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بيـــــــان السيـرة الذاتيــــة

ــــــــة  بيانــات ��صيـــــــــــــــــــــ
    

  مو��� س�ام 

   -أ–أستاذة محاضرة 

  م��وجة     

  1981جوان  21  تار�خ وم�ان �زدياد

  جامعة دمحم خيضر �سكرة 

  استاذة دائمة 

  �سكرة   

biskra.dz-sihem.moussi@univ 

0667298249 
 

 املســـــــــــــــــــــــار العلمـــــــــــــــــــــي

التا�يل ا��ام�� �� علوم ال�سي�� ،جامعة دمحم خيضر �سكرة: 2017/

  05/12/2021استاذ التعليم العا�� 

ـــــــــــــي   ال��ـــــــــــــل الـوظيفــــ

أ  -أستاذ دائم وال��قية لرتبة أستاذ محاضر  قسم  05/2017

  

ال�ــــ� تــــم إنجاز�ــــا منــــذ تــــار�خ ال��قيــــة إ�ــــ� رتبــــة أســــتاذ محاضــــر  الســــ��ة الذاتيــــة  امللــــف 

وكذا �  �عددت �عمال العلمية و�شاطات البحث املنجزة من طرف امل����،

التقر�ر املفصل حسب املن��ية التاليةا �ذلع�� �ذا �ساس �ان تطرقنا 

  

 

  

  

  

  موسي سھام./د

دمحم خيضر �سكرة.جامعة

 

 

ــــــــة .1 بيانــات ��صيـــــــــــــــــــــ
  

  �سم واللقب 

ــــــة    الرتبـ

  الوضعية العائلية 

تار�خ وم�ان �زدياد

  م�ان العمل

  الوظيفة ا��الية 

  العنوان ال�����

  ال��يد �لك��و�ي

  )النقال( ال�اتف 

املســـــــــــــــــــــــار العلمـــــــــــــــــــــي .2

 - 23/05/

استاذ التعليم العا��  - 

ـــــــــــــي .3 ال��ـــــــــــــل الـوظيفــــ

23/05

امللــــف ي�نــــاول �ــــذا 

�عددت �عمال العلمية و�شاطات البحث املنجزة من طرف امل����،

ع�� �ذا �ساس �ان تطرقنا     



  موسي سھام./د

  دمحم خيضر �سكرة.جامعة

 ..Dr. Moussi sihem  الس��ة الذاتية 
Université de Mohamed khiedr 
biskra 
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  ال�شاطات البيداغوجية املمارسة   1

  )أ(�عد ال��قية إ�� رتبة أستاذ محاضر قسم 

  

  

  التعليم  1  1

  )جميع �طوار  ل�سا�س، ماس��، دكتوراه(الدروس و�عمال موج�ة .أ      

  )مصادق عل��ا من طرف ال�يئات العلمية(دروس ع�� ا��ط . ب      

  �شاطات بيداغوجية  2  1

  )مصادق عل��ا من طرف ال�يئات العلمية وموضوعة ع�� خط(مطبوعة دروس   أ    

  مؤلفات بيداغوجية م�شورة  ب    

  )مصادق عل��ا من طرف رئ�س القسم(الوصاية   ج    

  متا�عة الطلبة امل��بص�ن �� املؤسسة  د    

  )رئ�س القسممصادق عل��ا من طرف (�قتصادي  -املشاركة �� العالقة ب�ن ا��امعة وا��يط �جتما��   �ـ    

  و    
ع�� شـ�ل نـدوات، ورشـات، املسـؤولية البيداغوجيـة، رئاسـة ال��ـان البيداغوجيـة (املشاركة �� الت�شيط البيداغو�� 

  مصادق عل��ا من طرف رئ�س القسم....) 

  مذكرات ماجست�� تمت مناقش��ا تأط��  ز    

  تأط��مذكرات ماس��، م�ندس أو ما �عادل�ا  س    

  

   



  موسي سھام./د

  دمحم خيضر �سكرة.جامعة

 ..Dr. Moussi sihem  الس��ة الذاتية 
Université de Mohamed khiedr 
biskra 
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  :)أ(املمارسة �عد ال��قية إ�� رتبة أستاذ محاضر قسم ال�شاطات البيداغوجية . 1

