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 –أ  –أستاذ محاضر  الوظيفة والرتبة: 

 قسم العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  –بسكرة  –جامعة محمد خيضر  العمل:  مكان

 مالية دولية التخصص الدقيق: ،  علوم اقتصادية التخصص

 0557566131 الهاتف

  
ونر يد االلكير  biskra.dz-yasmina.guechari@univ الير

 بسكرة - شارع الشهيد لعروس  الوردي شتمة العنوان

 

 : الشهادات العلمية -ثانيا

   التخصص المؤسسة  / اسم الجامعة السنة الدرجة

 Shanghai University of 2015 الدكتوراه

Finance and Economics 

 مالية دولية 

Thesis Title: Stock Market Interdependence, 

Volatility Spillovers and the determinant of 

comovement: Evidence from African Countries 

 Shanghai University of 2011 الماسير 

Finance and Economics 

 ولية مالية د

Thesis Title: An Empirical Study of the Effect of 

Real Effective Exchange Rate on Algeria’s trade 

Balance 

ة بجاية  2008 الليسانس  مالية جامعة عبد الرحمان مير

Le Financement des opérations du commerce 

international cas du Credoc au niveau de la BADR 

ر اقبو 2004 بكالوريا - ثانوية حفصة ام المؤمنير

 بجاية 

 علوم الطبيعة والحياة   

 

ات المهنية:    ثالثا. الخبر

، جامعة بسكرة، الجزائر ابتداء منأستاذ محاضر )أ(،   • اىل   2018/ 07/ 08 كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 . يومنا هذا 

، جامعة بسكرة، الجزائر ابتداء منأستاذ محاضر )ب(، كلية  •   2016/ 11/ 18 العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 . 2018/ 07/ 08اىل 

، جامعة بسكرة، الجزائر ابتداء من •   2015/ 11/ 16 أستاذ مساعد )ب(، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير

 2016/ 11/ 18اىل 

 رابعا. ميدان البحث

ر التجارة الدولية واللوجستيك، الت، األسواق المالية، ومنهجية البحث العلم   لمخاطر المالية، إحصاءمالية، إدارة ا  . أمير

 

 . النشاطات العلمية خامسا 

 كتب ومطبوعات  .1

  مقياس المالية العامة، جامعة محمد خيضر بسكرة  •
 ، لطلبة السنة الثانية علوم التسيير 2018مطبوعة فر

  مقياس  •
 ، لطلبة السنة األوىل ماسير مالية وتجارة دولية 2021المالية الدولية، جامعة محمد خيضر بسكرة مطبوعة فر

  مقياس بورصة البضائع، جامعة محمد خيضر بسكرة  •
 ، لطلبة السنة الثالثة تجارة دولية. 2022مطبوعة فر
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ي المجالت العلمية المحكمة:  .2
 
 المقاالت ف

study on the effects of real effective exchange rate on Algeira’s  An Empirical: مقال بعنوان •

trade balance 

International Journal of Financial Research, Sciedu Press, vol. 3(4), pages 102-115, October 2012. 

https://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijfr/article/view/1855 
   مقال بعنوان •

The effect of oil price shocks on the Algerian economy 

 17العدد ( 2017)، بسكرةجامعة  – العلوم االنسانيةمجلة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88545 

  Funding challenges of infrastructures in developing countries’ economiesمقال بعنوان:  •

 2019 - 5جامعة بسكرة العدد    - اديات المالية البنكية وإدارة االعمال مجلة االقتص

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107432 

    evelopmentD Economiccommerce in the -Eole of the RThe: مقال بعنوان •
  نشر جزء من مؤلف بحث 

ي الجزائر بي   النص والتطبيق،  كتاب جماع  تحت 
 
ونية ف  2019 سنة النشر عنوان التجارة االلكبر

  arketsMInterdependence of African Stock: مقال بعنوان •

 2020 - 6 - جامعة بسكرة العدد    - مجلة االقتصاديات المالية البنكية وإدارة االعمال 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/113485 

conventional Banks: Britain and Malaysia as  Opening Islamic windows in:  مقال بعنوان •
successful Pioneering Experiences نشر ك  

تحديات فتح نوافذ عنوان كتاب جماع  تحت   جزء من مؤلف بحث 
ي الجزائر بي   ضوابط التأسيس ومتطلبات النجاح

