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 بيان السيرة الذاتية
 بوعبدهللا علي. د

 ، الجزائربسكرة–محمد خيضربجامعة  العلوم الاقتصاديةأستاذ 
 

 :معلومات شخصية -1

 بوعبدهللا علي :الاسم واللقب

 .بزريبة الوادي، والية بسكرة 40/11/1894: تاريخ ومكان امليالد

 سنة 04: السن

 جزائرية: الجنسية

 متزوج : الحالة العائلية

  6076110760:لالنقا

 مسكن تساهمي املنطقة الغربية بسكرة 06حي :العنوان الشخص ي

  a.bouabdallah@univ-biskra.dz:إلايميل

 علوم اقتصادية:الشعبة

 نقود وتمويل:التخصص

 ، الجزائربسكرةكلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة ،  تعليم عالي أستاذ:الرتبة
 

 :ملحصل عليهاالشهادات ا -2

 0610،  جامعة بسكرة ، ماي العلوم الاقتصادية فيشهادة التأهيل الجامعي 

 عنوان الاطروحة  . 0612نقود وتمويل، جامعة بسكرة، جوان : العلوم اقتصادية، تخصص فيشهادة دكتوراه علوم

 اثر الاسواق املالية الناشئة على استقرار اسعار الصرف في الدول العربية

 عنوان املذكرة . 0660نقود وتمويل، جامعة بسكرة، افريل : العلوم اقتصادية، تخصصفي  تيرشهادة ماجس :

 دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية–وظائف الادارة املصرفية 

  0662جوان، جامعة بسكرة، ،مالية وبنوكنقود : العلوم اقتصادية، تخصصفي  ليسانسشهادة. 

 1111والية بسكرة، جوان –يعة وحياة، ثانوية متعددة الاطوار ، بلدية الفيض علوم طبتخصص  شهادة بكالوريا . 

 :الخبرات املهنية -2

  68/10/0606من ، ابتداء ، الجزائربسكرةأستاذ ، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة. 

  ابتداء من ، الجزائربسكرةر، جامعة ، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيي(أ)أستاذ محاضر قسم ،

16/60/0610. 
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  ابتداء ، الجزائراملسيلة، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة (ب)أستاذ محاضر قسم ،

 .60/0612/ 00من

  ن املسيلة، ابتداء م، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير ، جامعة ( أ)أستاذ مساعد قسم

61/61/0616. 

  ابتداء من ، الجزائر املسيلة، كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير ، جامعة (ب)أستاذ مساعد قسم ،

07/10/0668. 

 :ميدان البحث -0

  ،الاسواق املالية، الاقتصادإلاحصاء 

 :النشاطات البيداغوجية املمارسة -5

 :(نظام كالسيكي –ماستر  –ليسانس )التدريس في املرحلة ألاولى و التدرج  5-1

 نظام كالسيكي –ماستر  –ليسانس 

 املستوى  سنوات التدريس املقاييس املدرسة

 طور التكوين

نظام 

 كالسيكي
 ماستر ليسانس

 ازمات مالية دولية

2112-2112 
2112-2112 
2112-2121 
2121-2121 
2121-2122 

   السنة الثانية ماسرت اقتصاد دويل

 
X 

 مالية هندسة

2112-2112 
2112-2112 
2112-2121 
2121-2121 
2121-2122 

السنة اوىل ماسرت اقتصاد نقدي 
 وبنكي

  

X 

 

 اقتصاد جزائري 
2112-2112 
2112-2112 

 ليسانس الثانيةالسنة 
 
 X 

 

 اقتصاد جزئي
2112-2112 
2112-2112 

 ولىالسنة لا 

 جذع مشترك
 X 

 

 : (دكتوراه -جستيرما)مرحلة مابعد التدرج التدريس في  5-2



3 

 

 الجامعة سنوات التدريس املقاييس املدرسة
 طور التكوين

 الدكتوراه املاجستير

 سوق رؤوس الاموال

2112-2112 
2112-2112 
2112-2121 

 X  بسكرةجامعة 

 X  بسكرةجامعة  2112-2112 هندسة مالية

التسويق في البنوك ومؤسسات 

 التامين
 X  بسكرةجامعة  2112-2112

 

 :مطبوعات بيداغوجية - 5-3

 عدد الصفحات السنة دار النشر العنوان الرقم

41 
محاضرات في مقياس الازمات املالية 

 الدولية
 031 0606 سبتمبر  /

 

