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  الشهـادات العلمية الُمتحصل عليها:  

 2000جوان ، شهادة الباكالوريا، شعبة علوم الطبيعة واحلياة 

 جوان بسكرة ،جامعة حممد خيضر، بنوك ،مالية، نقود: ، ختصصيةعلوم االقتصادالسانس يف يشهادة الل ،

2004. 

  ،2009 جوان، بسكرة  ،جامعة حممد خيضر ،نقود ومتويل  ختصصشهادة املاجستري يف علوم االقتصاد. 

  2018، جوان بسكرة ،جامعة حممد خيضر ل، نقود ومتوي شهادة الدكتوراه يف علوم االقتصاد، ختصص. 

  العلمية اتالخبـر :   

 املواسـم : ، خـاللالـوادي ، معهد العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسـيري،ب قسم أستاذ مساعد

 .31/12/2009يف  اجلامعي

 ـــة العلـــوم االقتصـــادية والعلـــوم التجاريـــة وعلـــوم التســـيريأ  قســـم أســـتاذ مســـاعد ــد خيضـــر  ،بكلي جامعـــة حممـ

 .31/12/2012 ابتداءا من بسكرة،

  جامعــة حممــد خيضــر _ بكليــة العلــوم االقتصــادية والعلــوم التجاريــة وعلــوم التســيري  بقســم حماضــر أســتاذ

 .09/07/2018ابتداءا من بسكرة، 

mailto:siham.chaouchkhouane@univ-biskra.dz
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  جامعـــة حممـــد خيضـــر _ بكليـــة العلـــوم االقتصـــادية والعلـــوم التجاريـــة وعلـــوم التســـيري  قســـم أأســـتاذ حماضـــر

  .03/11/2021ابتداءا من بسكرة، 

المهام البيداغوجية والعمية:  

التـــدريس يف كليـــة العلـــوم االقتصـــادية والتجاريـــة وعلـــوم التســـيري يف كـــل مـــن جامعـــة الـــوادي وجامعـــة حممـــد   .أ 

  :مقاييس متنوعة على مستوى كل من الليسانس واملاسرتخيضر بسكرة 

 العلـــوم االقتصـــادية والتســـيري والعلـــوم التجاريـــة  بكليـــة ســـنة رابعـــة كالســـيك علـــوم التســـيري: تســـيير بنكـــي  /

  2012-2011، 2011-2010، 2010-2009خالل املواسم  جامعة الوادي_

 جامعـة / العلـوم االقتصـادية والتسـيري والعلـوم التجاريـة سنة ثانية قسم العلوم جتارية بكلية : 1 اقتصاد كلي

  .2018-2017 ،2016/2018 ، خالل املومسنيبسكرة

 جامعـــة / بكليـــة العلـــوم االقتصـــادية والتســـيري والعلـــوم التجاريـــة ثانيـــة قســـم االقتصـــاد ســـنة  :ماليـــة عموميـــة

  2018/2019خالل املوسم  بسكرة

 بكليـــة العلـــوم االقتصـــادية  قســـم االقتصـــاد ماليـــة ونقـــودأوىل ماســـرت ختصـــص ســـنة : معمـــق اقتصـــاد نقـــدي

  .2012/2013، خالل املوسم جامعة بسكرة/ والتسيري والعلوم التجارية 

 سـنة أوىل ماسـرت قسـم االقتصـاد بكليـة العلـوم االقتصـادية والتسـيري والعلـوم التجاريـة : تسيير مالي معمـق /

ــ، 2020/2021، 2019/2020 ،2018/2019، 2017/2018خـالل املواسـم  جامعة بسكرة

2021/2022  

 جامعة بسكرة/ سنة ثالثة قسم االقتصاد بكلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية :  مالي تسيير  

  جامعـة / سـنة ثالثـة قسـم االقتصـاد بكليـة العلـوم االقتصـادية والتسـيري والعلـوم التجاريـة : تجاريـةمراسـالت

  .2012/2015خالل املومسني  بسكرة

 صــادية والتســيري والعلــوم التجاريــةســنة ثالثــة قســم االقتصــاد بكليــة العلــوم االقت: تقنيــات وأعمــال البنــوك، 

 2020/2021، 2019/2020، 2018/2019، 2017/2018، خالل املواسم جامعة بسكرة

 ،ســـنة ثانيـــة قســـم العلـــوم جتاريـــة بكليـــة العلـــوم االقتصـــادية والتســـيري  اقتصـــاد نقـــدي وأســـواق راس المـــال