  التعليم. 1. 1

  )جميع �طوار  ل�سا�س، ماس��، دكتوراه(و�عمال موج�ة  الدروس -أ

    الرقم
  مقاي�س أو مواد

  مدرسة
  طور الت�و�ن  سنة التدر�س  التخصص

01  

  دروس

  ماس�� 1  2017/2018 -1س   ادارة موارد �شر�ة  ال�ندسة الوظيفية

  ماس�� 1  2018/2019-  1س   ادارة موارد �شر�ة  ال�ندسة الوظيفية  02

  ماس�� 1  2019/2020 -1س   ادارة موارد �شر�ة  ال�ندسة الوظيفية  03

  ماس�� 1  2020/2021-  1س   ادارة موارد �شر�ة  ال�ندسة الوظيفية  03

  ماس�� 1  2021/2022 -1س   ادارة موارد �شر�ة  ال�ندسة الوظيفية  04

  البحث الوثائقي  05
ادارة +ادارة اس��اتيجية

  مقاولتية+موارد �شر�ة
  2019-2018 -1س

دكتوراه 

علوم 

  ال�سي��

06  
معلوماتية وشب�ات 

  �تصال

�سو�ق +�سو�ق فند�� 

�سو�ق + سيا��

  ا��دمات

  2020-2019 -2س+1س
دكتوراه 

  علوم تجار�ة

07  
�سي�� واقتصاد 

  املؤسسة
  ل�سا�س 3  2019/2020 2س  اتصاالت

01  

  اعمال موج�ة

  

  ل�سا�س  2020/2021 - 2س  ثانية علوم ال�سي��  اقتصاد ك��

02  
�دارة �س��اتيجية 

  للموارد ال�شر�ة
  ماس�� 1  2017/2018  -2س   ادارة موارد �شر�ة

03  
�دارة �س��اتيجية 

  للموارد ال�شر�ة
  ماس�� 1  2018/2019 -2س   ادارة موارد �شر�ة

04  
�دارة �س��اتيجية 

  للموارد ال�شر�ة
  ماس�� 1  2019/2020 -2س   ادارة موارد �شر�ة

05  
نظام �جور 

  وا��وافز
  ماس�� 1  2017/2018 -2س   ادارة موارد �شر�ة

06  
نظام �جور 

  وا��وافز
  ماس�� 1  2018/2019  - س   ادارة موارد �شر�ة

07  
نظام �جور 

  وا��وافز
  ماس�� 1  2019/2020 -2س   ادارة موارد �شر�ة

  

  )مصادق عل��ا من طرف ال�يئات العلمية(دروس ع�� ا��ط .ب



  موسي سھام./د

  دمحم خيضر �سكرة.جامعة

 ..Dr. Moussi sihem  الس��ة الذاتية 
Université de Mohamed khiedr 
biskra 
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  الرقم
  مقاي�س أو مواد 

  مدرسة
  الرابط  املستوى   سنة التدر�س

1  
ال�ندسة 

  الوظيفية
   موارد �شر�ة ماس��  1  2020-2021

http://elearning.univ-

biskra.dz/moodle/course/view.php?id=8313 

 ل�سا�س علوم ال�سي�� 2  2021-2020  �قتصاد الك��   2
http://elearning.univ-

biskra.dz/moodle/course/view.php?id=8613  

 

  �شاطات بيداغوجية. 2. 1

  )وموضوعة ع�� خطمصادق عل��ا من طرف ال�يئات العلمية (مطبوعة دروس . أ

  السنة  موّجھ إ��  عنوان املطبوعات  الرقم
عدد 

  الصفحات
  الرابط

01  

محاضرات �� 

مقياس ال�ندسة 

  الوظيفية

او�� ماس�� موارد 

  �شر�ة
2021/2020  113  

https://www.univ-

biskra.dz/sites/fsecsg/images/202

1/novDYweM1n0cbcUZKz8htICg

wO-QoOd-w  

  م�شورةمؤلفات بيداغوجية . ب

  )مصادق عل��ا من طرف رئ�س القسم(الوصاية . ج

  متا�عة الطلبة امل��بص�ن �� مؤسسة. د

عدد 

  الطلبة

  اسم الطالب
  مؤسسة ال��بص  السنة  التخصص

04  

  .اوالد جالل –مؤسسة من�ب لالعمار  2017  ماس�� موارد �شر�ة   بوجليدة دنيا

  مطاحن �وراس وحدة ار�سمؤسسة   2017  ماس�� موارد �شر�ة   فاتح �سمة

  -الوادي–مؤسسة الورود   2017  �سي�� اس��اتي�� للمنظمات  لعرو��� لطيفة 

  -الوادي–مؤسسة الورود   2017  �سي�� اس��اتي�� للمنظمات  حمودة شيماء

02  
  -بر�كة–دراسة حالة مؤسسة الفتح لالسفنح   2018  ماس�� موارد �شر�ة   صفاءصراوي 

  املدير�ة العملية التصاالت ا��زائر �سكرة  2018  ماس�� موارد �شر�ة   معا�� �سيمة

  مقاطعة نفطال بوحدة �سكرة  2019  ماس�� موارد �شر�ة   ايت ا��اج امال  02



  موسي سھام./د

  دمحم خيضر �سكرة.جامعة

 ..Dr. Moussi sihem  الس��ة الذاتية 
Université de Mohamed khiedr 
biskra 

 

 

 

5 

  ناحية شؤون العامل�ن سونطراك �سكرة  2019  ماس�� موارد �شر�ة   شب��ة س�ام

08  

  للمياه املعدنية �سكرةمؤسسة قديلة   2020  ماس�� موارد �شر�ة   المع نر�مان

  .مدير�ة ال��بية �سكرة   2020  ماس�� موارد �شر�ة   طالب ف��وز 

  مطاحن الواحات   2020  ماس�� موارد �شر�ة   لقو�� فايزة

  مركز البحث العل�� والتق�� للمناطق ا��افة �سكرة  2020  ماس�� موارد �شر�ة   شن�ن ز�نة