 
ي البنوك التقليدية ف

 
 2022سنة النشر ، إسالمية ف

بعنوان:  • المعاضة  Spillover effect in African stock markets  مقال  االقتصادية  الدراسات  جامعة    -- مجلة 

   2021 ديسمبر ،6المسيلة العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/469/6/2/174091 

   The economic determinants of comovement across African stock markets ال بعنوان: مق •

 . 2022، جوان 9جامعة ورقلة العدد   -- المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/100/9/1/190062 

ي ئعالقات الزبا إدارةواقع  مقال بعنوان:  •
 
ي مجموعة من البنوك عىل  ائالبنوك التجارية الجز ن ف

 
رية دارسة تطبيقية ف

 . 2022، افريل 6جامعة خنشلة العدد    -- مجلة األصيل للبحوث االقتصادية واالدارية -  مستوى والية بسكرة

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/462/6/1/187777 

،  بسكرة جامعة    –  العلوم االنسانية مجلة     Technological Innovation concepts and risks  ال بعنوان: مق •
 . 2022جوان  ، 22العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/41/22/1/192665 
 

ي الملتقيات والندوات  .3
 
 المشاركة ف

  حول •
  فعاليات الملتقر الوطثر

  تحقيق التنمية   المشاركة فر
  حول سبل تنوي    ع الجباية المحلية ودورها فر

الملتقر الوطثر

ي الجزائر بعنوان  2018المستدامة جامعة الوادي، ديسمير 
 
ي تطوير الجباية المحلية ف

 
يبية ودورها ف  العدالة الض 

  حول •
  فعاليات الملتقر الوطثر

يثر  الجزا المشاركة فر
  حول تفعيل النظام الضر

  ظل االزمة الراهنة  الملتقر الوطثر
ئري فر

 Le système fiscal efficace concept et: المداخلة عنوان 2019والتحديات المستقبلية جامعة المدية، ديسمير 

principes 

  فعاليات •
  حول  المشاركة فر

ر وتشجيع التنوي    ع االقتصادي  الملتقر الوطثر   تحفير
المنظومة المضفية الجزائرية ودورها فر

 Mesurer la diversification المداخلة عنوان، 2021ن، ماي تلمساجامعة  محروقاتخارج قطاع ال

économique : cas de l’Algérie 

 

https://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijfr/article/view/1855
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88545
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107432
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/113485
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/469/6/2/174091
https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/100/171138
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/100/9/1/190062
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/462/6/1/187777
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/41/22/1/192665
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  فعاليات
  الدول النامية واقع وآفاقحول  دوىل  الملتقر ال المشاركة فر

، المركز الجامع  مغنية،  الشمول الماىل  واثره عىل التنمية فر

ي تحقيقالمداخلة  عنوان،  2022مارس  9/ 8
 
مع اإلشارة ال  –التنمية المستدامة  اهداف دراسة تحليلية لدور الشمول المالي ف

 . حالة الجزائر 

 

 التدريسسادسا. 

 

 السنة الجامعية طبيعة المقياس  التخصص  المستوى المقياس

 األجنبيةاللغة 
 - فرنسية- 

  السداس   اعمال موجهة محاسبة وجباية  السنة الثالثة 
 2016/ 2015الثانر

ع. مالية   السنة الثانية محاسبة تحليلية 
 ومحاسبية

ة + اعمال موجهة  السداس  األول  محاضر
2016/2017 

ة + اعمال موجهة  علوم التسيير  السنة الثانية المالية العامة    محاضر
 2017/ 2016السداس  الثانر

ة + اعمال موجهة  دوليةمالية وتجارة  األوىل ماسير  السنة  المالية الدولية السداس  األول  محاضر
2017/2018 

ع. مالية   السنة الثانية محاسبة تحليلية  
 ومحاسبية

ة + اعمال موجهة  السداس  األول  محاضر
2017/2018 

- لغة اجنبية 
 - فرنسية

السنة األوىل  
 ليسانس 

ة + اعمال موجهة      محاضر
 2018/ 2017السداس  الثانر

ة + اعمال موجهة  مالية وتجارة دولية األوىل ماسير السنة  المالية الدولية السداس  األول  محاضر
2018/2019 

ية   -  ر ة محاسبة  األوىل ماسير السنة  -انجلير السداس  األول  محاضر
2018/2019 

ة + اعمال موجهة  تجارة دولية السنة الثالثة بورصة البضائع     محاضر
 2019/ 2018السداس  الثانر

