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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  بسكرة – محمد خيضر جامعــة

 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير
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 بيـــــــان السيـرة الذاتيــــة

 ــةـــــــــــــــــــــــــبيانــات شخصيــ .1
 

االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 واللقب 

 دردوري لحسن

 

 التعليم العالي  أستاذ  الرتبـــــــة 

الوضــــــــــــــــــــــــــعية 

   العائلية 

            متزوج      

تـــــاريا وم ـــــان 

 االزدياد

 -باتنةوالية  -ثنية العابد–32-50-1891

 م ان العمل

 

كليممممممممممة العلممممممممممية االقت ممممممممممادية  العلممممممممممية االقت ممممممممممادية  قسممممممممممم 

محمممممممممممممممممد  ي مممممممممممممممم  جامعممممممممممممممممة  -لممممممممممممممممية ال سمممممممممممممممميير عالتجاريممممممممممممممممة و 

    الجزائ بسك ة

الوظيفــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الحالية 

 قسم العلية االقت ادية  بأستاذ 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

 الشخص ي

 _بسك ة  مسكن املنطقة الغ بية 171حي 

البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 االلكتروني

  rdouri@yahoo.frLahcene_da     -l.derdouri@univ

biskra.dz      

الهــــــــــــــــــــــــــــات    

 النقال(

0661666700_0560332043 

 

       
  :الخبرات املهنية_2

سيير  كلية العلية االقت ادية  التجارية وعلية ال قسم العلية االقت ادية  ب التعليم العالي أستاذ_1

 3535_13_59ابتداء من     الجزائ  محمد  ي   بسك ة جامعة
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كلية العلية االقت ادية  التجارية وعلية ال سيير  قسم العلية االقت ادية   ستاذ محاضر قسم  أ(أ-

 3510_13_17ابتداء من     الجزائ  محمد  ي   بسك ة جامعة

محمد  ي    جارية وعلية ال سيير  جامعة  كلية العلية االقت ادية  التأستاذ محاضر قسم  ب(-3

 .3512_57_53 ابتداء من      الجزائ  بسك ة

  كلية العلية االقت ادية  التجارية وعلية    قسم العلية االقت ادية أستاذ مساعد قسم  أ(_3

 .3515ديسمبر 51   ابتداء من    الجزائ   ف حات عباس سطيف ال سيير  جامعة

  كلية العلية االقت ادية  التجارية وعلية  قسم العلية االقت ادية  أستاذ مساعد قسم  ب(_2

 .3559ديسمبر 25  ابتداء من    الجزائ   ف حات عباس سطيف ال سيير  جامعة

بقسم العلية الزراعية مقياس االقت اد)محاض ة +أعمال ميجهة ( جامعة محمد  أستاذ مستخل  _0

 .3558ية الى غا3550 ي   بسك ة. ابتداء من ديسمبر 

 .3531غاية جيان إلى  3511م كز بسك ة منذ  -بجامعة التكيين املتياصل أستاذ  مستخل _6

 :حصل عليهاتالشهادات امل -3

 3510ديسمبر  17 :في شهادة التأهيل الجامعي 

  3512جييلية 53 :فيشهادة دكتوراه علوم 

 3551مارس 32 :في شهادة ماجستير 

 3552جيان 33 :في شهادة ليسانس 

 1888جيان :ة مدنية سهندتخ ص  ادة ب الورياشه 

 

 البحث:مجال  -4

_ التمييل _السياسات االقت ادية_التمييل_ االقت اد الدولي _املالية العامة _االقت اد اإلسالمي 

 اإلسالمي_التامينات 

 
 هيئات التقييم العلمي أو البيداغوجي: والعضوية فياملسؤوليات اإلدارية _5

 إلدارية:املسؤوليات ا -5-1

غاية الى  81/81/1181_نائب رئيس قسم العلوم االقتصادية المكلف بالتدريس والتعليم في التدرج منذ 
  .8111سبتمبر18
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 :هيئات التقييم البيداغوجي والعلميالعضوية في 2_5

 العضوية في لجان التكوين والتقييم والبيداغوجيا 

 السنة الهيئة املعنية وص  محتوى الخبرة

اللجنة رئيس 

 البيداغوجية 

السنة األولى ماستر  تخصص اقتصاد نقدي وبن ي  شعبة العلوم 

االقتصادية كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير_جامعة محمد 

 خيضر بسكرة

2112_2112 

2112_2112 

رئيس اللجنة 

 البيداغوجية

دية كلية شعبة العلوم االقتصا للسنة األولى ماستر تخصص نقود ومالية

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير_جامعة محمد خيضر بسكرة
2114_2115 