 .2019/2020، خالل املوسم جامعة بسكرة/ والعلوم التجارية 

 ــم االقتصـــاد بكليـــة العلـــوم االقتصـــادية والتســـيري ، ســـنة أوىل ماســـرت أدوات الســـوق النقديـــة والماليـــة قسـ

 2022-2021 .2020/2021، خالل املوسم جامعة بسكرة ،والعلوم التجارية
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  ،قسم االقتصاد بكلية العلوم االقتصـادية والتسـيري سنة أوىل ماسرت ختصص مالية ونقود، المخاطر البنكية

 .2013/2014، خالل املوسم جامعة بسكرة ،والعلوم التجارية

  ،ســــنة أوىل دكتــــوراه طــــور ثالــــث، ختصــــص اقتصــــاد نقــــدي وبنكــــي قســــم العلــــوم التــــأمين إدارة المخــــاطر

 .2019/2020االقتصادية، جامعة حممد خيضر بسكرة للموسم 

  ،قسـم االقتصــاد بكليــة العلــوم االقتصـادية والتســيري والعلــوم التجاريــةسـنة ثانيــة ليســانس، رياضــيات ماليــة، 

 .2021/2022، خالل املوسم جامعة بسكرة

  ،قسـم العلـوم االقتصـادية،  اقتصـاد وتسـيري املؤسسـاتسـنة أوىل دكتـوراه طـور ثالـث، ختصـص تسيير مـالي

 2021/2022جامعة حممد خيضر بسكرة للموسم 

 ،بكليـة العلـوم االقتصـادية والتسـيري  االقتصـاديةسـنة ثانيـة قسـم العلـوم  اقتصاد نقدي وأسواق راس المـال

 .2022/2023، خالل املوسم جامعة بسكرة/ والعلوم التجارية 

عضــو جلــان مناقشــة مــذكرات ختــرج لنيــل شــهادة املاســرت ، شــعبة العلــوم االقتصــادية، جامعــة حممــد خيضــر   .ب 

 . بسكرة يف التخصصات اقتصاد نقدي وبنكي، اقتصاد وتسيري املؤسسات

ــيري   .ج  اإلشـــراف علـــى العديـــد مـــن مـــذكرات املاســـرت يف التخصصـــات ا اقتصـــاد نقـــدي وبنكـــي، اقتصـــاد وتسـ

  . املؤسسات

  والمخبر العلمية في اللجانالعضوية:  

  ملقيــاس  2021-2020عضــو جلنــة إعــداد و تصــحيح مســابقة دكتــوراه الطــور الثالــث للموســم اجلــامعي

جامعــة ، العمليــات البنكيــة ومتويــل املؤسســات،  ختصــص اقتصــاد نقــدي وبنكــي، شــعبة العلــوم االقتصــادية

 .حممد خيضر بسكرة

  حتليـــلملقيـــاس  2022-2021الثالـــث للموســـم اجلـــامعي تصـــحيح مســـابقة دكتـــوراه الطـــور عضـــو جلنـــة 

 جامعة حممد خيضر بسكرة، ، شعبة العلوم االقتصاديةومايل،  ختصص اقتصاد نقدي نقدي ومايل معمق

  عضو ومراجـع يف اللجنـة العلميـة �لـة أحبـاث اقتصـادية معاصـرة، كليـة العلـوم االقتصـادية والتجاريـة  وعلـوم

 .2020منذ  باألغواط  التسيري، جامعة عمار ثليجي

  جامعــة الــوادي منــذ جملــة قــبس للدراســات اإلنســانية واالجتماعيــةعضــو ومراجــع يف اللجنــة العلميــة �لــة ،

2022  
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 كليـــة العلـــوم االقتصـــادية والتجاريـــة  �لـــة ماليـــة بنـــوك و إدارة األعمـــال عضـــو ومراجـــع يف اللجنـــة العلميـــة ،

 .2022-2021منذ   بسكرة حممد خيضروعلوم التسيري، جامعة 

 جـــانفي منـــذ  جامعـــة زيـــان عاشـــور اجللفـــة اجلزائـــر، دفـــاتر اقتصـــادية�لـــة  عضـــو ومراجـــع يف اللجنـــة العلميـــة

2020. 

 2020منذ  جامعة زيان عاشور اجللفة اجلزائر، املؤشر�لة  عضو ومراجع يف اللجنة العلمية. 