شمول عبد 

  العز�ز
  مدير�ة التعم�� وال�ندسة املعمار�ة �سكرة  2020  ماس�� موارد �شر�ة 

  مؤسسة ا���س ومشتقاتھ اوالد حالل  2020  ماس�� موارد �شر�ة   اسباع صوفيا

  مؤسسة ال�سكر�ة لالسمنت  2020  ماس�� موارد �شر�ة   ناصر خرفية

سنة ثالثة ل�سا�س ادارة   دبا�ش ز�ور 

  اعمال 
 و�الة مو�ل�س �سكرة 2020

05  

  مطاحن ا��نوب الز�بان �سكرة  2021  ماس�� موارد �شر�ة   مر�معبد الن�� 

  املؤسسة �س�شفائية حكيم سعدان �سكرة  2021  ماس�� موارد �شر�ة   ج��� اب�سام

بن مسعود 

  يمينة
  مقاطعة نفطال بوحدة �سكرة  2021  ماس�� موارد �شر�ة 

  �سكرةمقاطعة نفطال بوحدة   2021  ماس�� موارد �شر�ة   بر�� سارة

سنة ثالثة ل�سا�س ادارة موارد   بر�ك شر��ان

  �شر�ة 
 - �سكرة–شركة توز�ع الك�ر�اء والغاز  2021

  �قتصادي -املشاركة �� العالقة ب�ن ا��امعة وا��يط �جتما��.ه

   املشاركة �� الت�شيط البيداغو�� .و

  ا��امعة  السنة  )رئ�س، عضو(الصفة   ..)ندوة،  ورشة، (ال�شاط   الرقم

1  
رئ�س فر�ق الت�و�ن للسنة او�� ماس�� 

  موارد �شر�ة
 دمحم خيضر �سكرة 2020/2021 مسؤول فر�ق الت�و�ن

02  
الندوة  الدولية حول الطرق النوعية 

  للبحث �� علوم �دارة
 دمحم خيضر �سكرة  4/02/2021.  عضو ال��نة العلمية

03  
رئ�س فر�ق الت�و�ن للسنة او�� ماس�� 

  �شر�ةموارد 
 دمحم خيضر �سكرة 2019/2020 مسؤول فر�ق الت�و�ن

  مذكرات ماجست�� تمت مناقش��ا تأط�� .ز

  :مذكرات املاس�� املشرف عل��ا و ال�� تمت مناقش��ا.  س

ــــــــرةاســـم ولقــــب عدد    تار�ـــــــخ املناقشـــــة  عنــــــــــــوان املذكـــــــ



  موسي سھام./د

  دمحم خيضر �سكرة.جامعة

 ..Dr. Moussi sihem  الس��ة الذاتية 
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  )ة(الطـــــالب  الطلبة

