يف ضبط مؤرشات الس ياسة النقدية

 اجلياليل ليابس. 

ات .6 ق رو احمل ع  قطا الصادرات خارج  ل(.  28/14/2116. )تنويع  منية الاقتصادية: احللول والبدائ  أ ثر تقلبات أ سعار البرتول عىل الت

 جامعة اجلياليل ليابس. س يدي بلعباس:)يوم درايس(. 

 :العلمية لورشات   ا

ط و  .1 يف ورشة منش رةعضو مشارك  ابة مذك كت العلمية حول موضوع مهنجية  النشاطات  أ عامل  اسرت  فعاليات  عداد. م مذكرة  كيفية اإ

 نومفرب 11س يدي بلعباس. لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري.  -جامعة اجلياليل ليابس .انشالك ومضمو ماسرت

2121. 

كتوراه عضو مشارك .2 ثرحول  يف ورشة  ر أ  ا سع ط أ  لنف منية عىل ا ية الت اد قتص مغنية. معهد العلوم الاقتصادية  -املركز اجلامعي. الا

 .2121َأ كتوبر  17وعلوم التس يري.  والتجارية

لعلمية عضو مشارك .3 ا لورشة  ا جنلزيي(.حول  يف  س يدي بلعباس. لكية العلوم  -جامعة اجلياليل ليابس كتابة مقال علمي )عريب/ اإ

 .2121َماي  31الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري. 

ارك .4 .  عضو مش اه كتور دل ا س يدي بلعباس. لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري.  -جامعة اجلياليل ليابسيف ورشة 

 .2121جانفي  13/14

   :أ خرى اطات علمية   نش

 :العلمية اللجان  يف  ملشاركة   ا

العلمية ل .1 اللجنة  يضعضو  فرتا الإ ين  لوط ا ى  جامعة جياليل  الإسالمية.التكنولوجيا املالية الإسالمية وتطبيقاهتا يف املصارف :  لملتق

 .(27/06/2121)ليابس: س يدي بلعباس. 

العلمية ل .2 اللجنة  إفرتايضعضو  ال الوطين  شاكلية التمنية الإقتصادية يف ادلول الناميةلملتقى  جامعة جياليل ليابس:  .: المتويل ادلويل واإ

 .(19/06/2121)س يدي بلعباس. 
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لعلمية ل .3 ا اللجنة  يضعضو  فرتا الإ ين  لوط ا ى  آفاق التوجه الرمقي يف ظل أ زمة كوروان :لملتق جامعة جياليل ليابس: س يدي  .واقع وأ

 .(29/15/2121)بلعباس. 

العلمية .4 اللجنة  الوطين عضو   L’universite Algerienne face a L’entrepre neurait et aux metiersحول: للملتقى 

emergents  ،15/11/2119س يدي بلعباس،  -جامعة اجلياليل ليابس، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري. 

لعلمية .5 ا اللجنة  ين عضو  لوط ا ى  منية احملليةحول  للملتق ، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، دور املناوةل يف تطوير الت

 .2118ديسمرب  18/19س يدي بلعباس،  -جامعة اجلياليل ليابس

اللجنة .6 لعلمية عضو  يسلليوم  ا دلرا ، لكية العلوم الاقتصادية حول قراءة جديدة لقانون النقد والقرض يف ظل ال زمة الاقتصادية ا

 .2118فرباير  16س يدي بلعباس،  -والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس

العلمية .7 اللجنة  ادلويل عضو  ، لكية العلوم عالقات بني املنظامتاذلاكء الإقتصادي وأ خالقيات ال عامل ك ساس حلومكة الحول  للملتقى 

 .2117أ كتوبر  24/25س يدي بلعباس، اجلزائر،  -الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس

 :التنظميية اللجان  يف  ملشاركة   ا

لتنظميية .1 ا اللجنة  يس عضو  دلرا ا ، لكية العلوم الإقتصادية واملاليةأ مهية اس تخدام الامنذج القياس ية والمكية يف ادلراسات حول  لليوم 

 .2119َأ بريل  11س يدي بلعباس،  -الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس

التنظميية .2 اللجنة  يس عضو  دلرا ا ، لكية العلوم الاقتصادية قراءة جديدة لقانون النقد والقرض يف ظل ال زمة الاقتصاديةحول  لليوم 