  ،عضــــو اللجنــــة العلميــــة يف كليــــة العلــــوم االقتصــــادية و علــــوم التســــيري والتجاريــــة، قســــم العلــــوم االقتصــــادية

 .2022/2023للموسم 

  2021/20022للموسم  نقدي وبنكيرئيسة االجتماعات البيداغوجية لسنة اوىل ماسرت اقتصاد 

  عضـــو يف خمـــرب ماليـــة، بنـــوك وإدارة األعمـــال، فرقـــة حبـــث السياســـات املاليـــة والنقديـــة الكليـــة، كليـــة العلـــوم

إىل غايـــة  2015/2016االقتصــادية والتســيري والعــوم التجاريــة جامعــة بســكرة ابتــاءا مــن الســنة اجلامعيــة 

  . يومنا هذا

 المساهمة العلمية:  

  اقتصـاد : ، ختصـصليسانس علوم اقتصاديةمطبوعة يف مقياس تقنيات وأعمال البنوك، مقدمة لطلبة الثالثة

  2020/2021نقدي وبنكي خالل السنة اجلامعية 

  المنشورة في المؤتمرات العلمية الوطنية والدوليةاألبحاث:  

  :المشاركة في الملتقيات الدولية/ أ

 إدارة: املخاطر يف املؤسسات املالية، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدويل األول حول وإدارةطرق قياس  - 1

، جامعة 2013نوفمرب  27-26املخاطر املالية وانعكاسا�ا على اقتصاديات دول العامل الثالث، يومي 

 .أكلي حممد أوحلاج البويرة، اجلزائر

قي التجربة املصرية كنموذج لتنمية وتفعيل القطاع التخطيط االسرتاتيجي لنشاط التسويق السياحي والفند - 2

التسويق السياحي وتثمني صورة : السياحي اجلزائري، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الدويل األول حول

، جامعة باجي خمتار عنابة، 2013نوفمرب  07-06اجلزائر حتت شعار اجلزائر وجهة الغد، يومي 

 .اجلزائر
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، مداخلة مقدمة للملتقى )مصر- اجلزائر(ية املستدامة للسياحة احمللية دراسة حالة األمهية االقتصادية للتنم - 3

ديسمرب  04- 03األبعاد واألفاق التنموية، يومي : اقتصاديات السياحة احمللية: الدويل الثالث حول

 .، جامعة حممد خيضر بسكرة، اجلزائر2013

حملاسبية وانعكاسا�ا على السوق املايل، مداخلة أثر معايري احملاسبة الدولية يف حتقيق جودة املعلومة ا - 4

تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري ومطابقته مع معايري  آليات: مقدمة للملتقى الدويل الثالث حول

، جامعة الوادي، 2013نوفمرب  18-17، يومي احملاسبيةاحملاسبة الدولية وتأثريه على جودة املعلومة 

 .اجلزائر

برنامج تطبيق احلكومة االلكرتونية بني التجربة املصرية كنموذج والبلديات اجلزائرية كمشروع، مداخلة  - 5

احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر دراسة حالة بعض  إرساءمتطلبات : مقدمة للملتقى العلمي الدويل حول

 .، جامعة سعد دحلب البليدة ، اجلزائر2013ماي  14- 13الدول ، يومي 

: املتطلبات، الواقع واالفاق، مداخلة: دويل افرتاضي الثاين حول املقاوالتية وخلق القيمة املشرتكة ملتقى - 6

، جامعة الشهيد محه 2022مارس  26حاضنات االعمال ودورها يف تدعيم ريادة األعمال يف اجلزائر، 

 خلضر وادي سوف، اجلزائر

حنو تسيري  " البديل الواعد:" العام واخلاص ملتقى دويل ثاين مال واعمال حول الشراكة بني القطاعني - 7

: الشراكة بني القطاعني العام واخلاص: كفء ومتويل مستدام لتمويل االقتصاد اجلزائري،مداخلة بعنوان

مارس  1فيفري،  28املتطلبات وفرص التطوير، جامعة الشهيد محه خلضر وادي سوف، اجلزائر،  

2022  

الملتقى الدولي الحضوري و , عیل التحصیل المالي في السیاسة المالیة العامة الضرائب على المعامالت الرقمیة و تف - 8

_  27, ، المدرسة العلیا للتسییر واالقتصاد الرقمي، الجزائرفرص و تحدیات , االفتراضي حول اقتصاد المنصات الرقمیة 

  .  2022جوان  28

  :المشاركة في الملتقيات الوطنية/ ب

السياحة الصحراوية يف : السياحي يف اجلزائر، مداخلة مقدمة للملتقى الوطين حولإدارة اجلودة يف القطاع  - 1

-27اجلزائر بني املقومات واملعوقات السياحي وتثمني صورة اجلزائر حتت شعار اجلزائر وجهة الغد، يومي 

