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 السيرة الذاتية لألستاذ جودي محمد رمزي

 االسم واللقب: حممد رمزي جودي؛ -
 بسكرة؛ 7711مارس 22تاريخ ومكان االزدياد:  -
 احلالة العائلية: متزوج؛ -
 90 19 97 79 79اهلاتف:  -
     ramzidjoudi@yahoo.comالربيد االلكرتوين: -
 جوان باب الضرب بسكرة؛ 71حي العنوان:  -
، بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حممد خيضر 2972أستاذ حماضر"ب" منذ شهر سبتمرب  -

 بسكرة.
  المتحصل عليها: الشهادات

 دكتوراه العلوم يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر بسكرة، بتقدير مشرف جدا؛ 2972 -
 تسيري املؤسسات الصناعية، جامعة حممد خيضر بسكرة؛ماجستري يف  2992 -
 ليسانس يف التسيري، ختصص حماسبة، جامعة حممد خيضر بسكرة؛ 2997 -
 بكالوريا التعليم الثانوي، شعبة تقنيات احملاسبة، ثانوية حممد بلونار، بسكرة. 7771 -

 الوظائف والمهام البيداغوجية واإلدارية:

  .عضو جلنة تنظيم املاجستري  -
 .2970اخلامس حول تسيري املوارد البشرية فيفري ضو يف اللجنة العلمية يف امللتقى الوطين ع -
 .2997-2999االمتحان اخلاصة بالدراسات العليا) املاجستري ( ختصص حماسبة للموسم اجلامعي  عضو يف جلنة -
 .2999-92-20عضو يف اللجنة العلمية لقسم التسيري ملدة ثالث سنوات  ابتداءا من  -
 ىل يومنا هذا؛إعضو جملس إدارة الكلية ابتداء من ..... -
 ىل يومنا هذا.إ 2972-97-72نائب رئيس قسم علوم التسيري مكلف بالبيداغوجيا ابتداءا من  -
 ؛2977-2979رئيس اللجنة البيداغوجية للسنة الثالثة حماسبة وجباية للموسم اجلامعي  -
-2972تكوين يف الطور الثالث دكتوراه ل م د للسنة اجلامعية عضو يف جلنة دراسات ملفات مسابقة االلتحاق بال -

2972. 

mailto:ramzidjoudi@yahoo.com


2 
 

 :5002إلى غاية  5002المقاييس المدرسة من 

 السنة التخصص المقياس الرقم

 2992-2997 السنة األوىل تسيري جذع مشرتك حماسبة عامة 97

 2992-2992 السنة الرابعة ليسانس ختصص حماسبة حماسبة الشركات 92

 2992-2992 السنة الرابعة ليسانس ختصص تسويق التسيري مراقبة 92

 2992-2992 إدارة أعمال السنة الرابعة ليسانس ختصص مراقبة التسيري 92

 2979-2997 ليسانس ختصص حماسبة وجباية  السنة الثالثة حماسبة معمقة 92

 2972-2972 وىل ماسرت فحص حماسيبالسنة األ منهجية التدقيق 90

 2970-2992 جذع مشرتك LMDوىل السنة األ عامةحماسبة  91

 المقاالت المنشورة:

جووودي حمموود رمووزي، اتفوواق الشووراكة موويب االثوواد األورا وأثووره علووى ثقافووة املؤسسووة االقتصووادية يف اجلزائوور، جملووة العلوووم  -
 ؛2997، نوفمرب 71اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد 

جووودي حمموود رمووزي، إصووال  النظووام احملاسوويب اجلزائووري للتوافووق موويب املعووايري احملاسووبية الدوليووة، جملووة أ وواث اقتصووادية   -
 ؛2997، ديسمرب 0وإدارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة بسكرة، العدد

جملوة أ واث اقتصوادية وإداريوة،  ، IFRS1األوىل املعيوار جودي حممد رمزي، تبين معايري التقوارير املاليوة الدوليوة للمورة  -
 ؛2972، ديسمرب 72كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة بسكرة، العدد

جامعوة جملوة مركوز صواا كاموق لاقتصواد اإلسوالمي، ، 7جودي حممد رمزي، القوائم املالية وفق املعيار احملاسويب الودوي -
 ؛2997، افريق 21األزهر، العدد 

 موارس ،22نسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العودد جملة العلوم اإل، جودي حممد رمزي، أخالقيات مهنة احملاسبة -
2970. 
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 المداخالت في ملتقيات بلجنة علمية:

، واملونظم إدارة األزماات فاي ظال اقتصااد الم رفاةزمات: مقالوة مقدموة للملتقوى الودوي الرابويب حوول دارة األإمنهجية  -
 سكيكدة؛ 7722وت أ 29، جامعة 2999ماي 21-20يومي 

