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 :المؤهالت العلميـة 

 

 بولرباح سيدي عقبة والية بسكرة متقن السايب 11.49بمعدل تخصص هندسة كهربائية  2003 باكالوريا 

  بسكـرة -محمد خيضر جـامعة مالية وبنوك ونقودتخصص  االقتصاديةفي العلوم  2007ليسانس. 

  بسكـرة -محمد خيضر جـامعةفي العلوم االقتصادية تخصص االقتصاد الصناعي  2011ماجستير. 

  بسكرة.–في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاد صناعي بجامعة محمد خيضر   2019العلوم دكتوراه 

  بسكرة.–في العلوم االقتصادية بجامعة محمد خيضر  2020التأهيل الجامعي 

 

 والمهنية يـةمالخبـرة العل: 

 " الى يومنا هذا  2020" جامعة بسكرة أاستاذ محاضر قسم 

  2020الى  2019استاذ محاضر قسم "ب" جامعة بسكرة  

 2018الى  2015 منذ جامعة تبسة"أ"اعد قسم مس أستـاذ . 

 2015.الى  2012اعد قسم "ب"جامعة تبسة منذ مس أستـاذ 

  2011/2012بسكرة رتبة متصرف رئيسي مدير اإلدارة والمالية بديوان المركب المتعدد الرياضات 

  2022-2017عضو المجلس الشعبي البلدي سيدي عقبة  

 (.2012/2013( و)2011/2012مركز بسكرة ) بجامعة التكوين المتواصل أستـاذ 

 بجامعة محمد خيضر مقياس إحصاء وصفيقسم االنجليزية مستخلف بكلية اآلداب واللغات  أستـاذ 

 (2012/2013( و)2011/2012)
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  2010الى 2008مساعد إداري بقسم الترجمة جامعة بسكرة خالل الفترة  

  الى يومنا هذا 2011بسكرة منذ  األعمال وإدارةعضو بمخبر المالية والبنوك 

 

 مشاريع البحث: 

  مشروع بحث جامعيPRFU  " دراسة استشرافية لمهنة التدقيق وفق معايير التدقيق الدولية في بعنوان

 F03N01UN070120210001،  2021" ترخيص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الجزائر

  مشروع بحث جامعيCNEPRU  بعنوان " اإلدارة المستدامة للموارد المائية لضمان السالمة البشرية

، المدة أربعة  01/01/2016في منطقة المغرب العربي " ترخيص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،

 ( سنوات04)

  غوفي عبد الحميد ، مخبر :، رئيس الفرقة"السياسات المالية والنقدية الكلية"عضو فرقة بحث بعنوان

 .كلية العلوم االقتصادية جامعة بسكرة  ،مالية ،بنوك وإدارة

 التاطــير: 

 مشرف على العديد من المذكرات ليسانس و ماستر .

 مناقشة العديد من المذكرات ماستر

 ةالمـــنشـــور  تالمـــقاال

  مقال بعنوان: "اثر التركيز الصناعي على أداء المؤسسات في الصناعة" مجلة الحقوق والعلوم

اإلنسانية ،مجلة دولية محكمة جامعة الجلفة ،العدد االقتصادي، المجلد األول، العدد التاسع والعشرون 

 (ISSN :1112-8240) -2017جانفي 

 " :دور صندوق الزكاة في تمويل المشاريع المصغرة دراسة حالة صندوق الزكاة لوالية مقال بعنوان

 .2020،ديسمبر  02، العدد 20، جامعة بسكرة، المجلد مجلة العلوم اإلنسانية "بسكرة

  :التعليم الرقمي في الجامعة الجزائرية كإستراتيجية لتمكين الثقافة الرقمية لدى الطلبة مقال بعنوان

 ،10المجلد  ،جامعة بسكرة ،، مجلة مالية بنوك وادارة اعمال كأحد متطلبات تحقيق المواطنة الرقمية

 .2021ديسمبر  2العدد 

  :دور التدقيق للتنبؤ بالفشل المالي في المؤسسة االقتصادية على ضوء المعيار الدولي مقال بعنوان

