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 السيرة الذاتية

 فريد: مـــاالس

  بن عبيد: بـــاللق

 -بسكرة–41/50/4894: خ ومكان الميالدـتاري

 الجزائر  -بسكرة–جبار محمد مليلي حي : العنوان

 34276514957800: اتف النقالـــاله

 biskra.dz-farid.benabid@univ: البريد االلكتروني

 متزوج وأب لثالثة اطفال: الحالة العائلية

 : الوظيفة

  -بسكرة–امعة محمد خيضر جارية وعلوم التسيير بجبكلية العلوم االقتصادية والت -أ–استاذ محاضر    -
 بجامعة محمد بوضياف المسيلة. 3559/3558سنة التوظيف  .جامعة بسكرة 3547/ 50/ 48منذ 

 .3546بالطلبة بقسم العلوم التجارية أكتوبر  و التعليم في التدرجنائب رئيس القسم المكلف بالتدريس  -

 

 :الشهادات العلمية المتحصل عليها .1

 .4888، سنة زاغز جلول: ثانوية: شهادة العلوم الطبيعة والحياة -

–مالية النقود والبنوك بجامعة محمد خيضر : شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية، تخصص -
 .3552سنة  -بسكرة

 -بسكرة–نقود وتمويل بجامعة محمد خيضر : شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص -
 .حسنقريب بتقدير  3550سنة 

-نقود وتمويل بجامعة محمد خيضر: شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، تخصص -
 .بتقدير مشرف جدا 3541 أكتوبر -بسكرة

 .3547ماي  48شهادة التأهيل الجامعي بتاريخ  -

 3541جوان  شهادة الليسانس في األنجليزية تخصص ليسانيات تطبيقية -

 3549جوان  شهادة الماستر في األنجليزية تخصص علوم اللغة -

 :المهام البيداغوجية .2
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 إلى يومنا هذا 2002 إبتداءا من سنةقائمة المقاييس المدرسة . 423

 التدريس في الليسانس والماستر. -
 السنوات التخصص الجامعة/القسم المقياس
 3559-3557 علوم زراعية الثالثةالسنة  جامعة بسكرة/العلوم الزراعية االقتصاد

نقدي اقتصاد 

 معمق
المركز /معهد العلوم االقتصادية

 الجامعي الوادي
نظام -مالية النقود والبنوك  الثالثةالسنة 

 كالسيكي
3556-3559 

نظام -السنة اولى علوم اقتصادية جامعة مسيلة/العلوم االقتصادية اقتصاد جزئي

 كالسيكي
3559-3558 

السنة الرابعة مالية النقود والبنوك نظام  جامعة مسيلة/العلوم االقتصادية مالية دولية

 كالسيك
3559-3558 

نظام -علوم اقتصاديةسنة ثانية  جامعة مسيلة/العلوم االقتصادية مالية عامة

 كالسيكي
3558-3545 

السنة ثالثة مالية نقود وبنوك نظام  جامعة المسيلة/العلوم االقتصادية اقتصاد بنكي

 كالسيك
3558-3543 

 3540-3543 د.م.السنة ثالثة اقتصاد نقدي ومالي ل جامعة المسيلة/العلوم االقتصادية اقتصاد بنكي
 3540-3542 د.م.ل نقود وبنوكالسنة ثالثة  جامعة المسيلة/االقتصاديةالعلوم  تسيير بنكي
 3540-3544 السنة اولى ماستر تخصص نقود ومالية جامعة المسيلة/العلوم االقتصادية مخاطر بنكية
 3542-3543 ماستر تخصص نقود ومالية اولىسنة  جامعة المسيلة/العلوم االقتصادية تقنيات بنكية
اقتصاديات سنة ثانية ماستر تخصص  جامعة المسيلة/العلوم االقتصادية منتجات بنكية

 البنوك والتمويل 
3541-3540 

علوم  مالية ومحاسبة   ثانية ليسانس قسم التجارة/ جامعة بسكرة مالية المؤسسة

 ل.م.د

5102-5102 

 5102-5102 أولى ماستر مالية و اقتصاد دولي. العلوم االقتصادية/ جامعة بسكرة أنجليزية

 5102-5102 ثالثة ليسانس تجارة دولية قسم التجارة/ جامعة بسكرة مالية دولية

دراسة حاالت 

 مالية

 5108-5102 ثالثة ليسانس مالية المؤسسة قسم التجارة/ جامعة بسكرة

اقتصاد نقدي 

وأسواق رأس 

 المال

علوم  مالية ومحاسبة   ثانية ليسانس قسم التجارة/ جامعة بسكرة

 ل.م.د

5102-5102 

 أولى ماستر مالية وتجارة دولية قسم التجارة/ جامعة بسكرة أنجليزية

 ثانية ماستر مالية وتجارة دولية

 ثانية ماستر تسويق مصرفي

5102-5108 
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 التدريس في الدكتوراه -