05  

  بوجليدة دنيا
اثر املناخ التنظي�� ع�� �ل��ام التنظي��  دراسة حالة 

  .اوالد جالل –مؤسسة من�ب لالعمار 
01/06/2017  

  صابرة قسوم
اثر التمك�ن �داري ع�� جودة ا��دمة التعليمية �� مؤسسات 

  التعليم العا��
31/05/2017  

  حمودة شيماء
  امل��ة التنافسية املستدامةدور ادارة ا��ودة الشاملة �� تحقيق 

 -الوادي–مؤسسة الورود :دراسة حالة 
05/06/2017  

  لعرو��� لطيفة
  دور �بداع التكنولو�� �� تحقيق امل��ة التنافسية

  -الوادي–مؤسسة الورود :دراسة حالة 
07/06/2017  

  فاتح �سمة
مسا�مة القيادة �س��اتيجية �� تحقيق  امل��ة التنافسية 

  دراسة حالة مؤسسة مطاحن �وراس وحدة ار�سللمؤسسة 
31/05/2017  

02  

  صراوي صفاء
اثر املسؤولية �جتماعية اتجاه العامل�ن �� تحقيق امل��ة 

  -بر�كة–التنافسية دراسة حالة مؤسسة الفتح لالسفنح 
26/06/2018  

  معا�� �سيمة
دورة استخدامات �دارة �لك��ونية �� تحس�ن اداء املوارد 

 ال�شر�ة دراسة حالة املدير�ة العملية التصاالت ا��زائر �سكرة
26/06/2018  

03  

  بوخسارة رندة
تاث�� الوالء التنظي�� ع�� الرضا الوظيفي  دراسة حالة اساتذة 

  �لية العلوم �قتصادية  وعلوم ال�سي�� �سكرة
09/07/2019  

  ايت ا��اج امال
تحقيق امل��ة اثر �س�ثمار �� الراس مال ال�شري ع�� 

  مؤسسة نافطال مقاطعة �سكرةدراسة حالة  التنافسية
09/07/2019  

  شب��ة س�ام
اثر �غ��اب الوظيفي ع�� اداء العامل�ن باملؤسسة دراسة حالة 

  ناحية شؤون العامل�ن سونطراك �سكرة
09/07/2019  

07  

  المع  نر�مان
دراسة تاث�� الكفاءات �� تحقيق امل��ة التنافسية للمؤسسة 

  حالة مؤسسة قديلة للمياه املعدنية �سكرة
24/09/2020  

  طالب ف��وز 
اثر العدالة التنظيمية ع�� تحقيق الرضا الوظيفي لدى 

  .العامل�ن دراسة حالة مدير�ة ال��بية �سكرة 
28/09/2020  

  لقو�� فايزة
اثر �س�ثمار �� الراس مال ال�شري �� امل��ة التنافسية دراسة 

 مطاحن الواحاتحالة 
28/09/2020  

  شن�ن ز�نة
اثر التمك�ن �داري �� اداء العامل�ن  دراسة ميدانية مركز 

  البحث العل�� والتق�� للمناطق ا��افة �سكرة
28/09/2020  

  شمول عبد العز�ز
الصراع التنظي�� واثره ع�� اداء العامل�ن دراسة حالة مدير�ة 

  والبناء �سكرةالتعم�� وال�ندسة املعمار�ة 
24/09/2020  

  اسباع صوفيا
اثر �غ��اب الوظيفي ع�� الوالء التنظي�� للعامل�ن دراسة 

  حالة مؤسسة ا���س ومشتقاتھ اوالد حالل
21/09/2020  

  05/10/2020دور ادارة التنوع ع�� �داء الوظيفي دراسة حالة مؤسسة   ناصر خرفية
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  ال�سكر�ة لالسمنت

04  

  بر�� سارة
التحليل الوظيفي ع�� تطو�ر الكفاءات دراسة حالة اثر 

  مؤسسة نافطال مقاطعة �سكرة
26/06/2021  

  عبد الن�� مر�م
اثر العدالة التنظيمية ع�� �داء الوظيفي دراسة حالة 

  مؤسسة مطاحن ا��نوب الز�بان �سكرة
27/06/2021  

  بن مسعود يمينة
دراسة حالة  دور �بداع �داري �� تحس�ن �داء الوظيفي

  مؤسسة نافطال مقاطعة �سكرة
27/06/2021  

  ج��� اب�سام
اثر تحس�ن ب�ئة العمل �منية وال��ية ع�� اداء العمال �� 

  املؤسسة �س�شغفائية
26/06/2021  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  
  �نتاج و��شطة البحثية املمارسة 

  )أ(�عد ال��قية إ�� رتبة أستاذ محاضر قسم 

  

  :إنتاج عل��  1  2

  ا��الت والدور�ات  أ    
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  املداخالت الدولية  ب    

  )SCOPUSو  WOSمف�رسة ع�� قاعدة البيانات  مساط�� إجرائية دولية مطبوعة  ج    

  املداخالت الوطنية  د  

 �شاطات علمية  2  2

  املؤلفات العلمية امل�شورة �� التخصص  أ    

  ش�ل ندوات أو غ���ااملشاركة �� التكو�ن �� الدكتوراه ��   ب    

  تأط�� أطروحات دكتوراه تمت مناقش��ا  ج    

  املشاركة �� تنظيم تظا�رات علمية  د   

  املشاركة �� مشار�ع �عاون دولية  ه   

  ...)ا����ة،  عضو�ة ال��ان، (املشاركة �� �شاطات علمية   و   

  )…PRFU, PNR(املشاركة �� مشار�ع البحث   ز   

  )�يئات علمية و�يداغوجية، إقامة مشار�ع بيداغوجية و�حثية(�سرة ا��امعية املسا�مة ��   س   

  )�شر الثقافة العلمية(املسا�مة �� ا��تمع   ش   

  براءات اخ��اع  3 2

 )املنظمة العاملية للملكية الفكر�ة( PCT OMPIبراءات اخ��اع   أ   

  )املع�د ا��زائري للملكية الصناعية( INAPIبراءات اخ��اع      
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  )أ(�نتاج و��شطة البحثية املمارسة �عد ال��قية إ�� رتبة أستاذ محاضر قسم . 2

  إنتاج عل��. 1. 2

 ا��الت والدور�ات. أ

  مصنفة دولية  تمقاال  

 عنوان املقالة  الرقم
ترت�ب 

 املؤلف
  الرابط �لك��و�ي سنة ال�شر عنوان ا��لة

01 

أثر جودة ب�ئة العمل ع�� مستوى 

دراسة حالة : �غ��اب الوظيفي 

  مدير�ة امالك الدولة لوالية �سكرة

 580-567:ص

02  

مجلة اقتصاديات شمال 

  افر�قيا

ISSN : 1112-6132 

E-ISSN 2588-1930 

  Bصنف 

 17ا��لد 

  26العدد

  2021جوان 

  

https://www.asjp.