 .2118فرباير  16س يدي بلعباس،  -لتس يري، جامعة اجلياليل ليابسوالتجارية وعلوم ا

لتنظميية .3 ا اللجنة  يل عضو  دلو ا ى  ، لكية اذلاكء الإقتصادي وأ خالقيات ال عامل ك ساس حلومكة العالقات بني املنظامتحول  للملتق

 .2117أ كتوبر  24/25زائر، س يدي بلعباس، اجل -العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس

لتنظميية .4 ا اللجنة  يل عضو  دلو ا ى  ، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية دور الإبتاكر التسويقي يف ترقية أ داء املؤسساتحول  للملتق

 .2113س يدي بلعباس ، اجلزائر، نومفرب  -وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس

   : غوجية ا لبيد ا ات  اط لنش  ا

  ات ملطبوع :ا ؤلفة مل ا غوجية  ا لبيد  ا

1. (  . لية املا الهندسة  اس  يف مقي . 2121مطبوعة  دارة مالية. س يدي ( موهجة لطلبة الس نة ال وىل ماسرت شعبة علوم التس يري ختصص اإ

 بلعباس: جامعة جياليل ليابس.

ل .2 ا مل ا س  رأ  وسوق  ي  لنقد ا اد  قتص الإ س  ا يف مقي علوم التس يري. (. موهجة لطلبة الس نة الثانية ليسانس شعبة 2119. )مطبوعة 

 س يدي بلعباس: جامعة جياليل ليابس.
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التجارة ادلولية .3 اس  يف مقي دارة ال عامل ادلولية. 2115. )مطبوعة  (. موهجة لطلبة الس نة ال وىل ماسرت شعبة علوم التس يري ختصص اإ

 س يدي بلعباس: جامعة جياليل ليابس.

دلولية .4 ا لية  ا مل ا س  ا يف مقي ي  (. موهجة لطلبة الس نة2114. )مطبوعة  دارة مالية. س يد ال وىل ماسرت شعبة علوم التس يري ختصص اإ

 بلعباس: جامعة جياليل ليابس.

  : رية ا والإد لعلمية  ا ات  لي ؤو ملس  ا

 لتكوين ا ان  ل ميد ؤو  مس

وزاري رمق  س يدي بلعباس. قرار -مسؤول ميدان التكوين يف العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التس يري. جامعة جياليل ليابس  .1

 .19/15/2121املؤرخ يف  551

 : ث ع حب عضو مرشو و  أ  ل  ؤو  مس

زمات املالية ومشلكة الس يوةل املرصفية وأ ثرهام عىل درجة (، PRFUمسؤول مرشوع حبث التكوين اجلامعي ) .1 دراسة قياس ية لل 

 F01L02UN220120200002، رمز املرشوع:2121/2124أ مان ورحبية البنوك التجارية، 

، رمز 2111-2114(، CNEPRUحبث حول موضوع التحليل القضايئ وتقمي اقتصاد السوق يف اجلزائر )عضو يف فريق  .2

 .M02120120078املرشوع 

، رمز املرشوع 2117-2111(، CNEPRUعضو يف فريق حبث حول موضوع التحليل الإقتصادي للنظام القضايئ اجلزائري ) .3

M02120090093. 

، رمق 2111–2113(، PNRالتنظميي والإقتصادي للنظام القضايئ اجلزائري ) عضو يف مرشوع حبث حول موضوع التحليل .4

 .46/16/2111املرشوع 

 : ارضة علمية و منظم حمل أ  راس ية  أ ايم د ات،  س ملتقي  رئي

يض .1 فرتا الإ ين  لوط ا ى  مللتق ا س  . التكنولوجيا املالية الإسالمية وتطبيقاهتا يف املصارف. :  رئي س يدي بلعباس: جامعة جياليل ليابس

(27/06/2121). 