 السنوات التخصص الجامعة/القسم المقياس
 

 

 

 

 

 

 

 أنجليزية

االقتصادية/ جامعة  العلوم

 بسكرة

 

 

 

/ جامعة التجاريةالعلوم 

 بسكرة

 
 

 
 / جامعة بسكرةعلوم التسيير

 

أولى دكتوراه ل.م.د 
اقتصاد مالي  تخصص
 تطبيقي

أولى دكتوراه ل.م.د 
 تسويق سياحي تخصص

أولى دكتوراه ل.م.د 
 محاسبة تخصص

 
 

أولى دكتوراه ل.م.د 
 موارد بشرية تخصص

 
 
 
 

3547 -3546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنجليزية

 

 

العلوم االقتصادية/ جامعة 

 بسكرة

 

 

 

 

/ جامعة التجاريةالعلوم 

 بسكرة

 
 
 

 / جامعة بسكرةعلوم التسيير

أولى دكتوراه ل.م.د 
مالية ، بنوك  تخصص

وتأمينات / اقتصاد مالي 
 تطبيقي.

أولى دكتوراه ل.م.د 
 تسويق سياحي تخصص

أولى دكتوراه ل.م.د 
 محاسبة تخصص

 
دكتوراه ل.م.د أولى 

إدارة الموارد  تخصص
 البشرية

 
 
 
 
 

3546-3549 

 

 :التاطير واالشراف العلمي. 223
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ليسانس كالسيك، ) التأطير واإلشراف على مذكرات تخرج طلبة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  -

مسيلة، منذ سنة  -بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة محمد بوضياف( ماستر

 إلى غاية يومنا هذا.   3547 -3540وفي جامعة بسكرة من السنة الجامعية  .3540الى غاية  3558

العضوية في لجان مناقشة مذكرات التخرج لطلبة ماستر علوم اقتصادية وعلوم التسيير بكلية العلوم  -

 .3540غاية  الى 3542االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة المسيلة منذ 

بجامعة  بقسم علوم التسيير 3540-3541عضو في لجان المناقشة الخاصة بإشكاليات الدكتوراه لسنة  -

 .المسيلة

، وذلك إبتداءا من السنة الجامعية بجامعة بسكرة تأطير طلبة الدكتوراه )وعددهم أربعة طلبة( -
3547/3546 . 

 :المطبوعات والمنشورات الجامعية. 123

 اقتصاد نقدي وبنكيتخصص  د.م.ل الثالثةموجهة لطلبة السنة " اقتصاد بنكي" اصدار مطبوعة بعنوان  -

 .3547-3540خالل السنة الجامعية 

 .دراسة حالةمساهمة صندوق النقد الدولي في إدارة أزمة المديونية الخارجيةكتاب بعنوان:  -

 .3547القانونية،اإلسكندرية،مصر  مكتبة الوفاءالطبعة األولى،  مصر(،)الجزائر،األردن، 

  :المساهمات العلمية. 3

 : المقاالت المنشورة في مجالت علمية محكمة. 1.3

جامعة زيان عاشور ، الحقوق والعلوم االنسانيةمجلة  "،مقال بعنوان:" األمن الغذائي في الوطن العربي -

 .3549 أفريل، 21العدد المجلد االول،  ،)مجلة دولية علمية محكمة(العدد االقتصاي ، بالجلفة

مقال بعنوان:"دور إستراتيجية التنويع في تخفيض المخاطر في المؤسسات اإلقتصادية"، مجلة اإلقتصاد  -
 .3546، مارس 44الحاج لخضر، العدد  -4-الصناعي )مجلة دولية علمية محكمة(، بجامعة باتنة

السندي"،مجلة الدراسات اإلقتصادية المعاصرة، جامعة محمد مقال بعنوان:"اليات التمويل بالقرض  -
 .3546، سنة 1المسيلة، العدد  -بوضياف



 

5 
 

مقال بعنوان:" مستقبل الجزائر في مجال إستخدام الطاقة المتجددة كبديل للنفط"،مجلة الباحث  -
، ديسمبر 57اإلقتصادي الدولية المتخصصة في اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة سكيكدة، العدد 

3547. 

مقال بعنوان:" أثر برامج اإلستثمارات العمومية على ترقية ودعم اإلستثمار بمناطق التنمية الجهوية"،  -
، جوان 11بجامعة محمد خيضر بسكرة،العدد  )مجلة دولية علمية محكمة( مجلة العلوم اإلنسانية

3547. 