cerist.dz/en/articl

e/158309 

2  

مسا�مة ان��نت �شياء �� خلق 

دراسة تحليلية"القيمة  " 

  535-522ص

01  

مجلة �س��اتيجية 

  والتنمية

ISSN : 2600-6839 

E-ISSN 2170-0982 

حسب   Bصنف 

 586التص�يف الوارد 

 21/06/2018املؤرخ 

 10ا��لد 

 05 العدد 

  2020اكتو�ر 

https://www.asjp.ce

rist.dz/en/article/13

0488 

03  

تاث�� جائحة �ورونا ع�� نمو التجارة 

  �لك��ونية �� العالم

129-142 

01  

 مجلة التنظيم والعمل

ISSN : 2253 

-0142 

E-ISSN 5604-2602  

  Cصنف 

 09ا��لد 

  04العدد

  2021مارس 

  

https://www.asjp.

cerist.dz/en/articl

e/146558 

04  

أ�مية التحليل الوظيفي �� ادارة 

التدر�ب -التوظيف(املوارد ال�شر�ة 

) املوارد ال�شر�ةوتخطيط احتياجات 

دراسة حالة عينة من الو�االت 

" بنك السالم و�نك ال��كة" البنكية 

  والية �سكرة

 439- 426: ص

01  

مجلة ال�شائر 

  �قتصادية

ISSN :2437-0932 

 6391-2600 

  C صنف

 07ا��لد 

  2العدد

  2021اوت 

  

https://www.asjp.

cerist.dz/en/articl

e/161105  

05  

ادارة �زمة �� ظل اثر ا��وافز ع�� 

جائحة �ورونا دراسة حالة املؤسسة 

  العمومية ا��وار�ة طولقة

   660-684: ص 

2  

مجلة تنمية املوارد 

 ال�شر�ة

ISSN 5004-1112 

E-ISSN-1806-2004 

 16ا��لد 

  3العدد 

  2021نوفم�� 

https://www.asjp.ce

rist.dz/en/article/16

7862 
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 C صنف

06  
تحس�ن إدارة دور التعلم ��� �� 

  سالسل التور�د اللوجس�ية
2 

مجلة العلوم ��سانية 

 �سكرة

 C صنف

 21ا��لد 

   02العدد

https://www.asjp.ce

rist.dz/en/article/16

8780 

07  

واقع تطبيق العدالة التنظيمية �� 

  ال��بية والية �سكرةمدير�ة 

  305- 286: ص

01  

مجلة اقتصاد املال و 

  �عمال

ISSN : 2543- 3784 

E-ISSN :2588-2503 

 C صنف

 05ا��لد 

ماي  02العدد

2021  

https://www.asjp.ce

rist.dz/en/article/16

1338 

  2021صنفت �عد القرار الوزاري افر�ل مقاالت دولية ووطنية 

   عنوان املقالة  الرقم
ترت�ب 

 املؤلف
  الرابط �لك��و�ي سنة ال�شر عنوان ا��لة

01  

The Effect of Strategic 

Orientation on the 

Competitive Advantage Case 

Study : a Sample of 

Economic Companies in 

"Biskra"  

P :543-559 

01  

مجلة ميالف للبحوث 

 والدراسات

ISSN : 2392-5361  

EISSN : 1663- 2588 

  C صنف

العدد  6ا��لد 

02  

  2020د�سم�� 

https://www.asjp.ce

rist.dz/en/article/14

3471 

02  

�نفاق ا��با�ي وعالقتھ 

بمشار�ع دعم الدولة لتطو�ر 

  �س�ثمار �� ا��زائر

  205-190:ص

02  

 مجلة إضافات اقتصادية

ISSN : 2572-0074  

EISSN : 2710- 7981 

 C صنف

 04ا��لد 

 02العدد 

  2020س�تم�� 

https://www.asjp.ce

rist.dz/en/article/12

8090 

03  

استخدام نظام معلومات املوارد 

ال�شر�ة �� اتخاذ القرارات 

املتعلقة باملوارد ال�شر�ة �� 

  املؤسسات ا��زائر�ة

عينة من املؤسسات  -

 -�قتصادية بوالية �سكرة

  195-181ص

 

02  

 الت�امل �قتصادي

2335-1608   

   

EISSN : - 2602- 6694 

 C صنف

 08ا��لد 

  04العدد

  2020د�سم�� 

https://www.asjp.ce

rist.dz/en/article/14

2883 

01  

أثر الذ�اء التناف��� �� تحس�ن 

: �داء الصنا�� دراسة حالة

" بيفا صوالتو�ي"مؤسسة 

01  

مجلة اقتصاديات 

  �عمال والتجارة

EISSN : 1629- 2676 

 03ا��لد 

مارس  1العدد

2018  

https://www.asjp.ce

rist.dz/en/article/70

186 
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للصناعة الغذائية وصناعة 

  ال�س�و�ت ال��كية �� ا��زائر

 19-1:ص

 