، "استمرارية االستغالل" 570المستمرة" والمعيار الجزائري للتدقيق رقم  "المنشأة 570للتدقيق رقم 

 .2202 جوان 1العدد  ،61المجلد  جامعة بسكرة ، ،مجلة ابحاث اقتصادية و ادارية

 

 إلصــدارات والكـــــتــبا 

https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/41/154593
https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/41/154593
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 10641/2015 :فسية المؤسسة دار الوفاء مصر ،رقم االيداعكتاب بعنوان نقل التكنولوجيا وتنا  ، 

 978-977-753-199-3الترقيم الدولي : 

 في منهجية البحث العلمي لطلبة السنة األولى جذع مشترك منشورة غير  جامعية، محاضرات وعةمطب

 .علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير

 علميـة:النشـاطات ال 

 : دوليةالمداخالت ال/ 01

 

 ":الملتقى  ،" الحماية االجتماعية ودورها في الحد على اآلثار السلبية للعولمة على الفقراء مداخلة بعنوان
جامعة ، مخبر االقتصاد الرقمي في الجزائر، اتجاهات عصرنة نظم الحماية االجتماعية في العالمدوليالسادسال

 .2013 جوان17و  16، يومي عين الدفلة–خميس مليانة

 ":تبني سياسة التصنيع المعلوماتي في ظل االنتقال نحو اقتصاد المعرفة كبديل للمحروقات في مداخلة بعنوان
حول تقيم استراتجيات وسياسات الجزائر االقتصادية الستقطاب دوليالملتقى ال ،"افاق االلفية الثالثة بالجزائر 

 اكتوبر29و  28، يومي جامعة المسيلةبالجزائراالستثمارات البديلة للمحروقات في افاق االلفية الثالثة 
2014. 

 ":الثالث دوليالملتقى ال ،"اإلسالميةالصكوك االسالمية ودورها في تطوير الصناعة المصرفية مداخلة بعنوان
 .2014 جوان17و  16، يومي تونس جمهورية سالمالية اإلسالمية بصفاق حول

 ":الملتقى الدولي حول،دراسة حالة السعودية"االقتصاديأثر تطور البورصة على النمو  مداخلة بعنوان 
 27و  26يومي  ، بالجزائر  جامعة تبسةدوراألسواق المالية الناشئة في تنمية االستثمارات المحلية

 2016جانفي
 ":لمقاوالتيةالملتقى الدولي حوال،"دور الهيئات الحكومية كآلية لدعم المقاوالتية في الجزائرمداخلة بعنوان 

 2017أفريل19و  18يومي ، بالجزائر  جامعة ميلة-بين إشكالية البقاء وحتمية االبتكار –المستدامة 
 ":نقل التكنولوجيا كخيار استراتيجي لمواجهة التحديات البيئية وأثره على تنافسية المؤسسة مداخلة بعنوان

لمؤسسة بين الضرورة االقتصادية الملتقى الدولي حوال،"-دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة  –
 2017أفريل25و  24يومي  ، والتحديات البيئيةبالجزائر  جامعة جيجل

 ":تحديات تمويل الملتقى الدولي حول،"االستثمارية في الجزائر بين المحفزات والمعوقات ةالبيئمداخلة بعنوان
 .2019نوفمبر13و  12يومي  ، جامعة تبسة   -رؤية إسالمية –االستثمار في بيئة األعمال 

 ":حالة خزينة بلدية  اختصاص المحاسب العمومي في الرقابة على نفقات الجماعات المحلية مداخلة بعنوان
سبل دعم الموارد الذاتية للجماعات  الملتقى العلمي الدولي التكويني حول: ،" القصبة بالجزائر العاصمة

 .2021نوفمبر 07و  06يومي  ،  الشهيد حمة لخضر الوادي جامعة-والمأمولالمحلية بين الواقع 

 / المداخالت الوطنية :02

 

  ":مبررات وشرعية تدخل الدولة في النشاط االقتصادي ما بين االقتصاد االسالمي واالقتصاد مداخلة بعنوان

، قسم العلوم سعر الفائدة وأثرها على األزمات االقتصادية التاسع حوألداة الملتقى الوطني ،"الوضعي 