رئيس اللجنة 

 البيداغوجية

السنة الثانية ليسانس شعبة العلوم االقتصادية كلية العلوم االقتصادية 

 والتجارية وعلوم التسيير_جامعة محمد خيضر بسكرة
2112_2112 

رئيس اللجنة 

 البيداغوجية

شـعبة  السنة األولى ماستر مالية واقتصاد دولي وماليةة واامميةة المسسسةة

العلـــــــــــــــوم االقتصـــــــــــــــادية كليــــــــــــــــة العلـــــــــــــــوم االقتصــــــــــــــــادية والتجاريـــــــــــــــة وعلــــــــــــــــوم 

 التسيير_جامعة محمد خيضر بسكرة

5102_5106 

 

 
 

 .لبيداغوجيــــــــــــــــــــة النشاطـــــات ا2
 

 

 2_1 د م  نظام ل.ومابعد التدرج التدريس في املرحلة األولى والتدرج. .:) 
 

ــــسسنوات التدريــــــــ التخصص املقياس املستوى  ــــام ل. م. د ـ  نـــظــــ

 

 مد ل  االقت اد
 تجارة دوليةالسنة األولى 

 جامعة التكيين املتياصل
3511- 3517  

تقنيات استراتيجية 

 د يل السيق 

جامعة  قانين اعمال الثالثةالسنة 

 تياصلالتكيين امل
3511 - 3517  

 اعمال البنيك 
 جامعة اعمال قانين  الثالثة السنة

 املتياصل التكيين
3511 - 3517  

 تسيير امليارد البش ية
 دولية تجارة األولى السنة

 املتياصل التكيين جامعة
3517- 3519  
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 تسيير امليارد البش ية
 تسيير عميمي األولى السنة

 املتياصل التكيين جامعة
3519- 3518  

 تسيير عميمي
 تسيير عميمي الثانية السنة

 املتياصل التكيين جامعة
3519- 3518  

 مالية عميمية
 عميمي تسيير االولى السنة

 املتياصل التكيين جامعة
3519- 3518  

 تسيير عميمي
 تسيير عميمي الثانية السنة

 املتياصل التكيين جامعة
3518- 3535  

 دراسة حالة  
 محاسبة  لثالثةا السنة

 املتياصل التكيين جامعة
3518- 3535  

 التدريس في الليسانس

 

الجذع 

 املشترك

االقت اد النقدي 

 واألسياق املالية

 محاض ة وإعمال ميجهة

السنة الثانية  جذع مشترك علية 

 اقت ادية

3511-3517 

3517- 3519 

3519- 3518 

3518- 3535 

3535_3531 

3531_3533 

 

X 

 املاستر التدريس في

 

 

 

 

 

 

 املاستر

  مالي تشخيص

 ميجهة وأعمال محاض ة

 واقت اد مالية ماستر األولى السنة

 املؤسسة وحاكمية مالية/دولي
3510-3511 X 

 وال بط امل كزي  البنك

 محاض ة النقدي

 ميجهة وأعمال

 ومالية نقيد األولى السنة
3510- 3511 

 
x 

 الدولي التمييل

 أعمال ميجهة

 بنكي اقت اد ماستر لىاألو  السنة

 ونقدي

3511-3517 

 
X 

 البنكية العمليات

 املؤسسات وتمييل

 بنكي اقت اد ماستر األولى السنة

 ونقدي

3511- 3517 

3517_3519 

3519_3518 

3518_3535 

3531_3531 

3531_3533 

X 

 التدريس في الدكتوراه

 املخاط  وادارة تأمينات الدكتيراه
  صتخ  دكتيراه  األولى السنة

 وتأمينات بنيك مالية
3510- 3511 X 
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 املخاط  وادارة تأمينات
 تخ ص  دكتيراه  األولى السنة

 وتأمينات بنيك مالية
3517-3519 X 

 املخاط  وادارة تأمينات
 تخ ص  دكتيراه  األولى السنة

 اقت اد نقدي وبنكي
3519- 3518 X 

 ندوة  االقت اد الدولي
 تخ ص  دكتيراه  األولى السنة

 دولي اقت اد
3519-  3518 x 

ورشة  اصة بالتقنيات 

 البنكية

 تخ ص  دكتيراه  األولى السنة

 وبنكي نقدي اقت اد
3518  - 3535 X 

ورشة  اصة بتقنيات 

 إدارة املخاط   في البنيك 

 تخ ص  دكتيراه  األولى السنة

 وبنكي نقدي اقت اد
3518  - 3535 X 

 

 

 2_2 تهامناقش ها و التي تمتاملشرف علي مذكرات املاستر: 
 

 تاريـــــــا املناقشـــــة عنــــــــــــوان املذكـــــــــــــــرة اســـم ولقــــب الطـــــالب ة(

انعكاسات االزمات المالية العالمية على أسواق راس المال_دراسة االة سوق  عثماني رمزي
 25/50/3511 5002-5002الدواة 