 C صنف

02  

التحليلية �� ظل أ�مية املراجعة 

نظام الشب�ات العص�ية 

االصطناعية �� تحس�ن أداء 

 عملية التدقيق

02  

�قتصادي  مجلة النمو

 واملقاولتية 

2710- 

8511 ISSN   

EISSN :  2716-8662 

 C صنف

 05ا��لد 

 02العدد 

  2021جانفي 

https://www.asjp.ce

rist.dz/en/article/14

1719 

03  

تحليل نماذج �دارة 

  �س��اتيجية للموارد ال�شر�ة

  271-255ص

02  

مجلة �قتصاديات 

املالية البنكية وإدارة 

  �عمال

ISSN 1187-2335 

EISSN : 6340- 2600 

  C صنف

 9ا��لد 

  2العدد

  2020د�سم�� 

https://www.asjp.ce

rist.dz/en/article/14

0628 

ـــــــــــة. ب ـــــــالت الــــدوليــــــــــــــــــ   :املـداخــــ

  السنة  عنوان امللتقى وم�انھ  عنوان املداخلة  الرقم

01  

الذ�اء التناف���  ودوره �� تحليل 

الب�ئة ا��ارجية للمؤسسة الصناعية  

املؤسسات دراسة حالة مجموعة من "

  "الصناعية  با��زائر

املؤتمر العل�� الرا�ع لدراسات ابحاث 

�لية �دارة  –�قتصاد والعلوم �دار�ة 

  .جامعة امللك عبد العز�ز

افر�ل  18- 17

2018  

02  

واقع ادارة �زمة �� ظل جائحة �ورونا 

دراسة حالة الديوان الوط��  19

  ألعضاء املعاق�ن ولواحق�ا �سكرة

ونا والعالم قراءة للواقع واس�شراف أزمة �ور 

  املستقبل

 جامعة دمحم خيضر �سكرة

  

ماي  25-26- 24

2021  

03  

اثر ال�سو�ق الرق�� �� تحس�ن �داء 

ال�سو�قي للمؤسسة �قتصادية 

خالل جائحة �ورونا دراسة حالة 

-2020(اتصاالت ا��زائر و�الة �سكرة 

2021(  

أرغنوميا املمارسات ال�سو�قية ب�ن فرص 

مخ�� : التحول الرق�� و�زمات الو�ائية 

�رغنوميا والبحوث التطبيقية �� علم النفس 

وعلوم ال��بية جامعة العر�ي بن امل�يدي ام 

  البوا�� 

  2021ماي  23- 22

  )SCOPUSو  WOSمف�رسة ع�� قاعدة البيانات  مساط�� إجرائية دولية مطبوعة. ج

  عنوان 

  املداخلة/ العمل

ترت�ب 

  املؤلف
  مالحظة  السنة  مجلة/  عمل 
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الذ�اء التناف���  ودوره 

�� تحليل الب�ئة ا��ارجية 

للمؤسسة الصناعية  

دراسة حالة مجموعة "

من املؤسسات الصناعية  

  "با��زائر

02  

املؤتمر العل�� الرا�ع لدراسات ابحاث 

�دارة �لية  –�قتصاد والعلوم �دار�ة 

  .جامعة امللك عبد العز�ز

https://sabq.org/CNFHhy  

  

افر�ل  -18- 17

2018  

تم اعتماد 

مجموعة من 

املداخالت �� 

  مجلة 

اثر ال�سو�ق الرق�� �� 

تحس�ن �داء ال�سو�قي 

للمؤسسة �قتصادية 

خالل جائحة �ورونا 

دراسة حالة اتصاالت 

ا��زائر و�الة �سكرة 

)2020-2021(  

02  

أرغنوميا املمارسات ال�سو�قية ب�ن فرص 

مخ�� : التحول الرق�� و�زمات الو�ائية 

�رغنوميا والبحوث التطبيقية �� علم 

النفس وعلوم ال��بية جامعة العر�ي بن 

  امل�يدي ام البوا�� 

افر�ل  -18- 17

2018  

كتاب ملتقى 

  دو�� 

  املداخالت الوطنية. د

  السنة  امللتقى وم�انھعنوان   عنوان املداخلة  الرقم

01  

بطاقة الدفع �لك��و�ي �أداة لتحس�ن 

جودة ا��دمة املصرفية �لك��ونية 

 خالل جائحة �ورونا

املعامالت �لك��ونية �� ا��زائر ب�ن الواقع 

  19واملأمول دروس مستفادة من جائحة �وفيد 

  جامعة طا�ري دمحم �شار

مارس  1

2021  

02  

ترشيد استخدام التدقيق الداخ�� �� 

ا��د من أساليب ا��اسبة �بداعية 

دراسة عينة من أراء ��ادمي�ن وامل�ني�ن 

  �� ا��اسبة والتدقيق 

دور معاي�� التدقيق �� ادارة ا��اطر وأثر�ا ع�� 

استدامة الكيانات �قتصادية وحوكم��ا من 

منظور املرجعيات امل�نية ا��تصة �� مجال 

  .ا��اسبة

  جامعة الش�يد حمة ��ضر الوادي

افر�ل  12- 11

2021  

03  
ثر ال�ندسة املالية ع�� ادارة ا��اطر �� ا

  البنوك ا��زائر�ة

ا��اطر  �� ظل املنتجات املالية  يوم درا��� حول 

  جامعة العر�ي بن امل�يدي ام البوا��ال�ندسية 
27/10/2021  

  