 .، جامعة الوادي ، اجلزائر2014أفريل  28



 الس��ة�الذاتية

[6] 
 

 واملايل، مداخلة مقدمة للملتقى العلمي الوطين املؤشرات املستخدمة لقياس التطور يف اجلهاز املصريف - 2

، جامعة حممد 2019فيفري  12-11النظام املايل وإشكالية متويل االقتصاديات النامية، يومي : حول

 .بوضياف املسيلة، اجلزائر

 اجراءات وتدابري البنوك املركزية يف - االثار واالجراءات - تداعيات جائحة كورونا على االقتصاد اجلزائري - 3

الدول العربية للتخفيف من التداعيات االقتصادية جلائحة كورونا مع الرتكيز على البنك الركزي 

 2022فيفريي  3اجلزائري،ملتقى وطين خمرب العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة بسكرة  

 :المشاركة في األيام الدراسية/ ج

كــأداة لتعزيــز   مقدمــة لليــوم الدراســي حــول جــودة املنتــوجمبــدأ جــودة اإلنتــاج كآليــة حلمايــة املســتهلك، حماضــرة  .1

 ، ، املـنظم مبديريـة الصـناعة واملنـاجم لواليـة بسـكرة وزارة الصـناعة واملنـاجمسـالمة املسـتهلك وتنويـع االقتصـاد احمللـي
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واسـتقرار النظـام املصـريف  زائر يف تفعيل احلوكمة االلكرتونية يف إطار احملافظة على سالمةوتدابري بنك اجل آليات .2

اجلزائــري، مداخلــة مقدمــة لليــوم الدراســي حــول حتــديات تطبيــق احلوكمــة يف ظــل التجــارة االلكرتونيــة، جامعــة حممــد 

خيضـــــر،  كليـــــة العلـــــوم االقتصـــــادية والتجاريـــــة وعلـــــوم التســـــيري، خمـــــرب ماليـــــة، بنـــــوك وإدارة األعمـــــال بســـــكرة، يـــــوم 

28/10/2019.  

  :وكتب حماعية ت وطنية ودوليةفي مجالالمقاالت   / د

مقال منشور با�لة النماذج املستخدمة لقياس وإدارة خماطر سعر الفائدة وأثرها على رحبية البنوك التجارية،  .1

 .2017ديسمرب  49، جامعة حمد خيضر بسكرة، العدد اإلنسانيةجملة العلوم الدورية احملكمة 

 نافذة صحار اإلسالمي، : البنوك التقليدية لسلطنة عمان يف جمال فتح نوافذ إسالمية دراسة حالة جتربةحتليل  .2

خمرب السياسات التنموية  يف النظام املصريف اجلزائري، اإلسالميةبعنوان متطلبات تفعيل الصريفة  كتاب مجاعي

 .2020، جويلية بويرةجامعة اكلي حمند اوحلاج ال، والدراسات االستشرافية

 أحباث، جملة )2019-2013(حتليل تطورات تداول املشتقات يف األسواق املنظمة وغري املنظمة للفرتة  .3

 .بسكرة. ، جامعة حممد خيضروإداريةاقتصادية 

تدابري السلطة النقدية اجلزائرية للحفاظ على سالمة وصالبة االستقرار املايل للقطاع املصريف اجلزائري يف ظل  .4

، 02ية للصناعة املصرفية، جملة االقتصاديات املالية البنكية وإدارة األعمال، ا�لد اخلامس، العدد التطورات العامل

 .، جامعة حممد حيضر، بسكرة2019ديسمرب 
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[7] 
 

التسيري الكمي كأداة للسياسة النقدية غري التقليدية يف اجلزائر بني النظرية والتطبيق، جملة أحباث اقتصادية  .5

 .2020، 02، العدد 03ليجي، األغواط، ا�لد معاصرة، جامعة عمار ث

على املتغريات الكلية لالقتصاد اجلزائري،  2017كتاب مجاعي بعنوان اثار تعديالت قانون النقد والقرض  .6

دراسة حتليلية خالل : على الوضع النقدي يف اجلزائر 2017مداحلة بعنوان انعكاس تعديل قانون النقد والقرض 

، الطبعة االوىل، الفا للوثائق للنشر والتوزيع، 2022ركز اجلامعي ميلة، اجلزائر، جانفي ، امل2019- 2014الفرتة 
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اثر تقنية بلوكتشني على االرتقاء باخلدمات املصرفية يف البنوك اخلليجية، مقال مقدم ضمن كتاب مجاعي  .7
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