ارضة علمية .2 س ومؤطر حمل لكية العلوم الاقتصادية ، أ صول البحث العلمي واملامرسات اخلاطئة يف حبوث ادلراسات العليابعنوان  رئي

 .11/13/2121س يدي بلعباس،  -والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس

يس .3 دلرا ا ليوم  ا س  لكية العلوم الاقتصادية ، ال طر املعرفية والإشاكلت البحثية املعارصةأ صول الكتابة العلمية بني املوسوم:  رئي

 .0515/2119/س يدي بلعباس،  -والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس

يس .4 دلرا ا ليوم  ا س  صادية لكية العلوم الاقت، أ مهية اس تخدام الامنذج القياس ية والمكية يف ادلراسات الإقتصادية واملاليةاملوسوم:  رئي

 .2119/ 11/14س يدي بلعباس،  -والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس
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 : ي امع اجل ل  لتأ هي ا ان  يف جل  عضو 

 -عضو رئيس مللف التأ هيل اجلامعي للس يدة كش محمد، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس .1

 .2121س يدي بلعباس، ماي 

للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يدة قارة ابتسام، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة  عضو ممتحن .2

 .2119س يدي بلعباس، أ كتوبر  -اجلياليل ليابس

ة وعلوم التس يري، عضو خبري للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يد بن احلاج جلول ايسني، لكية العلوم الاقتصادية والتجاري .3

 .2118س يدي بلعباس، نومفرب  -جامعة اجلياليل ليابس

عضو ممتحن للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يد ماكوي ميك، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة  .4

 .2118س يدي بلعباس، ماي  -اجلياليل ليابس

يل اجلامعي للس يد بومدين محمد أ مني، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، عضو ممتحن للتقومي العلمي مللف التأ ه .5

 .2118س يدي بلعباس، ماي  -جامعة اجلياليل ليابس  

عضو خبري للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يدة غراف زهرة، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة  .6

 .2118س يدي بلعباس، فيفري  -يابساجلياليل ل

عضو ممتحن للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يدة بن النارص فاطمة، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري،  .7

 .2117س يدي بلعباس،  ديسمرب  -جامعة اجلياليل ليابس

د القادر، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، عضو خبري للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يد بس بع عب .8

 .2117س يدي بلعباس، نومفرب  -جامعة اجلياليل ليابس

عضو خبري للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يد حيياوي خلرض، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة  .9

 .2117رب س يدي بلعباس، نومف -اجلياليل ليابس

عضو خبري للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يدة عباس أ مينة، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة  .11

 .2117س يدي بلعباس، مارس  -اجلياليل ليابس

ية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة عضو خبري للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يدة بن زكورة عونية، لكية العلوم الاقتصاد .11

 .2117س يدي بلعباس، مارس  -اجلياليل ليابس

عضو ممتحن للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يد بوش تة حيىي، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة  .12

 .2116س يدي بلعباس، نومفرب  -اجلياليل ليابس

ي مللف التأ هيل اجلامعي للس يدة بوزاين الرحامين هاجر، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، عضو خبري للتقومي العلم .13

 .2116س يدي بلعباس، أ كتوبر  -جامعة اجلياليل ليابس
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، جامعة عضو ممتحن للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يد لزرق محمد، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري .14

 .2116س يدي بلعباس، ماي  -اجلياليل ليابس

عضو ممتحن للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس يد قنوين حبيب، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة  .15

 .2115س يدي بلعباس، ديسمرب  -اجلياليل ليابس

يدة بن ميينة خرية، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة عضو خبري للتقومي العلمي مللف التأ هيل اجلامعي للس  .16

 .2115س يدي بلعباس، أ كتوبر  -اجلياليل ليابس

 : اه كتور دل ا يف  لتكوين  ا يف جلنة  عضو  و  أ  ل  ؤو  مس

اه .1 كتور ادل يف  لتكوين  ا  -جامعة اجلياليل ليابس، شعبة علوم التس يري، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، عضو جلنة 

 .21/18/2119مؤرخ بتارخي  1434س يدي بلعباس، قرار وزاري رمق 

اه .2 كتور ادل يف  لتكوين  ا  -، شعبة علوم التس يري، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابسعضو جلنة 

 .16/17/2118مؤرخ بتارخي  615س يدي بلعباس، قرار وزاري رمق 

اه .3 كتور دل ا يف  التكوين  ؤول جلنة  ، علوم التس يري ختصص مالية ونقود، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة مس