ة في تحقيق االستقرار المالي للبنوك دراسة االة بنك الوطني دور الحومم مخابة مريم
 38/50/3511 الجزائري

التكامل االقتصادي باالتحاد األوروبي ماداة لتدعيم االستقرار االقتصادي  قسميوري مفية
 25/50/3511 5002_5002خالل الفترة 

لي دراسة االة انعكاسات تغير أسعار الصرف على متغيرات االقتصاد الك صالحي فوزية
 51/51/3511 5002_5000الجزائر 

انعكاسات أسعار النفط على السياسة المالية دراسة االة الجزائر  طوارف جمال الدين 
5000_5002 53/51/3511 

دور السياسة االنفاقية في عالج عجز الموازنة العامة دراسة االة الجزائر   مالح مريمة 
5000_5002 51/51/3517 

دور البنوك اإلسالمية في تمويل قطاع السكن دراسة االة بنك البرمة ومالة   بجودي صهي
 21/50/3517 5002_5000بسكرة  

انعكاسات االستثمار األجنبي المباشر على البطالة دراسة االة الجزائر   لمياء سليماني
5000_5002 52/51/3517 
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ادي دراسة االة الجزائر انعكاسات التجارة الخارجية على النمو االقتص امال  عبة
5000_5002 52/51/3517 

انعكاسات تقلبات أسعار  البترول على السياسات االقتصادية في الجزائر   صبرين ومواك
5000_5002 32/51/3519 

دور اإليرادات العادية في تمويل عجز الموازنة دراسة االة الجزائر  دبابش مريم
5002_5002 30/51/3519 

التحليل المالي في اتخاذ قرار منح القروض للمسسسات الصغيرة دور   ناب امال
 32/51/3519 5002_5002ومالة بسكرة cpaوالمتوسطة دراسة االة 

دور التحليل المالي في تحقيق التوازن المالي في المسسسات الصغيرة  بوطي العمري
 31/51/3519 والمتوسطة دراسة االة مسسسة األبراج لصناعة البالط  بسكرة

تقييم األداء الماليللبنوك اإلسالمية دراسة االة بنك البرمة الجزائري  شفري عفاف
5002_5002 30/51/3519 

 32/51/3519 5002_5000اليات عالج عجز الميزان التجاري الجزائري  سليمة بوطويل

اثر تغيرات سعر الصرف على مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للجزائر  البار امداهلل
5000_5002 39/51/3519 

دور المالية المحلية في عالج عجز ميزانية البلديات دراسة االة بلدية فوغالة  بوهالي خالد
 51/57/3518 5002_5000لغروس 

صيغ التمويل اإلسالمي ودورها في التقليل من المخاطر المالية دراسة االة   سيدي انان
 51/57/3518 بنك البرمة الجزائري

 51/57/3518 5002_5000اثر التضخم المستورد على التضخم المحلي في الجزائر  يربن عطية سم

دور اإلصالاات الضريبية في تحسين موارد الميزانية العامة دراسة االة الجزائر  غالم جمال
5000_5002 58/57/3518 

_دراسة مقارنة  استخدام المسشرات المالية في المقارنة بين األداء المالي للبنوك قرجع عبدالحليم
 58/57/3518 بين البنوك التقليدية واإلسالمية 

دور السايسة النقدية في معالجة اختالل ميزان المدفوعات دراسة االة الجزائر  صفصاف اكيمة
5000_5002 59/57/3518 
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 59/57/3518 5002_5000انعكاسات تغير أسعار البترول على الميزان التجاري  شيبوب عيشة

انعكاسات تغير أسعار البترول على  اإليرادات العامة في الجزائر خالل الفترة  قروف سعيد
5000_5002 59/57/3518 

اثر التسويق االلكتروني في جلب الزبائن دراسة مقارنة موبليس جازي خالل  ااج الشيخ النذير
 51/57/3518 5002_5002الفترة 

-ن املالي في املؤسسة االقتصاديةدور اتخاذ القرار في تحقيق التواز  عيساوي ابتسام

 2112/2112دراسة مؤسسة النسيج والتجهيز بسكرة_
22_10_2121 

وسائل الدفع  االلكترونية وتاثيرها على ربحية البنوك التجارية  بن معمر فارس

 2113/2112دراسة حالة بنك خليج الجزائر 
24_10_2121 

تحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة  دور االستراتيجيات التنافسية في  لكحل حسين مهدي

 االقتصادية

 دراسة حالة شركة الكوابل بسكرة

22_10_2121 

دور التحليل املالي في تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة  عبة جالل الدين