  

  

  

  �شاطات علمية. 2. 2

  العلمية امل�شورة �� التخصصاملؤلفات . أ

  كتب علمية وكتب جما��  
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  عنوان العمل
ترت�ب 

  املؤلف
  دار ال�شر

 /الطبعة 

سنة 

  ال�شر

  الرابط �لك��و�ي

�دارة �س��اتيجية و�داء املفا�يم  :كتاب 

ونماذج القياس دراسة حالة تطبيقية 

  باستخدام بطاقة �داء املتوازن 

  

  

01  

ا��دالوي لل�شر 

  والتوز�ع

  ال��قيم الدو�� 

 ISBN-

10: 978995702625

7 

  

/1ط

2017  

http://www.majdalawibooks.com

/ar-

ge/details.php?bid=3800&fbclid=I

wAR1a3bf5lDbCaXQBq-

VmaXYuCkyPGUG8kjA9NMYpUG

rYVZzHgIkHP8NDE5E 

عالقات العمل وال�شغيل   :كتاب جما��

  والضمان �جتما�� �� ظل اقتصاد متحول 

ثاث�� ال�ندسة الوظيفية ع�� عالقات "

  "العمل

  184- 173: ص

998-9961-9566-0-0  

01  

جامعة مسيلة دمحم 

بوضياف �لية 

ا��قوق والعلوم 

 السياسية

ISBN 998-9961-

9566-0-0  

2019  

 

http://virtuelcampus.univ-

msila.dz/facdroitsp/wp-

content/uploads/2019/06/%D8%

A7%D9%84%D9%85%D8%A4%

D9%84%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9

%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A.

pdf  

  :املشاركة �� التكو�ن �� الدكتوراه �� ش�ل ندوات أو غ���ا. ب

  التار�خ ا��امعة  الصفة  نوع ال�شاط

  2020-2019  جامعة دمحم خيضر �سكرة  استاذ موجھ  املشاركة �� الت�و�ن النظري لطلبة الطور الثالث 

  2018/2019  جامعة دمحم خيضر �سكرة استاذ موجھ  املشاركة �� الت�و�ن النظري لطلبة الطور الثالث 

  

  تأط�� أطروحات دكتوراه تمت مناقش��ا.  ج

  تار�خ املناقشة  �طروحةعنوان   )ة(اسم الطالب   الرقم

  ...)رئ�س تظا�رة علمية، رئ�س ��نة علمية، رئ�س ��نة تنظيمية ، ( املشاركة �� تنظيم تظا�رات علمية.د

  العضو�ة �� ال��ان العلمية والتنظيمية
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  التار�خ  الصفة  امل�ان  ...ملتقيات، أيام دراسية، 

اس��اتيجيات التنو�ع :ملتقى وط�� �عنوان 

  �� ا��زائر �� ظل التنمية املستدامة�قتصادي 
  جامعة دمحم خيضر �سكرة

عضو ال��نة 

  العلمية
  2021/جوان  08/09

الندوة العلمية الدولية حول الطرق النوعية 

  للبحث �� علوم �دارة
  جامعة دمحم خيضر �سكرة

عضو ال��نة 

  العلمية
04 /02/2021  

" وا���ومات�داء املتم�� للمنظمات " ملتقى دو��

أخالقيات �عمال واملسؤولية ( 3الطبعة 

  )�جتماعية

  جامعة قاصدي مر�اح ورقلة
عضو ال��نة 

  العلمية
  2017نوفم�� -28- 27

أرغنوميا املمارسات ال�سو�قية ب�ن : ملتقى دو�� 

مخ�� : فرص التحول الرق�� و�زمات الو�ائية 

�رغنوميا والبحوث التطبيقية �� علم النفس 

  وعلوم ال��بية جامعة العر�ي بن امل�يدي ام البوا��

  جامعة العر�ي بن م�يدي ام البوا��
عضو ال��نة 

  العلمية
  2021ماي -23- 22

اس��اتيجيات التنو�ع :ملتقى وط�� �عنوان 

  �قتصادي �� ا��زائر �� ظل التنمية املستدامة
  جامعة دمحم خيضر �سكرة

عضو ال��نة 

  التنظيمية
  2021جوان -09- 08

        

  شاركة �� مشار�ع �عاون دوليةامل. ه

  السنة  الشر�ك الدو��  الصفة  عنوان املشروع

  ....)ا����ة، عضو�ة ��ان، (املشاركة �� �شاطات علمية . و

 خبــــــــــرة وعـضــــــــو�ــــــة ��نـــــــــــــة القراءة �� ا��ــــــالت العلميـــــــــــــــة: 