مجلة  ،"المالي السواق االوراق المالية العربيةقراءة في التطور التنظيمي واالداء :" مقال بعنوان -

العدد االقتصاي، ، جامعة زيان عاشور بالجلفة، )مجلة دولية علمية محكمة( الحقوق والعلوم االنسانية

 .3540 نوفمبر، 31العدد المجلد االول، 

 وإداريةاقتصادية  أبحاثمجلة  ،"تقييم السوق النقدية الجزائرية كأداة إلعادة التمويل:" مقال بعنوان -

، 41، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، العدد )مجلة دولية علمية محكمة(

3542. 

 :المداخالت في الملتقيات العلمية .2.3 

التنمية المستدامة: المبادئ، األبعاد اإلشكاليات والتحديات، مداخلة مقدمة في أعمال المؤتمر الدولي  -
العلمي المحكم الثاني بعنوان أثر مناخ اإلستثمار في تحقيق التنمية المستدامة المنعقد بعمان، وبالتعاون 

-3مع مركز المنارة للدراسات واألبحاث المغرب، والمعهد العربي األوروبي بفرنسا خالل الفترة )
0/0/3546.) 

طاع النفط حالة الجزائر، مداخلة      السياسة الجبائية كمصدر لتنويع النمو اإلقتصادي خارج ق -    
مقدمة في الملتقى الدولي السادس حول بدائل النمو والتنويع اإلقتصادي في الدول المغاربية بين الخيارات 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، والبدائل المتاحة، 

 .3547نوفمبر  53/52يومي 

في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خارج ( 3541-3554)دور برامج التنمية الجزائرية  -

تقييم استراتيجيات وسياسات الجزائر  :مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حولقطاع المحروقات 
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العلوم االقتصادية الستقطاب االستثمارات البديلة للمحروقات في افاق االلفية الثالثة بالجزائر، كلية 

  .3541اكتوبر  38-39االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، يومي 

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي  ددات العرض والطلب على خدمات قطاع النقل في الجزائرحم -

استراتيجيات وافاق تطوير النقل في الجزائر في اطار التنمية الوطنية، كلية العلوم االقتصادية : حول

 . 3542اكتوبر  59و 56والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، يومي 

: مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول السلبية لها واآلثارالبطالة في تاريخ الفكر االقتصادي  -
الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ةإستراتيجي

  .3544نوفمبر  47-40وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، يومي 

دور التخطيط السياحي في التنمية السياحية، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول اقتصاديات  -

نمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، السياحة ودورها في الت

 .3545مارس  45و58يومي 

، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الدولي حول اداء وفعالية المنظمة في ظل التكنولوجيا والتنمية المستدامة -

نوفمبر  44-45التنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة مسيلة، يومي 

3558.  

مداخلة  يةدور الشركات متعددة الجنسيات في االستثمارات االجنبية ونقل التكنولوجيا الى الدول النام -

الملتقى الدولي حول االستثمار االجنبي ونقل التكنولوجيا الى الدول النامية، معهد العلوم  ضمنمقدمة 

  .3559فيفري  52-53التجارية واالقتصادية علوم التسيير، المركز الجامعي بشار، يومي 

الدولي حول سياسات مداخلة مقدمة ضمن الملتقى  واقع وتاهيل المنظومة المصرفية في الجزائر -

، كلية العلوم -دراسة حالة الجزائر والدول النامية -التمويل واثرها على المؤسسات واالقتصاديات

 .3557نوفمبر  33-34االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، يومي 

 .األيام الدراسية:3.3 

في اليوم الدراسي  ”Students’ Talents2Century Skills Shaping st The 21 مداخلة بعنوان:" - 
 .8132ماي  31الموسوم بعنوان: إدارة المواهب في المؤسسة الإقتصادية الجزائرية وذلك يوم 
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في  ”GAPS Model. Description Study of the SERVQUAL model ; مداخلة بعنوان:" - 
 فيفري 88وذلك يوم  مال واألعمال: ممارسات التسويق في مؤسسات الاليوم الدراسي الموسوم بعنوان

8132. 

-3550أهم قنوات إنتقال التضخم المستورد إلى اإلقتصاد الجزائري خالل الفترة )”مداخلة بعنوان:" - 
 31أثر التضخم المستورد على اإلقتصاد الجزائري بتاريخ : في اليوم الدراسي الموسوم بعنوان . (3547

 .8132ديسمبر 

 :مشاريع البحثالعضوية في . 3.3

على المؤسسة ( 3541-3545)اثار المخطط الخماسي " بعنوان  CNEPRUعضو مشروع بحث  -    

 .3543-54-54االقتصادية الجزائرية، دراسة عينة من المؤسسات، والمعتمد 

 

 