 2112/2110االقتصادية دراسة حالة املؤسسة الوطنية لالمالح 
22_10_2121 

تركي عبد القادر_قايدي 

 الطاهر
 ؤسسةامل في املالي التوازن  تحقيق في اإلستراتيجي التخطيط دور 

 اإلقتصادية

 لوطاية مركب – لألمالح الوطنية املؤسسة: حالة دراسة

-ENASEL 

 2122جوان 22

 منافسة على العمومية الصفقات قانون  إنع اسات مدور حمزة_يوسف فيروز

 مؤسسة: حالة دراسة االقتصادية املؤسسات

 بسكرة سوناطراك ،L’ONA و بسكرة وكالة سونلغاز

 2122جوان 22

 على العائد نموذج باستخدام التجارية البنوك في املالي االداء تقييم رزيق نورة _شوية روفيدة

 CPA الجزائري  الشعبي القرض بنك حالة دراسة _امللكية حقوق 

 2112/2121 الفترة خالل

 2122جوان 22

 _املصرفية الخدمات ةجود لتحسين آلية االلكترونية الصيرفة علية صفاء

 _عقبة سيدي- وكالة الريفية التنمية و الفالحة بنك: حالة دراسة
 2122جوان 22
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 مجموعة: حالة دراسة االستثمار_ دعم في االسالمي التمويل دور  وكواك صفاء

    2121-2110 الفترة خالل املصرفية البركة
 2122جوان 22

 االصالحات ظل في الخارجية التجارة تمويل في تجاريةال البنوك دور  بلقاسم عبدالحليم نوم_عثمان

 الريفية التنمية و الفالحة بنك في حالة دراسة_الحديثة االقتصادية

BADR2110-2121 الفترة خالل 

 2122جوان 22

ناصري بن علية عبدالقادر_

 عماد الدين
 املالي األداء تحسين في الشركات حوكمة دور 

 – لألمــالح الوطنيـــة املؤسســـة:  حالة دراسة_االقتصادية للمؤسسة

 ENASEL - لوطاية مركب

 2122جوان 22

 املالي األداء تحسين في املصرفية الحوكمة مبادئ تطبيق دور  هو شعباني اميمة سكينة

 2121-2112(الجزائري  الشعبي القرض حالة دراسة 
 2122جوان 22

 

 :النشاطـــــات العلميــــــــــــــــــــة_2
2 

 البيداغوجية ،المطبوعاتالكتب و 8_7

  البيداغوجية ،المطبوعاتالكتب و   -
 عدد الصفحات السنة دار النشر العنوان المطبوعات
  871  1181 دار حميثرا للنشر  اساسيات املالية العامة  الكتب 

رياضيات التمويل  الكتب

 واالستثمار
 111 1181 دار حميثرا للنشر

 888 1182 / التشخيص املالي البيداغوجية المطبوعة

العمليات البنكية وتمويل  المطبوعة البيداغوجية

 املؤسسات 
 / 2020  811  

 

 2_2)املنشـــــــــــورات الدوليـــــــــــــــة  خــــــــــارج الوطـــــــــــــــــن: 
 

 عنوان املقالة الرقم
موضع 

 ال اتب
 رونيالرابط االلكت سنة النشر عنوان املجلة

 

51 

 

مالية الك بين كمد ل لتحقيق 

التنمية املستدامة في قطاع الطاقة 

 باف يقيا الف ص والتحديات

3 

املجلة الدولية 

لتخطيط والتهيئة 

العم انية والتنمية 

 املستدامة

ISSN : 2311-9004 

  الثالث املجلد

 االول  العدد

اف يل_13

3511 

www.ar.ewdr.org 
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02 

ازنة العامة العالقة  بين عجز املي 

وميزان املدفيعات _دراسة حالة 

 الجزائ  

1 

مجلة م كز صالح 

كامل لالقت اد 

 اإلسالمي 

اف يل 12العدد 

3519 
www.skcie.com 

 

 2_3)املنشـــــــــــورات الدوليـــــــــــــــة  داخــــــــــــل الوطـــــــــــــــــن: 
 

 عنوان املقالة
موضع 

 ال اتب
 عنوان املجلة

سنة الجامعة _

 النشر
 الرابط االلكتروني

التح ي  املالي في تقييم سياسة

باستعمال نميذج االنحدار  الجزائ  

امليزعة  الذاتي لفترات االبطاء 

ARDL 3518_1885 الل الفترة 

3 

مجلة االقت اديات 

املالية البنكية وإدارة 

 االعمال 

جامعة محمد 

 ي   

بسك ة_ديسمبر 

3531 

 

ق سياسة التح ي   قياس اث  تطبي

املالي على النمي االقت ادي في 

 1875_3510الجزائ   الل الفترة 

3 
مجلة االقت اد 

 ال ناعي 

جامعة 

_جيان 1باتنة

3531 

 

محددات تيازن امليزان التجاري في 

 3518_3555الجزائ  الل الفترة 
3 

مجلة البحيث 

 االقت ادية املتقدمة 

جامعة حمة 

لخ   

اليادي_جيان 

3531 

 