 .2117/ 27/17مؤرخ بتارخي  834س يدي بلعباس، قرار وزاري رمق  -اجلياليل ليابس

اه .4 كتور دل ا يف  التكوين  ؤول جلنة  ية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة ، علوم التس يري ختصص مالية ونقود، لكمس

 .31/17/2116مؤرخ بتارخي  935س يدي بلعباس، قرار وزاري رمق  -اجلياليل ليابس

اه .5 كتور دل ا يف  لتكوين  ا دارة، لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة  -، علوم جتارية ختصص تسويقعضو جلنة  اإ

 .12/17/2115مؤرخ بتارخي  333س يدي بلعباس، قرار وزاري رمق  -اجلياليل ليابس

 : اسرت مل ا تكوين  يف جلنة   عضو 

دارة مالية/ شعبة علوم التس يري، جامعة جياليل ليابس .1  2017س يدي بلعباس، ابتداءا من س نة  - عضو يف جلنة تكوين ماسرت اإ

ىل يومنا هذا.  اإ

 . 2117 - 2115س يدي بلعباس،   - التس يري، جامعة جياليل ليابسعضو يف جلنة تكوين ماسرت مالية ونقود/ شعبة علوم  .2

 : اولت ملد غوجية وا ا لبيد ا ان  اللج  عضوية 

رئيس اللجنة البيداغوجية للس نة الثانية )ل. م. د( علوم التس يري، لكية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التس يري، جامعة جياليل  .1

 ليابس، س يدي بلعباس.

رئيس جلنة املداولت للس نة الثانية )ل. م. د( علوم التس يري، لكية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التس يري، جامعة جياليل  .2

 ليابس، س يدي بلعباس.
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دارة مالية، لكية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم .3  رئيس اللجنة البيداغوجية للس نة ال وىل ماسرت، شعبة علوم التس يري، ختصص اإ

 التس يري، جامعة جياليل ليابس، س يدي بلعباس.

دارة مالية، لكية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم  .4 رئيس جلنة املداولت للس نة ال وىل ماسرت، شعبة علوم التس يري، ختصص اإ

 التس يري، جامعة جياليل ليابس، س يدي بلعباس.

الاقتصادية التجارية وعلوم التس يري، جامعة جياليل ليابس، س يدي عضو اللجنة التأ ديبية لقسم علوم التس يري، لكية العلوم  .5

 بلعباس.

 :مبجةل علمية التحكمي والقراءة  لعضوية بلجان   ا

قراءة وحتكمي.  .1  املركز اجلامعي مبغنية. معهد العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التس يري.  .جمةل حبوث الاقتصاد واملنامجنتعضو جلنة 

2. Member of the reading and judging committee Journal of Islamic and Middle Eastern Finance 

and and Management 

 :)املاسرت الليسانس/  )طور  املدرسة  ملقاييس   ا

دارة مالية. .1  مقياس املالية ادلولية )السدايس ال ول(، الس نة ال وىل ماسرت علوم التس يري ختصص اإ

دارة مالية.مقياس مهنجية البحث العلمي )السدايس ال   .2  ول(، الس نة ال وىل ماسرت علوم التس يري ختصص اإ

دارة مالية. .3  مقياس الهندسة املالية )السدايس الثاين(، الس نة ال وىل ماسرت علوم التس يري ختصص اإ

دارة ال عامل ادلولية.  .4  مقياس التجارة ادلولية )السدايس ال ول(، الس نة ال وىل ماسرت علوم التس يري ختصص اإ

 الإقتصاد النقدي وسوق رأ س املال )السدايس الثالث(، الس نة الثانية ليسانس علوم التس يري.مقياس  .5

 )السدايس الثالث(، الس نة الثانية ليسانس علوم التس يري. 2مقياس املهنجية  .6

قتصاد املؤسسة )السدايس الرابع(، الس نة الثانية ليسانس علوم التس يري. .7  مقياس اإ

  فامي بعد ملدرسة  ا س  يي ا ملق :ا ) ل م د اه  كتور )د لتدرج   ا

 2117-2116مقياس ال سواق املالية ادلولية )السدايس ال ول(، الس نة ال وىل دكتوراه علوم التس يري ختصص مالية ونقود،  .1

/2117- 2118. 

