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 السرية الذاتية 
 

 

 علومات الشخصية: أوال: امل
 عيسى خليفي.  االسم و اللقب:  ❖
 .اجلزائر  -بيطام )ابتنة(   16/06/1972  : اتريخ و مكان امليالد ❖
 بنات.   5متزوج +  احلالة االجتماعية: ❖
 .-اجلزائر  –العالية بسكرة    03مسكن جناح    200حي    41  العنوان: ❖
 (. 00213) 0793775683  اتف:اهل ❖
    khelifissa@yahoo.frااللكرتوين:  الربيد ❖
 السرية الدراسية : :  اثنيا
 .1989سنة    رايضيات ختصص  -شهادة البكالوراي ❖
 .  1995  إدارة أعمال من جامعة بسكرة ابجلزائرليسانس يف العلوم االقتصادية ختصص  الشهادة   ❖
 . (جامعة اجلزائر).  2001جبامعة اجلزائر سنة إدارة أعمال  اجستري ختصص  املشهادة   ❖

 .2009  من جامعة اجلزائر.ختصص إدارة أعمال  والتسيري  العلوم االقتصادية  دكتوراه يف     ❖

 : السرية املهنية : لثااث
إبتداء من بسكرة  دائم بكلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري جبامعة  صنف )أ(  أستاذ مساعد   ❖

 .  2001نوفمرب
 .2010  جويلية  25: منذ    -ب-أستاذ حماضر ❖

 .2012  جانفي  08: منذ    -أ-أستاذ حماضر ❖

 .2016جويلية    14أستاذ التعليم العايل : منذ   ❖

 . 25/11/2015مدير خمرب العلوم االقتصادية و علوم التسيري منذ: ❖

 رئيس فرقة حبث يف خمرب العلوم االقتصادية و علوم التسيري. ❖

 عضو اجمللس العلمي ابلكلية.  ❖

 . 25/02/2010عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية منذ :   ❖

 عضو جملس ادارة الكلية.  ❖
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 عضو اجمللس التأدييب للكلية.  ❖

-2006"حتوالت احمليط واثرها على اداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية"حول  عضو يف فرقة حبث  ❖
2009 . 

تفعيل دور القيم و املباديء يف بناء ثقافة  املؤسسة االقتصادية اجلزائرية و "حول  عضو يف فرقة حبث  ❖
 . 2011"احتسني ادائه

 اىل يومنا هذا.  2012من   L M Dرئيس اللجنة البيداغوجية للسنة االوىل   ❖

 رابعا: املقاييس املدرسة يف املرحلة االوىل) التدرج(: 
 .2010/  2009اىل    2002/2003اجلزئي،طلبة السنة االوىل كالسيك،من  االقتصاد   ❖

 .2016/  2015اىل  2010/ 2009اجلزئي،طلبة السنة االوىل ل.م.د ،من  االقتصاد   ❖

 .   2001/2002  اقتصاد املؤسسة،   ،   ❖

 .   2002/ 2001مدخل اىل االقتصاد النقدي،   ❖

 .مدخل لالقتصاد، املالية العامة، اقتصاد و تسيري املؤسسة    ❖

و   2011، مقياس اقتصاد و تسيري املؤسسة.    تدريس طلبة املاسرت ختصص تسيري املوارد البشرية  ❖
2012 . 

 . 2012  -  2011تية ، ندوة وظائف املنظمة.  تدريس طلبة املاسرت ختصص مقاوال ❖

 خامسا: املقاييس املدرسة يف املرحلة االوىل) التدرج(: 
 . 2009/2010اىل    2008/2009اقتصاد املعرفة و االبتكار، من   ❖

 اقتصاد و تسيري املعارف.  ❖

 النشاط العلمي: : خامسا
 مقاالت منشورة يف جمالت علمية حمكمة:   -1

عارف يف الوطن العريب: املقومات والعوائق. جملة خمرب اقتصادايت العوملة البنية التحتية القتصاد امل ❖
 .2006،  4افريقيا. الشلف اجلزائر، العدد    ومشال