- اجنبية لغة 
ية  ر  -انجلير

ة مالية المؤسسة السنة الثالثة    محاضر
 2019/ 2018السداس  الثانر

 –لغة اجنبية 
ية  ر  -انجلير

   السنة األوىل ماسير 
ة تسويق مضفر    محاضر

 2019/ 2018السداس  الثانر

ة + اعمال موجهة  مالية وتجارة دولية السنة األوىل ماسير  المالية الدولية السداس  األول  محاضر
2019/2020 

 دوىل  
ر ة مالية وتجارة دولية ماسير  السنة الثانية تأمير السداس  األول  محاضر

2019/2020 

 دوىل  
ر ة + اعمال موجهة  تجارة دولية السنة الثالثة تأمير السداس  األول  محاضر

2019/2020 

ة + اعمال موجهة  تجارة دولية السنة الثالثة بورصة البضائع     محاضر
  2020/ 2019السداس  الثانر

- لغة اجنبية 
ية  ر  -انجلير

ة مالية المؤسسة السنة الثالثة    محاضر
 2020/ 2019السداس  الثانر

- لغة اجنبية 
ية  ر  -انجلير

تسويق الخدمات|  دكتوراه
| سياح    

 فندفر
ة    محاضر

 2020/ 2019السداس  الثانر

ة + اعمال موجهة  دوليةمالية وتجارة  السنة األوىل ماسير  المالية الدولية السداس  األول  محاضر
2020/2021 

 دوىل  
ر ة + اعمال موجهة  تجارة دولية السنة الثالثة تأمير السداس  األول  محاضر

2020/2021 

 دوىل  
ر ة مالية وتجارة دولية السنة الثانية ماسير  تأمير السداس  األول  محاضر

2020/2021 
 بورصة البضائع 

 
ي ر  ة إنجلير

 الثالثةالسنة 
 

 دكتوراه

 تجارة دولية
 

 محاسبة  مالية و 

ة + اعمال موجهة   محاضر
 

ة  محاضر
 

 
  
 2021/ 2020السداس  الثانر

ة +  مالية وتجارة دولية السنة األوىل ماسير  المالية الدولية   اعمال موجهة محاضر
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 دوىل  
ر  تأمير

 دوىل  
ر  تأمير

 السنة الثالثة
 السنة الثانية ماسير 

 تجارة دولية
 مالية وتجارة دولية

ة + اعمال موجهة   محاضر
ة  محاضر

السداس  األول 
2021/2022 

 بورصة البضائع 
 

 دراسة السوق 

 السنة الثالثة
 

 دكتوراه

 تجارة دولية
 

 تسويق 

ة + اعمال موجهة   محاضر
 

ة  محاضر

 
  
 2021/ 2020السداس  الثانر

اف عىل البحوث العلمية  - خامسا  االشر

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة  •
اف عىل العديد من مذكرات الليسانس، والماسير فر االشر

  العديد من المجاالت البحثيةاىل يومنا هذا   2018/ 2017محمد خيضر بسكرة منذ السنة الجامعية 
    وذلك فر

وفر

فتخصصات مختلفة. وحاليا   . ، وتسويقتخصص اقتصاد دوىل  وتسيير  دكتوراهرساالت  3عىل  أشر

 مهام علمية وبيداغوجية أخرى - ا دس سا

  مخير بحث مالية، بنوك وإدارة االعمال، كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد خيضر   •
مخابر البحث: عضو فر

 بسكرة. 

: مجلة مجلة االقتصاديات المالية البنكية وإدارة االعمال ومجلة  • ر   مجلتير
 رؤى اقتصاديةمحكم فر

  لجنة صياغة األسئلة والتصحيح للمسابقة الوطنية  •
  لجان تأطير المسابقات الوطنية: عضو فر

  –المشاركة فر

ادية، جامعة دكتوراه الطور الثالث تخصص تسويق وتجارة دولية مادة أسواق دولية تنظيم قسم العلوم االقتص

 . 2021/ 2020بسكرة 

ر وضبط  •   ورشات تحيير
  شهر اوت  عضو فر

  تمت عن بعد فر
برامج التكوين لمواد تخصص التجارة والمالية الثر

2021 

،  مطبوعةخبير عىل  •   االقتصاد الدوىل 
 . 2020فر

•  ،   ملفات التأهيل الجامع 
 . 2021خبير فر

، سبتمير  •   االقتصاد الدوىل 
  مناقشة رسالة دكتوراه فر

 .  2021المشاركة فر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