دراسة قياسية الث  االس ثمار 

العميمي على اإلنتاج الفالحي في 

 3519_1885الجزائ  للفترة 

باستخداة نميذج االنحدار الذاتي 

 للفجيات الزمنية امليزعة املتباطئة 

3 
مجلة أبحاث 

 اقت ادية وادراية

جامعة محمد 

 ي   بسك ة   

كلية العلية 

االقت ادية 

والتجارية وعلية 

ملجلد ال سيير  _ ا

 51العدد 12رقم 

 3535جيان 

https://www.as

jp.cerist.dz/en/

article/119282 

ال ؤية املستقبلية لتطبيق اإلدارة 

اإللكترونية بالجزائ  في ظل تجارب 

 عاملية

3 
مجلة االقت اد 

 ال ناعي

جامعة باتنة 

 1العدد15املجلد

 3535جيان 

https://www.as

jp.cerist.dz/en/

article/119743 

https://www.asجامعة حسيبة مجلة االقت اد  2تفعيل التمييل اإلسالمي بالجزائ  
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في ظل تجارب بعض الدول 

الع بية _السيدان وماليزيا 

 نميذجا_

بن بيعلي  واملالية

كلية  الشلف

العلية 

االقت ادية 

والتجارية وعلية 

ال سيير  _ املجلد 

 51العدد 51رقم 

 3535جيان 

jp.cerist.dz/en/

article/108472 

مساهمة ال سييق االلكتروني في 

تنمية املسؤولية االجتماعية: دراسة 

 وكالة-حالة مؤسسة ات االت الجزائ 

 باتنة

2 

 األكاديميةمجلة 

للدراسات 

االجتماعية 

 واالنسانية

جامعة حسيبة 

بن بيعلي 

 الشلف_

_العدد 12املجلد 

38 

https://www.as

jp.cerist.dz/en/

PresentationRe

vue/552 

 

 املحاضرات واملساطر اإلجرائية املطبوعة4_2

 عنوان 

 املحاضرة / املداخلة

موضع 

 ال اتب

 عنوان 

 الكتاب /املجلة 
 مالحظة السنة

ر اليعي البيئي دو 

ل سيير النفايات 

ال لبة في تحقيق 

التنمية املستدامة 

دراسة حالة بلدية 

 بسك ة

2 

مجلة  مجلة االستراتيجية  والتنمية_جامعة مستغانم

التابعة لجامعة عبد االستراتيجية والتنمية  صن  ب( 

 الحميد بن باديس مستغانم  

 (الثاني)الجزء    عدد  اص15مجلد 

3535 

https://www.asj

p.cerist.dz/en/P

resentationRevu

e/276 

 

 

 

 

 

 

 2_5::املنشـــــــــــورات الــــوطنيـــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 عنوان املقالة
موضع 

 ال اتب
 الرابط االلكتروني سنة النشر عنوان املجلة
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دور القطاع الخاص املنتج في تعزيز التنمييع 

 التج بة اإلماراتية االقت ادي _مع اإلشارة الى 
 مجلة التنمية االقت ادية  1

جامعة الشهيد 

حمة لخ   

اليادي  العدد 

ال ابع ديسمبر 

3517 

https://www.asjp.ceris

t.dz/en/PresentationR

evue/336 

واقع ال يرفة االلكترونية ودورها في ع  نة 

 الجهاز امل  في الجزائ ي 
1 

مجلة الدراسات االقت ادية 

 املعاص ة

جامعة املسيلة  

العدد  3املجلد 

جيان 52

3517 

https://www.asjp.ceris

t.dz/en/article/85425 

انعكاسات االزمة املالية على مؤش ات أسعار 

األسهم في سيق الدوحة لألوراق املالية  الل  

 3550_3510الفترة 

1 
مجلة االمتياز لبحيث االقت اد 

 واالدارة

جامعة 

عمارثليجي 

لد االغياط املج

 1العدد   51

 3517جيان 

https://www.asjp.ceris

t.dz/en/article/64129 

 1 سياسة سع  ال  ف في الجزائ 
مجلة التنمية واالقت اد 

 التطبيقي

جامعة املسيلة 

املجلد 

مارس 1العدد1

3517 

https://www.asjp.ceris

t.dz/en/article/64922 

اإلف اح املحاسبي ودوره في دعم نظاة 

الدا لية بالش كات املساهمة  ال قابة

الجزائ ية دراسة حالة ش كات املساهمة 

 ليالية بسك ة 

2 
مجلة البحيث في العلية املالية 

 واملحاسبية

جامعة املسيلة 

العدد  3املجلد 

 3517جيان  3

https://www.asjp.ceris

t.dz/en/article/39983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطبوعة الوطنيةاملحاضرات واملساطر اإلجرائية :2_2

 