 -2117/ 2117-2116مقياس املالية ادلولية )السدايس الثاين(، الس نة ال وىل دكتوراه علوم التس يري ختصص مالية ونقود،  .2

2118 . 

 2117-2116مقياس مهنجية البحث العلمي )السدايس ال ول والثاين(، الس نة ال وىل دكتوراه علوم التس يري ختصص مالية ونقود،  .3

/2117- 2118 . 

 . 2121-2119/  2119-2118مقياس املالية ادلولية )السدايس ال ول(، الس نة ال وىل دكتوراه علوم التس يري،  .4

 . 2121-2119/  2119-2118سدايس الثاين(، الس نة ال وىل دكتوراه علوم التس يري، مقياس املالية ادلولية )ال .5
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 :والعلمي ال اكدميي  لتأ طري   ا

 : اه كتور دل ا  الإرشاف عىل 

لبورصة  NARDLقياس أ ثر الصكوك الإسالمية عىل ال سواق املالية الناش ئة: دراسة قياس ية ابس تعامل منوذج متاجر ويداد:  .1

س مالزياي ب ا لي يل  امعة جيال . -، ج س ا  س يدي بلعب

قياس ية ابس تخدام منوذج دريش زهرة:  .2 )دراسة  الناش ئة  املالية  ال سواق  الرصف عىل  أ سعار  ر تقلبات  يل ARDLأ ث امعة جيال (، ج

س  ب ا . -لي س ا  س يدي بلعب

س دراسة قياس ية –ال زمة املالية وأ ثرها عىل ال سواق املالية بوزاين خمتارية:  .3 ب ا لي يل  امعة جيال . -، ج س ا  س يدي بلعب

س بيطار زهرة:  .4 ب ا لي يل  امعة جيال يف، ج ملرص ا ان  ال م رجة  ملرصفية عىل د ا لس يوةل  ا ر  اط ر خم . -أ ث س ا  س يدي بلعب

س رحامين مرمي:  .5 ب ا لي يل  امعة جيال ملرصفية، ج ا اخلدمة  ر  وابتاك ني  ا عىل حتس ره وأ ث ات  املعلوم . -تكنولوجيا  س ا   س يدي بلعب

آن الكرميمعاجلة معروف س ناء:  .6 س ال زمات املالية يف ضوء القرأ ب ا لي يل  امعة جيال . -، ج س ا  س يدي بلعب

ميان:  .7 س أ ثر تغريات سعر الرصف عىل مزيان املدفوعاتبلوفة اإ ب ا لي يل  امعة جيال . -، ج س ا  س يدي بلعب

 : ا قش هت ا يف من ارك  ملش ا اه  كتور دل ا ل  ائ  رس

)أ طروحة  العوملة الاقتصادية: دراسة عىل عينة من البنوك اجلزائريةتسويق اخلدمات املرصفية يف ظل حتدايت مداس وهيبة:  .1

دارة ال عامل ادلولية،لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل  دكتوراه(، شعبة علوم التس يري، ختصص اإ

 .11/11/2121س يدي بلعباس،  -ليابس 

دارة أ نشطة مؤسسات ال عامل ادلولية حرشوف فاطمة الزهراء: دور الإبتاكر التسويق .2 دراسة حاةل )أ طروحة دكتوراه(،  -ي يف اإ

دارة ال عامل ادلولية،لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس   -شعبة علوم التس يري، ختصص اإ

 .13/12/2121س يدي بلعباس، 

دراسة حاةل جملس الإدارة يف الرشاكت )أ طروحة  -تفعيل نظم حومكة الرشاكت  بن قراش محمد نور ادلين: دور جملس الإدارة يف .3

دارة ال عامل ادلولية،لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل  دكتوراه(، شعبة علوم التس يري، ختصص اإ

 . 27/11/2121س يدي بلعباس،  -ليابس 

ش .4 دراسة حتليلية وتقيميية للمؤسسات اجلزائرية )أ طروحة دكتوراه(،  -اكلية تس يري الصادراتصديقي وحيدة: املؤسسات الوطنية واإ

دارة ال عامل ادلولية،لكية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، جامعة اجلياليل ليابس   -شعبة علوم التس يري، ختصص اإ

 .17/2119/ 13س يدي بلعباس، 

 