  ،  35، جامعة األزهر. القاهرة. جملة االقتصاد االسالمي العددحقيقة النقود يف االقتصاد االسالمي ❖
 .  2008نوفمرب

 ،15، العدد  االنسانيةاجلزائر، جملة العلوم    رة بسك.  امهية النقود يف اقتصاد املشاركة ❖
 .2008نوفمرب

 .2009  جويلية، اجلزائر،  احلقيقةجملة  ادرار اجلزائر،  .  املوازنة العامة للدولة يف االقتصاد االسالمي ❖
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 9و    8النفقات العامة للدولة يف االقتصاد االسالمي، جملة االقتصاد االسالمي العاملية، العدد  ❖
 . 2013جانفي  

بداع التكنولوجي كأداة للمسامهة يف حتقيق القوة التنافسية للمؤسسة الصناعية دراسة حالة اال ❖
جممع صيدال لصناعة االدوية، اجمللة اجلزائرية للعوملة و السياسات االقتصادية، خمرب العوملة و 

 .2011،  2، العدد  3السياسات االقتصادية، جامعة اجلزائر

البشري يف تسيري املعرفة ابملؤسسة االقتصادية اجلزائرية،جملة رؤى   مسامهة االستثمار يف راس املال ❖
،جوان 06اقتصادية،كلية الغلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة الوادي،العدد  

2014 . 

اثر التمكني االداري يف بناء املنظمة املتعلمة، دراسة حالة مؤسسة اتصاالت اجلزائر للهاتف النقال  ❖
 .2016، مارس  43العدد    -فرع بسكرة  -موبيليس

أثر االستثمار السياحي على السياحة الداخلية يف اجلزائر، جملة جامعة القدس املفتوحة لالحباث و  ❖
 . 2016، اجمللد الثاين، جوان  6الدراسات االدارية و االقتصادية،فلسطني، العدد  

ة مؤسسة اتصاالت اجلزائر، جملة مسامهة تنمية رأس املال البشري يف ادارة املعرفة، دراسة حال ❖
 . 2017، جانفي 23البحوث و الدراسات، جامعة الوادي، العدد

جملة جامعة القدس املفتوحة   دور الذكاء التنافسي يف التقليل من املخاطر يف الصناعات الدوائية، ❖
 .2017، اجلزء االول، نوفمرب  42لالحباث و الدراسات ،فلسطني، العدد  

دراسة   –ظة على رأس املال البشري و ادارة املعرفة ابملؤسسة االقتصادية اجلزائرية  العالقة بني احملاف ❖
اجلزائر، جملة جامعة القدس املفتوحة لالحباث و   –حالة مؤسسة صناعة الكوابل  بسكرة  

 .2017، اجمللد الثاين، جانفي  7الدراسات االدارية و االقتصادية،فلسطني، العدد  

داء صناعة اهلاتف النقال يف اجلزائر.جملة العلوم االنسانية. جامعة اثر حتليل املنافسة على ا ❖
 .2017بسكرة،ديسمرب  

 –وفق منطق الرادار     EFQاسرتاتيجية االستثمارالبشري يف ظل منهجيات متودج التميز األوريب   ❖
ة .جملة جامعة القدس املفتوحة لالحباث و الدراسات االدارية و االقتصادية، جامع -دراسة حتليلية

 . 2017القدس ،فلسطني،ديسمرب  

 

 ) امللتقيات الدولية و الوطنية(: املشاركة ببحوث يف امللتقيات العلمية:  -2
البنية التحتية القتصاد املعارف يف الوطن العريب: الواقع واألفاق.امللتقى الدوىل لالقتصاد املعرفة،  ❖

 .2005اجلزائرجامعة بسكرة،  
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صغرية واملتوسطة، امللتقى الدوىل حول املؤسسات الصغرية يف مقومات التميز يف أداء املؤسسات ال ❖
 . 2006الوطن العريب، جامعة الشلف اجلزائر  

 جامعة سعد دحلب البليدة، الندوة العربية    املنظمات غري احلكومية ودورها يف إنعاش سوق العمل.  ❖
 . 2006أفريل    27-25حول: البطالة أسباهبا، معاجلتها، وأثرها يف اجملتمع،  