 عنوان 

 املحاضرة / املداخلة
 موضع ال اتب

 عنوان 

 املجلة / الكتاب
 مالحظة السنة

ا تبار العالقة بين 

التضخم وعجز 

امليازنة العامة في 

الجزائ  باستخداة 

نماذج شعاع 

3 

مجلة االقت اديات املالية 

البنكية وإدارة االعمال 

جامعة محمد  ي    _

بسك ة  املجلد الخامس 

 3518ديسمبر  53العدد 

3518 
https://www.asjp.cerist

.dz/en/article/107424 
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االنحدار الذاتي 

var الل الفترة 

1885_3511 

اليات تحقيق سياحة 

مستدامة من  الل 

 السياحة البيئية

1 
مجلة التنمية وإدارة امليارد 

 البش ية بحيث ودراسات 
3517 

https://www.asjp.cerist

.dz/en/PresentationRe

vue/357 
 

 

 

 

 

 

 2_2:املـداخـــــــــــالت الــــدوليـــــــــــــــــــــــــــــة 
 

 السنة عنوان امللتقى وم انه موضع ال اتب عنوان املداخلة

هيئات الرقابة اإلدارية على 

مالية الجماعات املحلية في 

الجزائر _الرقابة املالية 

السابقة والرقابة املالية 

 الالحقة

0 

سبل دعم املوارد الذاتية للجماعات 

املحلية بين الواقع واملأمول _كلية 

العلوم االقتصادية والتجارية 

 وعلوم التسيير جامعة الوادي

12_12_2121 

تحديات السياحة بالجزائر 

 وسبل مواجهتها
5 

سبل بناء وتعزيز االقتصاد السياحي 

في الجزائر كبديل استراتيجي من 

دامة الذي تمت بدائل التنمية املست

باملركز  2121 12_12فعالياته يومي 

الجامعي احمد بن يحي الونشريس ي 

 تيسمسيلت 

2121 

اثر تكنولوجيا  املعلومات 

واالتصال على التسويق 

االلكتروني التجربة 

 الجزائرية

0 

األداء املتميز للمنظمات والحكومات 

الطبعة الخامسة أداء املؤسسات 

ملنعقد في ظل االقتصاد الرقمي ا

فيفري 5_4بجامعة ورقلة يومي 

2121 

2121 

انع اسات تغيرات أسعار 

البترول على السياسة 

النقدية وامليزان التجاري في 

 2112_2111الجزائر 

0 

االقتصاديات النفطية العربية في 

ظل تحديات تقلبات األسواق 

 25_24النفطية العاملية يومي 

املنعقد باملركز  2121فيفري 

2121 
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د الحفيظ بوالصوف الجامعي عب

 ميلة

 

 السنة عنوان امللتقى وم انه موضع ال اتب عنوان املداخلة

حوكمة االنفاق العمومي في 

ظل اإلصالح امليزانياتي في 

 الجزائر 

1 

إصالحات املالية العمومية في 

الجزائر _الواقع واالفاق _جامعة 

 محمد خيضر بسكرة

ماي 22

2122 

محاسبة تصنيفات منافع 

املستخدمين وفق النظام 

 SCFاملحاسبي املالي 

2 

امللتقى الوطني حول النظام 

املحاسبي املالي في الجزائر املتطلبات 

االقتصادية واملؤسساتية املنعقد 

 22_25كدة يومي بجامعة سكي

  2121فيفري 

2121 

 نشاطات علمية أخرى _2

 

 

 

 

 2_1ثـــــــــــحـــــــــروع بـــــــــو في مشـــــــــؤول أو عضـــــــــمس: 
 

 السنة عنوان املشروع الصفة:   مسؤول أو عضو( طبيعة مشروع البحث

F02N01UN070120220004 

 PRFUمشروع 

 

 عضو 
 في ياملال االستقرار على النفط أسعار تقلبات أثر

  2122-1002 خالل الجزائر

 2122جانفي 

يمتد اربع 

 سنوات

 PRFUمشروع 

F02N01UN070120180002  
 رئيس املشروع

اليات تمويل االستثمار الزراعي وانع اسه على رفع 

 اإلنتاج في والية بسكرة

F02N01UN070120180002 

من 

الى 2112_11_11

2121 

CNEPRUمشروع 

 

F02N01UN070120150004 

 عضو

عيقات تطبيق الصيرفة االلكترونية في املنظومة م

املصرفية _دراسة تطبيقية على بعض البنوك 

 التجارية الجزائرية

F02N01UN070120150004 

من 

الى 2115_11_11

31_12_2112 

من  اليات عالج عجو املوازنة العامة للدولة في الجزائر عضو CNEPRUمشروع
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F02N01UN070120150004 Code projet M01420140019 11_11_2114 الى