 :التأطير 5-0

 :مذكرات املاستر التي تم إلاشراف عليها ومناقشتها - 5-0-1

 مذكرات املاستر املناقشة
 ملذكرةعنوان ا التخصص (ة) اسم الطالب

تاريخ 

 املناقشة

 اقتصاد دولي سميحة جعفري 
اثر الاستثمار الاجنبي عبى ميزان املدفوعات الجزائري خالل 

 0601-0666الفترة 
08/60/0600 

 كاهنة ورياش ي

 رحيمة معطار

اقتصاد نقدي 

 وبنكي

-املحددات الاقتصادية للطلب على النقود في الجزائر  

 0611-1187دراسةقياسية 
00/60/0600 

 غنية حويلي
اقتصاد نقدي 

 وبنكي

املخاطر املصرفية على ربحية بنك الفالحة والتنمية الريفية  اثر 

 0606-0611في الفترة 
00/60/0600 

 صويلح محمد امين
اقتصاد نقدي 

 وبنكي

مفاضلة بين القرض متوسط الاجل والتمويل الايجاري لتمويل 

 مائية دراسة حالة مشروع مدينة مالهي–مشروع استثماري 

اكتوبر  61

0606 

 اقشيش رميسة
اقتصاد نقدي 

 وبنكي

اثر التضخم على النمو الاقتصادي في الجزائر خالل الفترة 

1187-0618 

اكتوبر  01

0606 

 0617-1187محددات امليزان التجاري الجزائري خالل الفترة اقتصاد دولي هريات فؤاد
سبتمبر  10

0606 

 حجوجي نصيرة
اقتصاد نقدي 

 وبنكي
 0618-1187حددات الطلب على النقود في الجزائر م

سبتمبر  01

0606 
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 داس ي جيهان 
اقتصاد نقدي 

 وبنكي

املحددات الاقتصادية لالستثمار الاجنبي املباشر في الجزائر 

(1116-0617) 

جويلية  67

0611 

 عمراني ريمة
اقتصاد نقدي 

 وبنكي

اسة حالة املخاطر الائتمانية وتاثيرها على الربحية املصرفية در 

 0610-0611بنك الفالحة والتنمية الريفية 

جويلية  67

0611 

 ميلودي صبرينة 
اقتصاد نقدي 

 وبنكي

املحددات الاقتصادية الكلية لعائد سوق الاوراق املالية  دراسة 

 (0610-1116) حالة بورصة عمان لالوراق املالية للفترة 

جويلية  67

0611 

 يونس شميسة 
اقتصاد نقدي 

 وبنكي

ثر التضخم وسعر الفائدة على اداء سوق الاوراق املالية دراسة ا

 (0617-1116)حالة سوق الاوراق املالية 

جويلية  68

0611 

 عجرود لطيفة 
اقتصاد نقدي 

 وبنكي
 0617-1116محددات الاقراض املصرفي في الجزائر 

جويلية  68

0611 

 مليلي ايمان 
اقتصاد نقدي 

 وبنكي

جزائر دراسة قياسية للجزائر خالل محددات عرض النقود في ال

 0617-1116الفترة 

جويلية  68

0611 

 زعمون رابح
اقتصاد نقدي 

 وبنكي

في الجزائر في الفترة  اثر هيكلية الودائع على الائتمان املصرفي

0666-0610 

جوان  02

0618 

 جراد خولة
اقتصاد نقدي 

 وبنكي

املالية املحددات الاقتصادية لالستثمار الاجنبي في املحفظة 

 0610-1112دراسة حالة بورصة عمان لالوراق املالية باالردن 

جوان  02

0618 

 اقتصاد دولي عطالي شعيب 
دراسة تحليلية تقييمية لواقع الاستثمار الاجنبي في الدول 

 0610-0610العربية 

جوان  08

0618 

 نقود ومالية ساعد دخيلي
حالة بورصة  اثر سوق الاوراق املالية على عائد السوق دراسة

 0610-0666عمان لالوراق املالية 
 0617 ماي 21

 مالية واقتصاد دولي سعدون سمير
الخلل في امليزان التجاري الجزائري وعوامل تصحيحه دراسة 

 0610-0666حالة الجزائر 
 0617 ماي 21

 

 (:لم تناقش بعد)إلاشراف على أطروحات الدكتوراه  -5-0-0
 

 الرقم
اسم 

 (ة)الطالب 
 الجامعة ن ألاطروحةعنوا

سنة أول 

 تسجيل

التاريخ املتوقع 

 للمناقشة

 ليلى الفتني 1
اثر املتغريات االقتصادية الكلية على منو االنفاق العام يف اجلزائر خالل 

 0102-0991الفرتة 
 0600 0601 جامعة بسكرة

 صفاء نيد 0
اجلزائر  منو الودائع املصرفية يفاملؤثرة على احملددات االقتصادية الكلية 