دراسة حالة مؤسسة جينرال الكرتيك   -ة العدالة التنظيمية يف تعزيز الثقة بني العاملنيمسامه ❖
 . 2014بسكرة،امللتقى الوطين الثالث حول تسيري املوارد البشرية، جامعة بسكرة ، فيفري  

 حتمية تبين املؤسسة االقتصادية اجلزائرية أللية الذكاء االقتصادية لدعم التنافسية يف ظل بيئة ❖
االعمال املعاصرة، امللتقى الوطين الرابع نظام املعلومات و الذكاء االقتصادي بني حتمية التفاعل 

 . 2014مارس    18-17او الزوال، جامعة ام البواقي، 

دور التمكني االداري يف بناء املنظمة املتعلمة ، دراسة حالة مؤسسات االتصاالت ابهلاتف النقال  ❖
، جامعة بسكرة ، يف اهليئات العمومية اجلزائرية يري املوارد البشريةحول تس  الرابعامللتقى الوطين  

 .2015فيفري  

واقع عناصر املزيج التسويقي يف املنظمات الصحية، الندوة الوطنية حول ممارسات التسويق يف  ❖
فيفري 22جامعة بسكرة ،   مؤسسات املال و االعمال، خمرب العلوم االقتصادية و علوم التسيري،

2018 . 

حول تسيري املوارد السادس  امللتقى الوطين    ية تسويق املوارد البشرية يف ظل اقتصاد املعرفة،أمه ❖
 . 2018  مارس14-13، جامعة بسكرة ،  " تسويق املوارد البشرية"  البشرية

حول السابع  امللتقى الوطين  التدقيق االسرتاتيجي الدارة املوارد البشرية كألية ملكافحة الفساد"،   ❖
، جامعة بسكرة ، " تطبيقات التدقيق االجتماعي يف منظمات االعمال"  البشرية   تسيري املوارد

 . 2019  نوفمرب13  -12

 

 

 : الكتب املنشورة  -3
د/ خليفي عيسى،التغريات يف قيمة النقود، االاثر و العالج يف االقتصاد االسالمي،دار النفائس،     ❖

 .  2011االردن،

عيسى،   /د ❖ للدول  خليفي  العامة  املوازنة  النفائس،  ةهيكل  االسالمي،دار  االقتصاد  يف   ،
 .  2011االردن،

 .2013، االردن،اسامة،دار  مباديء االقتصاد اجلزئي خليفي عيسى،  /د ❖

 .2016، االقتصاد اجلزئي بني النظرية و التطبيق، دار املعتز، االردن،  خليفي عيسىد/   ❖
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سة الوراق للنشر والتوزيع / مؤس، دارة رأس املال البشري كمدخل إلدارة املعرفةا  ،خليفي عيسىد/  ❖
 . 2019،األردن

 : املدرسة ابجلامعة   ييسا: املق سادسا
 .2010/  2009اىل    2002/2003،طلبة السنة االوىل كالسيك،من  اجلزئيالقتصاد  ا ❖

 .2016/  2015اىل  2010/ 2009اجلزئي،طلبة السنة االوىل ل.م.د ،من  االقتصاد   ❖

 .   2001/2002  ، اقتصاد املؤسسة  ،   ❖

 .   2002/ 2001القتصاد النقدي،مدخل اىل ا   ❖

 . 2009/2010اىل    2008/2009من   ، اقتصاد املعرفة و االبتكار   ❖

 .اقتصاد و تسيري املعارف  ، اقتصاد و تسيري املؤسسة.مدخل لالقتصاد، املالية العامة   ❖

و   2011تدريس طلبة املاسرت ختصص تسيري املوارد البشرية ، مقياس اقتصاد و تسيري املؤسسة.   ❖
2012 . 