31_12_2112 

فرقة بحث في مخبر مالية 

 بنوك وإدارة االعمال 
 عضو

السياسات املالية واملصرفية للدول العربية 

 توجهاتها وانع اسات العوملة املالية عليها

E 1381803 

تاريا االنخراط 

2113/2114 

 

 _82 ي املؤتمرات، املــلتقيــــــــــــــات واأليام الدراسية:اللجان والعـــلميــــــــــة والعضوية فالعضوية في 
 

 التاريـــــا انـــــــــاملك الصفة ، مؤتمرات ...ملتقيات

ملتقى وطني حول إصالحات املالية العمومية 

 في الجزائر الواقع واالفاق 
 رئيس اللجنة العلمية

جامعة محمد 

 خيضر بسكرة
 2122ماي 22

تطلبات تطوير الزراعات امللتقى الدولي حول م

االسترايجية لتحقيق رهان االمن الغذائي 

للدول العربية واالفريقية وفق اهداف التنمية 

 املستدامة 

 عضو اللجنة العلمية للملتقى
جامعة حمة 

 لخضر الوادي

_مارس 23_22

2122 

يوم دراس ي  بعنوان أساليب عالج عجز 

 املوازنة العامة في الجزائر 
 راس يرئيس اليوم الد

جامعة محمد 

 خيضر بسكرة
 2121افريل 22

يوم دراس ي حول تحديات تطبيق الحوكمة في 

 ظل التجارة االلكترونية 
 عضو اللجنة العلمية

جامعة محمد 

 خيضر بسكرة
 2110اكتوبر 22

ندوة علمية موسومة ب اليات تفعيل 

التمويل اإلسالمي في الجزائر في ظل االنفتاح 

 على املالية االسالمية

 عضو اللجنة العلمية

جامعة األمير 

عبدالقادر 

للعلوم 

اإلسالمية 

 _قسنطينة

_ديسمبر 12

2112 

مللتقى الوطني املعنون ب سبل تنويع الجباية 

 املحلية ودورها في تحقيق التنمية املستدامة 
 عضو اللجنة العلمية

جامعة حمة 

 لخضر الوداي

ديسمبر 10_0

2112 

ة عجز يوم دراس ي حول استراتيجية إدار 

 املوازنة العامة في الجزائر
 2112نوفمبر 20 جامعة املسيلة  عضو اللجنة العلمية
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 2_3لجــــــــان الخبــــــــــرة في تقييـــــــــــــم املطبوعــــــــــــــــــات البيداغوجيـــــــة:في  عـضــــــــويــــــة ال 
 

 اسم ولقب املؤل 
عنوان املطبوعة 

 البيداغوجية
 السنة الجامعية الجامعة

 قادر ي نهلة
تاريا الوقائع 

 االقتصادية
 2122_2121 جامعة ورقلة

 2121_2121 جامعة بسكرة تقنيات واعمال البنوك شاوش اخوان سهام

 محمد عدنان بن ضي 
النظام املصرفي 

 الجزائري 
 2121_2110 جامعة بسكرة

 هادف حيزية
االقتصاد النقدي 

 وأسواق راس املال
 2121_2110 معة املسيلةجا

 2121_2110 جامعة بسكرة رياضيات مالية مياح عادل

 طارق خاطر+زقرير عادل
االقتصاد البن ي 

 املعمق
 2110_2112 جامعة الوادي

 2110_2112 جامعة بسكرة قانون النقد والقرض غقال الياس

 2110_2112 جامعة الوادي رياضيات مالية إبراهيم لوصي  غدير

 زهيربن دعاس 
محاضرات  في املالية 

 العامة
 2110_2112 1جامعة سطي 

 شري  بوقصبة+طارق قدوري
مدخل الى علم 

 االقتصاد
 2112_2112 جامعة الوادي

 خاطر طارق 
االقتصاد النقدي 

 وأسواق راس املال
 2112_2112 1جامعة باتنة 

 2112_2112 جامعة املسيلة رياضيات مالية  لقليطي األخضر 

 

 2_4ــــــــرة وعـضــــــــويــــــة لجنـــــــــــــة القراءة في املجــــــالت العلميـــــــــــــــة:خبــ 
 

 السنة الهيــــأة املعنيـــــة وص  محتـــوى الخبــــرة

 محرر مساعد 
مجلة االقتصاديات املالية البنكية وإدارة 

 االعمال_جامعة محمد خيضربسكرة
 2121مارس 

 2114ابتداء من  سبتمبر لة العلوم اإلنسانية  _جامعة محمد خيضر مج خبير 
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 بسكرة