 .2011ماي  10و  09سكيكدة، يومي  – 1955أوت  20جامعة ة، قتصادياال
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  ":الوطني الثاني الملتقى "، المسؤولية االجتماعية للمؤسسة ودورها في دعم األعمال الخيريةمداخلة بعنوان

المنعقد بالمركز  ،وهيئات المجتمع المدني في دعم العمل الخيريدور المؤسسات العمومية والخواص حول 

 . 2012 افريل07و  06، يومي تمنراستالجامعي 

  ":الملتقى "، دور تطبيق آليات حوكمة الشركات في التقليل من الفساد المالي واإلداريمداخلة بعنوان

، يومي بجامعة بسكرةالمنعقد  ،داريحوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلحول الوطني االول 

 . 2012 ماي07و  06

 ":واقع السياسات الصناعية الجزائرية في قطاع الموارد المائية من اجل تحقيق االمن المائي مداخلة بعنوان 

ة، قتصادي، قسم العلوم االألولحوكمة المياه في الجزائر كمدخل لتحقيق االمن المائي ا الملتقى الوطني ،"

 .2013ماي  28و  27، يومي ميلة–ي ميلةجامعالالمركز 

 ":ألولحول ا الملتقى الوطني ،"الصناعية في الجزائر واإلستراتجيةالسياسات الصناعية  مداخلة بعنوان

جامعة الشادلي ة، قتصادي، قسم العلوم اال -واقع ،ورهانات المستقبل-الثالثة  األلفيةاالقتصاد الجزائري في 

 .2014 نوفمبر24و  23، يومي بن جديد الطارف

 ":الرابعحول الملتقى الوطني ،"تحليل واقع هيكل و أداء الصناعة الدوائية في الجزائر مداخلة بعنوان

المركز ، المتاحة وتقييم لالستراتجيات المتبعة  لإلمكانياتاقتصاديات صناعة األدوية في الجزائر تحليل 

 .2019أكتوبر 23و  22، يومي الجامعي ميلة

 ":حول الملتقى الوطني ،"2020خطة  إطارتقييم قطاع الصناعات التقليدية في الجزائر في  مداخلة بعنوان

الصناعات التقليدية والحرف كآلية لتفعيل اقتصاديات السياحة المستدامة وتسويق الهوية االقليمية في 

 .2019نوفمبر12و  11، يومي جامعة جيجل، الجزائر 

 ":حول الملتقى الوطني ،"جودة التعليم العالي في االستجابة لتطلعات سوق الشغل مساهمةمداخلة بعنوان

 .2020فيفري 26، يوم المركزالجامعيتيبازة، التعليم والتكوين بين تحديات سوق الشغل واشكالية البطالة 

  ":علمي التكويني الملتقى ال ،"دور اإلفصـاح للتقــارير الماليــة في دعـم حوكمــة الشركــاتمداخلة بعنوان

دور معايير التدقيق في ادارة المخاطر وأثرها علي استدامة الكيانات االقتصادية وحوكمتها من منظور  حول:

جامعة الشهيد حمه ة، قتصادي، قسم العلوم اال المرجعيات المهنية المختصة في مجالي المحاسبة والتدقيق

 .2021 أفريل  12و  11يومي ، يومي الوادي  -لخضر

   حول اقتصاديات صناعة األدوية في الجزائر تحليل  الرابع الملتقى الوطنيعضو اللجنة العلمية في

 .2019أكتوبر 23و  22، يومي المركز الجامعي ميلة، المتبعة  تلإلستراتيجيالإلمكانيات المتاحة وتقييم 

 المنعقد  ،الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري حوكمةحول الوطني االول الملتقى شهادة منظم ب

 . 2012 ماي07و  06، يومي بجامعة بسكرة

 المشاركة في تنظيم الملتقيات العلمية جامعة بسكرة 

  معلومات ونشاطات أخرى: 

  2005مركز التكوين المهني سيدي عقبة تحكما و صيانة  اإلعالم اآللي تكنولوجيا  التحكم في شهادة 
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  2008وزارة الشبيبة والرياضة مؤطر شباب مسير و شهادة 