 . 2012  -  2011ريس طلبة املاسرت ختصص مقاوالتية ، ندوة وظائف املنظمة.  تد ❖

 اجلزئي،طلبة السنة االوىل ل.م.د ،اىل يومنا هدا. االقتصاد   ❖

 

 

 : عضوية جلان االمتحاانت الدكتوراه و املاجستري: ابع سا

 

امعة بسكرة ج  -املشاركة يف مسابقات املاجستري اخلاصة بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري ❖
 .مقياس االقتصاد اجلزئي.2010-2005من سنة    -اجلزائر

املشاركة يف مسابقات مدرسة الدكتوراه اخلاصة بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيريجامعة ابتنة  ❖
 .مقياس االقتصاد اجلزئي. 2008سنة    -اجلزائر

للسنة    LMDاملشاركة يف جلنة انتقاء و تكوين طلبة الطور الثالث دكتوراة ❖
 .2010/2011اجلامعية

عضو جلنة اعداد و تصحيح اسئلة مسابقة الدكتوراه الطور الثالث،اقتصاد صناعي، ختصص ادارة  ❖
 . 2016/ 2015اىل    20125/  2014جملموعات الصناعية من  ا

عضو جلنة اعداد و تصحيح اسئلة مسابقة الدكتوراه الطور الثالث،اقتصاد صناعي، ختصص ادارة  ❖
 . 2016/ 2015اىل    20125/  2014اعية من  اجملموعات الصن

❖  
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 : رسائل الدكتوراه املناقشة : اثمنا
" مسامهة االستثمار يف رأس املال البشري يف تسيري املعرفة ابملؤسسة االقتصادية اجلزائرية، دراسة  ❖

بسكرة"، للطالبة قوادرية ربيحة بتاريخ:   -فرع جنرال كابل  -حالة مؤسسة صناعة الكوابل 
29/02 /2016 . 

دراسة   -دور الذكاء االقتصادي يف الرفع من التنافسية الدوليةللمؤسسات االقتصادية اجلزائرية  " ❖
 . 03/03/2016عنابة"، للطالبة مغمويل نسرين بتاريخ  Fertial   حالة مؤسسة

دراسة حالة كليات جامعة حممد خيضر بسكرة"،   –" دور التمكني االداري يف بناء املنظمة املتعلمة   ❖
 . 26/05/2016سهلة صباح، بتاريخ:  للطالبة بن  

 : نشاطات علمية اخرىا: اتسع 
 عضو اللجنة العلمية للملتقيات التالية:  ❖

 .2012امللتقى الوطين االول حول تسيري املوارد البشرية، فيفري    -
 .2013امللتقى الوطين الثاين حول تسيري املوارد البشرية، فيفري    -
 .2014وارد البشرية،التنوع االخالقيات و االنصاف. فيفري  امللتقى الوطين الثالث حول تسيري امل   -
 .2015امللتقى الوطين الرابع حول تسيري املوارد البشرية يف اهليئات العمومية، فيفري    -
 .2016حول تسيري املوارد البشرية، فيفري    امسامللتقى الوطين اخل  -
 .2018  مارسحول تسيري املوارد البشرية،    سادسامللتقى الوطين ال  -
 

 :اجمللة التالية ة قراءعضو جلنة  ❖
 .2010جملة العلوم االنسانية جبامعة حممد خيضر بسكرة، جملة دولية علمية حمكمة، منذ -

 :مسؤولية أو عضوية يف مشروعي حبث ❖

 مدير خمرب العلوم االقتصادية و علوم التسيري.  -

 .2015تسيري منذ  عضو اجمللس العلمي لكلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم ال -

 . 2017عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية منذ   -

" أمهية اعادة هندسة العمليات االدارية يف حتسني اداء املؤسسات   CNEPRUرئيس مشروع حبث -
 . 2015املصرفية ابجلزائر.

تفعيل دور القيم و املباديء يف بناء ثقافة  املؤسسة االقتصادية "CNEPRUعضو مشروع حبث   -
 . 2011"زائرية و حتسني ادائهااجل
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 : امللكات اللغوية  : عاشرا
 . ممتاز )قراءة وكتابة وحتداث(العربية:   ❖
 . حسن )قراءة وكتابة (الفرنسية:   ❖
  حسن فراءة وكتابة.:   االجنليزية ❖