 0101-0991خالل الفرتة 
 0602 0606 جامعة بسكرة

2 
يونس 

 شميسة

قياس وحتليل العالقة الديناميكية بني متغريات االقتصاد الكلي واداء 
دراسة حالة سوق عمان لألوراق املالية خالل -سوق االوراق املالية

 0101-0991الفرتة 
 0602 0611 جامعة بسكرة

 0600 0618 جامعة بسكرة أسعار النفط على االستقرار املايل يف اجلزائر أثر تقلباتساعد  2
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 1212-2991خالل الفرتة  دخيلي

0 
هشام 

 طلحي

انعكاسات مناخ االستثمار من خالل املؤشرات االقتصادية الكلية على 
 تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف كل من اجلزائر واملغرب 

 1212-2992رتة دراسة قياسية مقارنة خالل الف

 ناقش 0618 جامعة بسكرة

 منيرة دبي 0
 أثر تطور سوق األوراق املالية على النمو االقتصادي بالسعودية

 1229-2992من سنة 
 0600 0618 جامعة بسكرة

 

 

 :النشاطات العلميةإلانتاج و  -6

 :املنشورات العلمية الدولية 6-1

 :املجالت والدوريات 1-1 -6
 

 عنوان املقال
موضع 

 الكاتب

عنوان املجلة أو اسم 

 الجريدة
 الرابط الالكتروني السنة/العدد / الجامعة

اثر تطر القطاع املالي على النمو 

الاقتصادي في دولة الاردن 

نمذجة قياسية في اطار مقاربة 

ARDL  0606-1116خالل الفترة 

2 
مجلة اقتصاد املال 

 والاعمال

 جامعة الوادي

 60: العدد 62:املجلد 

 0600مارس 

https://www.asjp.

cerist.dz/en/down

Article/468/7/1/1

85101 

أثر سيولة سوق لاوراق املالية 

على النمو الاقتصادي في 

السعودية دراسة قياسية للفترة 

باستخدام نموذج ( 1116-0611)

 الانحدار الذاتي لفترات الابطاء

Ardl 

 

 مجلة دراسات اقتصادية 2

 جامعة تيسمسيلت

 61: العدد 60:املجلد 

 0600مارس 

https://www.asjp.

cerist.dz/en/down

Article/530/6/1/1

83219 

اثر مؤشرات اداء سوق عمان 

لالوراق املالية على النمو 

في الاردن باستخدام الاقتصادي 

 ARDL 1116-0611 نموذج 

 مجلة املنهل الاقتصادي 2

 جامعة الوادي

 60: العدد 62:املجلد 

 0601اكتوبر 

https://www.asjp.

cerist.dz/en/down

Article/479/4/2/1

66291 

محددات اداء سوق الاوراق 

دراسة قياسية : املالية في الاردن

تحليلة باستخدام نماذج 

  ARDLالفجوات الزمنية املتباطئة

2 
مجلة الاقتصاديات املالية 

 البنكية وادارة الاعمال

 جامعة بسكرة

 60: العدد 16:املجلد 

 0601ديسمبر 

https://www.asjp.

cerist.dz/en/down

Article/181/10/2/

170550 

The impact of interest rates 1 جامعة الوادي مجلة رؤى اقتصادية https://www.asjp.

cerist.dz/en/down
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on the stock market 

performance:amman stock 

market case study using 

ARDL approach during the 

period 1990-2018 

 61: العدد 11:املجلد 

 0601 انجو 

Article/126/11/1/

153712 

اثر مؤشرات تطور سوق الاوراق 

املالية على النمو الاقتصادي 

-1110دراسة حالة السعودية 

0611 

2 
مجلة اقتصاديات الاعمال 

 والتجارة

 جامعة املسيلة

 60: العدد 60:املجلد 

 0601سبتمبر 

https://www.asjp.

cerist.dz/en/down

Article/480/6/2/1

64691 

The Determinants of Algerian 

Trade Balance using an ARDL 

Approch 

2 
مجلة الاستراتيجية 

 والتنمية

 جامعة مستغانم

 61: العدد 16:املجلد 

 0606جانفي 

https://www.asjp.

cerist.dz/en/Prese

ntationRevue/276 

دور  صناعة السياحة الدولية في 

 2 تحقيق التنمية املستدامة
مجلة العلوم الاقتصادية 

 وعلوم التسيير
 61جامعة سطيف 

 61: العدد 11: املجلد

 0611ديسمبر 

https://www.asjp.

cerist.dz/en/Prese

ntationRevue/63 

اثر تقلبات اسعار النفط على 

النمو الاقتصادي في الاجل 

ائر باستخدام الطويل بالجز 

-1182للفترة ( ARDL)مقاربة 

0610 

 مجلة الباحث 1
 جامعة ورقلة

 61: العدد 18: املجلد 

 0618ديسمبر 

https://www.asjp.

