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عبـــة فريـــد :  االسم واللقب  

بسكرة  10/10/7701: تاريخ ومكان الميالد   

 بسكرة" جامعة أ: أستاذ مساعد قسم"  المهنة

 (  أطفال10وأب ألربع )  متزوج:  الحالة االجتماعية

(17111 ) بسكرة  01حي قداشة رقم :  العنوان  

Farabba77@yahoo.fr البريد اإللكتروني :    

 الشهادات العلمية : 
 

 0110سنة   باتنة ، من جامعة التنمية : اقتصادتخصص ،االقتصادشهادة ماجستير في  -0

 0111سنة  ، من جامعة محمد خيضر بسكرة ماليةشهادة ليسانس في العلوم االقتصادية، تخصص  -0

 .0110، دورة جوان  منيمكي بكالوريا علوم الطبيعة والحياة، من ثانوية  -0

 المهام البيداغوجية التي مارستها:
تدريس العديد من المقاييس منها: االقتصاد الجزائري والعولمة، السوق واألدوات المالية، التسيير المالي، ندوة في  -

 المالية، النقود والبنوك.....إلخ.

 _ عضو في فرقة بحث بمخبر  : مالية وبنوك وإدارة أعمال  
 اف ومناقشة العديد من مذكرات الليسانس والماستر_ اإلشر

 _ تدريس العديد من المقاييس لكل المستويات بما فيها طلبة الماستر
 _ المشاركة في التحضير للعديد من مسابقات الماجستير
 _ رئيس المجلس التأديبي لقسم العوم االقتصادية بالكلية

 _ رئيس اللجنة البيداغوجية للعديد من السنوات.
 

 

 األبحاث والمنشورات :

مجلة المنتدى القانوني، جامعة محمد خيضر " طرق إثبات عالقة العمل في التشريع الجزائري " ،  نشر مقال بعنوان -
 .0111بسكرة ، العدد السادس، أفريل 

مجلة مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد  " آثار تلوث البيئة وآليات حمايتها في الجزائر "،نشر مقال بعنوان  -
 ..0111، أبريل 07اإلسالمي، جامعة األزهر، جمهورية مصر، العدد 

مشاركة في فعاليات الملتقى الوطني حول اإلنتاج النباتي والحيواني في الجزائر : تجربة والية سوق أهراس الذي  -
عرض وتقييم السياسات  :"خلة الموسومة بعنوانبالمركز الجامعي سوق أهراس بالمدا0100ماي  10-10نظم أيام

 .العقارية للقطاع الفالحي في الجزائر

نحو خوصصة األراضي الفالحية العامة في الجزائر  رؤية تقييمية لمشروع قانون بيع أوتأجير " نشر مقال بعنوان -
 0100جوان : ،البنكية وإدارة األعمالمجلة اقتصاديات المالية "، األراضي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية الخاصة

-60الذي نظم أيام  حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري: مشاركة في فعاليات الملتقى الوطني حول -

مخبر مالية ، بنوك وإدارة األعمال   بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  من قبل ، 1621ماي  60

دور مباديء حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي  :"بالمداخلة الموسومة بعنوان،   خيضر بسكرةجامعة محمد 

 واإلداري"
آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة : مشاركة في فعاليات الملتقى الوطني حول -

قالمة،   ة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  جامعة كليمن قبل ، 1626ماي  21-20الذي نظم أيام  االقتصادية

 آليات حماية البيئة في الجزائر في ظل التنمية المستديمة" :"بالمداخلة الموسومة بعنوان

 