املراجعووة البيةيووة كمحوود متطلبووات املؤسسووة املسووتدامة وثقيووق التنميووة املسووتدامة: مقالووة مقدمووة يف امللتقووى الوودوي حووول  -
 ، جامعوووة2999فريوووق أ 99-91، واملووونظم يوووومي ساااتخدامية للماااوارد المتا اااةالتنمياااة المساااتدامة والالاااا ة اإل

 فرحات عباس سطيف؛

آليااات حووول  2مقالووة مقدمووة يف امللتقووى الوودوي  :يف ثقيووق جووودة املعلومووة احملاسووبية 7مسووا ة املعيووار احملاسوويب الوودوي -
ثيره علاى جاودة الم لوماة أتطبيق النظاام المحاسابي الماالي الجزائاري ومطابقتام ماي م اايير المحاسابة الدولياة وتا

 ، جامعة الوادي؛2972نوفمرب  79-71، واملنظم يومي المحاسبية

مقالووة مقدمووة يف امللتقووى الوووطين اهتمووام جلنووة معووايري احملاسووبة الدوليووة باإلفصووا  احملاسوويب كموودخق حلوكمووة الشووركات:  -
، جامعوووة 2972موواي  1-0، واملوونظم يوووومي داري وكماااة الشااركات كللياااة للحاااد ماان اللسااااد الماااالي واإلحووول 

 حممد خيضر بسكرة؛

تسااايير حووول اخلووامس مقالوووة مقدمووة يف امللتقووى الوووطين بشوورية: األهووداف واأل يووة وأسوواليب التقيوويم، حماسووبة املوووارد ال -
 ، جامعة حممد خيضر بسكرة.2970 فيفري 22-22واملنظم يومي، الموارد البشرية

 مشاريي البحث:

، الجزائريااةدا  المؤسسااة االقتصااادية أثرهااا علااى أتحااوالت المحااي  و  :بعنوووان CNEPRUعضووو مشووروع  ووث  -
 ؛2997

تل يااال دور القااايم والمبااااد  فاااي بناااا  ثقافاااة المؤسساااة االقتصاااادية بعنووووان:  CNEPRUعضوووو مشوووروع  وووث  -
 .2972 الجزائرية وتحسين أدائها

تطااوير النظااام المحاساابي والمصاارفي فااي عضووو رب وورب العلوووم االقتصووادية وعلوووم التسوويري، بفرقووة البحووث واملوسووومة بووو -
 عملية اتخاذ القرار اإلداري.الجزائر لخدمة وترشيد 
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 اللغات المتحام فيها:

 العربية بشكق جيد جدا؛ -

 ؛الفرنسية واالجنليزية بشكق مقبول -

 .التحكم يف وسائق اإلعالم اآلي بشكق جيد -

 مذكرات الماستر والليسانس: شراف علىاإل

بوووذ هوووذه املوووذكرات والووو  ع  خوووالل سووونوات التووودريس ع اإلشوووراف علوووى العديووود مووون موووذكرات املاسووورت والليسوووانس، ومووون
 اإلشراف عليها بعد مناقشة الدكتوراه، نذكر مايلي:

، موذكرة املاسورت يف ثبااتدلاة اإلأ 200الم ياار الادولي رقام –واقي تطبيق م ايير المراج ة الدولية عطايف حمفوظ،  -
العلوم املالية واحملاسبية، ختصص فحص حماسيب، قسم علوم التسيري، كليوة العلووم االقتصوادية والتجاريوة وعلووم التسويري، 

 ؛   2970-2972جامعة بسكرة 

سويري ، موذكرة املاسورت يف علووم التسويري، فورع تدور المسؤولية االجتماعية في تحقياق الميازة التنافسايةلوشن ابتسام،  -
املنظمووات، ختصووص التسوويري االسوورتاتيجي للمنظمووات، قسووم علوووم التسوويري، كليووة العلوووم االقتصووادية والتجاريووة وعلوووم 

 ؛   2970-2972التسيري، جامعة بسكرة 

املاسورت يف العلووم املاليوة واحملاسوبية، ختصوص فحوص حماسويب، قسوم علووم التسويري، كليوة العلووم االقتصوادية   ،ناجي مسية -
 ؛ 2970-2972رية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة والتجا

موذكرة املاسورت   -قائمة التادفقات النقدياة-عداد القوائم المالية في المؤسسة الصناعيةإجرا ات إبلحاج سليمة،  -
يف العلووووم املاليوووة واحملاسوووبية، ختصوووص فحوووص حماسووويب، قسوووم علووووم التسووويري، كليوووة العلووووم االقتصوووادية والتجاريوووة وعلووووم 

 .2970-2972، جامعة بسكرة التسيري

 