 السنة ال�يــــأة املعنيـــــة  محتـــوى ا��بــــرةوصف 

عضو ��نة القراءة كخب�� 

  محكم
  2020ا�� غاية  2018من   جامعة قاصدي مر�اح ورقلة(BR) مجلة الباحث

عضو ��نة القراءة كخب�� 

  محكم

مجلة أبحاث اقتصادية وإدار�ة جامعة دمحم خيضر 

  �سكرة
  ا�� غاية يومنا �ذا2019

  

  

  

  

 العضو�ـــــة �� ��ـــان ا��بــــــــــرة ومناقشــــــــة ملفــــات التأ�يــــــــــــــــل ا��امعــــــــي:  

  تار�ـــــــخ املناقشـــــة  ا��امعة   بصفة  )ة(اســـم ولقــــب امل����

  27/10/2020  جامعة �سكرة  خب��   ش�ن نوال

  03/11/2021  جامعة �سكرة  خب��   م�� اشواق 

  مذكرات املاس��العضو�ـــــة �� ��ـــان مناقشــــــــة: 

  تار�ـــــــخ املناقشـــــة  ا��امعة  عنوان املذكرة  بصفة  التخصصاســـم ولقــــب 
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  )ة(امل����

  26/06/2021  جامعة �سكرة  دور الت�و�ن �� ز�ادة الرضا الوظيفي   ممتحنا  ادارة موارد �شر�ة  شاوش �ند

  رئ�سا  ادارة موارد �شر�ة  تابرحة ام �ا�ي
اثر السمات ا��مس الك��ى 

  لل��صية ع�� �بداع الفردي
  29/06/2021  جامعة �سكرة

�سعود دمحم 

  ا��س�ن
  ممتحنا  ادارة موارد �شر�ة

اثر التمك�ن �داري ع�� الرضا 

  الوظيفي للعامل�ن 
  04/07/2021  جامعة �سكرة

  27/09/2020  جامعة �سكرة  العمل ع�� �داء الوظيفي اثر ضغوط  رئ�سا  ادارة موارد �شر�ة  كالش �ناء

  ممتحنا  ادارة موارد �شر�ة  قواس�� صفية

اثر التعلم التنظي�� �� تحس�ن �داء 

دراسة حالة  الشركة الوظنية لتوز�ع 

  الك�ر�اء والغاز

  27/09/2020  جامعة �سكرة

  ممتحنا  ادارة موارد �شر�ة  عيدودي ام �ا�ي
التنظيمية �� �ل��ام اثر الثقافة 

  التنظي��
  27/09/2020  جامعة �سكرة

  رئ�سا  ادارة موارد �شر�ة  بن عزوز ياس�ن
اثر جودة ا��ياة الوظيفية ع�� �ل��ام 

  التنظي��
  28/09/2020  جامعة �سكرة

  ....)، PRFU ،PNR(املشاركة ��  مشار�ع بحث . ز

  السنة املشروععنوان   )رئ�س، عضو(الصفة   طبيعة مشروع البحث

مشروع بحث 

)CNEPRU:(  

F01l01UN07012015

0002 

  عضو

أثر تكنولوجيا املعلومات و�تصال �� تحس�ن 

جودة قطاع ا��دمات دراسة عينة من 

  املؤسسات

2018  

مشروع بحث 

)PRFU :( 

F02N01UN0701201

80004 

  

 

  عضو
مقار�ة شب�ات القيمة ودور�ا �� تحس�ن اداء 

  املؤسسة �قتصادية
01/01/2018  

  )�يئات علمية و�يداغوجية، إقامة مشار�ع بيداغوجية و�حثية(املسا�مة �� �سرة ا��امعية . س

  التار�خ ا��امعة  الصفة   طبيعة ال�شاط

��نة الت�و�ن �� الطور الثالث ل�لية العلوم 

�قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي�� شعبة 

  العلوم املالية وا��اسبة

��نة /11رقم 

  2020/2021  جامعة دمحم خيضر �سكرة   عضو
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  2021/تا�يل/ج.م/د.ث.ط/ت�و�ن

عضو �� ��نة اعداد وت��يح مسابقة 

  الدكتوراه الطور الثالث 
  2020/2021  جامعة دمحم خيضر �سكرة  عضو

تكنولوجيا املعلومات و�تصال �� " فر�ق بحث 

  E1570703التنمية ا��لية املستدامة ال��م�� 
  عضو

ا��امعة واملؤسسة �قتصادية  مخ�� دور 

  �� التنمية ا��لية املستدامة

   ورقلةجامعة قاصدي مر�اح 

ا�� يومنا  2010من 

  �ذا

  )�شر الثقافة العلمية(املسا�مة �� ا��تمع . ش

  السنة الشر�ك �جتما��  الصفة   طبيعة املسا�مة

  براءات اخ��اع. 3 .1

  

 إمضاء امل����

                                                                                                                                                          