 خبير 
مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية_جامعة محمد 

 خيضر بسكرة
 2114ابتداء من أكتوبر 

 2110 مجلة رؤى اقتصادية_ خبير

 خبير 
مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية _جامعة باتنة 

1 
2112 

 خبير 
االقتصادية وعلوم التسيير_جامعة مجلة العلوم 

 1سطي  
2112 

 خبير 
مجلة الدراسات االقتصادية واملالية جامعة الشهيد 

 حمة لخضر الوادي
 2112فيفري 11

 خبير
مجلة البحوث االقتصادية املتقدمة_ جامعة 

 الشهيد حمة لخضر الوادي
31_11_2110 

 خبير+عضو اللجنة العلمية
لبنكية وإدارة مجلة االقتصاديات املالية ا

 االعمال_جامعة محمد خيضربسكرة
 2112جانفي 

 

 2_5:.العضويـــــة كخبير  في  تقييم وتاطير مسابقات وعروض التكوين  الطور الثالث دكتوراه: ل. م. د 
 

 تاريا النشاط م ان النشاط النشاط

 بير تقييم ع وض التكيين الطير الثالث)ل. ة. د. (  .1

 3535-3518بعنيان السنة الجامعية 

 -العلية االقت ادية -لجنة

الندوة الجهيية لجامعات الش ق 

(CRUEST)- قسنطينة 
58/3535 

 بير تقييم ع وض التكيين الطير الثالث)ل. ة. د. (  .3

 3518-3519بعنيان السنة الجامعية 

 -العلية االقت ادية -لجنة

الندوة الجهيية لجامعات الش ق 

(CRUEST)- قسنطينة 
 3518جيان 

س فريق التكوين دكتوراه الطور الثالث_شعبة العلوم رئي

 االقتصادية 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

وعلوم التسيير_جامعة محمد خيضر 

 بسكرة

2112/2110 

2110/2121 

2121/2121 

 2122_2121مقياس االقتصاد النقدي واملالي املعمق  الدكتوراه مسابقة تصحيح لجنة في  عضو
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شعبة  تخصص :اقتصاد نقدي وبن ي

العلوم االقتصادية جامعة محمد 

 خضير بسكرة

 عضو  في لجنة اعداد وتصحيح مسابقة الدكتوراه

مقياس العمليات البنكية وتمويل 

املؤسسات تخصص :اقتصاد نقدي 

وبن ي شعبة العلوم االقتصادية جامعة 

 محمد خضير بسكرة

2110_2121 

 توراهعضو  في لجنة اعداد وتصحيح مسابقة الدك

مقياس العمليات البنكية وتمويل 

املؤسسات تخصص :اقتصاد نقدي 

وبن ي شعبة العلوم االقتصادية جامعة 

 محمد خضير بسكرة

2112_2110 

عضو في لجنة دراسة ملفات مسابقة الدكتوراه الطور 

 الثالث

كلية العلوم قسم العلوم االقتصادية 

االقتصادية والتجارية وعلوم 

 مد خيضر بسكرةالتسيير_جامعة مح

2112_2110 

عضو في لجنة دراسة ملفات مسابقة الدكتوراه الطور 

 الثالث

كلية العلوم قسم العلوم االقتصادية 

االقتصادية والتجارية وعلوم 

 التسيير_جامعة محمد خيضر بسكرة

2112_2112 

 عضو  في لجنة اعداد وتصحيح مسابقة الدكتوراه

مقياس اقتصاد نقدي وأسواق راس 

ال تخصص :اقتصاد  مالي تطبيقي امل

شعبة العلوم االقتصادية جامعة 

 محمد خضير بسكرة

2112_2112 

 عضو  في لجنة اعداد وتصحيح مسابقة الدكتوراه

مقياس األسواق املالية تخصص :مالية 

و إدارة املؤسسات شعبة العلوم 

االقتصادية جامعة عباس لغرور 

 خنشلة

2115_2112 

 ابقة الدمتوراهسفات معضو في لجنة دراسة مل

كلية العلوم قسم العلوم االقتصادية 

االقتصادية والتجارية وعلوم 

 التسيير_جامعة محمد خيضر بسكرة

2115_2112 
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 عضو في لجان مناقشة إشكاليات دمتوراه 
كلية العلوم قسم العلوم االقتصادية 

االقتصادية والتجارية وعلوم 

 التسيير_جامعة محمد خيضر بسكرة

2114_2115 

2115_2112 

2112_2112 

 

 2_2 

 

 

 :ــــة العلميــــــــــــــــالعضوية في اللجنة  
 

ــــالهيئ ـــــــــــــــــدةامل املسؤوليات ـــــ  ةـــــ

 3531اف يل 52منذ  اجمللس العلمي للكليةيف ع ي 
قت ادية والتجارية وعلية كلية العلية اال

 محمد  ي   بسك ة  جامعة ال سيير

يف اللجنة العلمية لقسم ع ي 
 العلوم االقتصادية

إلى 3519جانفي 39 منذ 

 .ا هذاييمن غاية

قت ادية والتجارية وعلية كلية العلية اال

 محمد  ي   بسك ة  جامعة ال سيير

 

 إمضاء المعني
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