cerist.dz/en/Prese

ntationRevue/7 

تحليلية في واقع الغاز قراءة 

الطبيعي وافاقه ضمن خريطة 

 الطاقة الدولية
 مجلة رؤى استراتيجية 2

ات للدراسات مركز الامار 

 والبحوث الاستراتيجية

 10: العدد 60: املجلد

 0618جوان 

https://www.ecss

r.ae/publication/

%d8%b1%d8%a

4%d9%89-

%d8%a7%d8%b

3%d8%aa%d8%

b1%d8%a7%d8

%aa%d9%8a%d

8%ac%d9%8a%

d8%a9-15/ 
دور املؤسسات الصغيرة 

واملتوسطة في مكافحة ظاهرة 

 البطالة بالجزائر

 قتصاد الصناعي الامجلة  2

 1باتنة جامعة 

 2: العدد 67:املجلد

 0617ديسمبر 

https://www.asjp.

cerist.dz/en/Prese

ntationRevue/83 

املحددات الاقتصادية لالستثمار 

الاجنبي في املحفظة املالية في سوق 

دراسة حالة  –الاوراق املالية 

 0610-1112الاردن –بورصة عمان 

 ة مجلة العلوم الانساني 1

 بسكرةجامعة 

 61العدد  17: املجلد

 0617جوان

https://www.asjp.

cerist.dz/en/Prese

ntationRevue/41 
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 :ر إلاجرائية املطبوعةياملحاضرات واملساط1-2 -6

 عنوان 

 املداخلة/ املحاضرة 

موضع 

 الكاتب

 عنوان 

 الكتاب/املجلة 
 مالحظة السنة

: صناعة الصكوك الاسالمية

 اتالواقع والتحدي
2 

كتاب جماعي منشور حول التمويل الاسالمي 

 للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
0601 

خمرب ادارة اعمال 
املؤسسات االقتصادية 

 جامعة الوادي–املستدامة 

دور الصكوك املالية الاسالمية 

في تمويل الاقتصاد بالدول 

 0610-0668العربية في الفترة 

11 

افاق  –ور كتاب املؤتمر الدولي املحكم واملنش

التمويل الاسالمي وتحدياته في الدول 

الاسالمية وغيرها من الدول النامية 

 واملتقدمة

 0611افريل  11الى  1في الفترة مابين  

0611 
الناشر دار اجملد للنشر 

 والتوزيع

واقع مناخ الاستثمار في الجزائر 

ودوره في جذب الاستثمار 

الاجنبي املباشر خالل الفترة 

0612-0618 

11 

كتاب املؤتمر الدولي الاتجاهات الحديثة 

للتجارة الدولية وتحديات التنمية املستدامة 

 نحو رؤى مستقبلية واعدة للدول النامية

 0611ديسمبر  62-60يومي 

0611 

منشور من طرف كلية 
العلوم االقتصادية والتجارية 
وعلوم التسيري جامعة محة 

 خلضر الوادي

 طنيةاملنشورات العلمية الو  2 2

 املجالت والدوريات 1 2 2

 

 :املنشورات العلمية الوطنية6-2

 :املجالت والدوريات2-1 -6

 عنوان املقال
موضع 

 الكاتب

عنوان املجلة أو اسم 

 الجريدة
 الرابط الالكتروني السنة/العدد / الجامعة

الخصائص : الاسواق املالية الناشئة

 وعوامل جذب املستثمرين
61 

ات مجلة ارصاد للدراس

 الاقتصادية والادارية

العدد الاول ، جامعة 

 0618سكيكدة ، ديسمبر 

https://www.asjp.

cerist.dz/en/Prese

ntationRevue/628 
 

 

 :املداخالت  3 -6

 :املداخالت الدولية3-1 -6
 

 عنوان املداخلة
موضع 

 الكاتب
 السنة عنوان امللتقى و مكانه

-26-01ويلية الفرص التمالشمول املالي في توفير دور  2بين  املالي في املنطقة العربيةالشمول 
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خالل الفترة الواقع والتحديات 

(0611-0617)  

 التنمية املستدامةمن اجل تحقيق للمؤسسات الناشئة 

 ادارجامعة –

21/16/0600 

مفاهيمي حول الثورة  خلدم

 الصناعية الرابعة
 

في ظل التوجه ملنظمات الاعمال العربيةالرقمي التحول 

 -الفرص والتحوالت: ابعةنحو الثورة الصناعية الر 

 جامعة الوادي

16/60/0600 

الواقع : زراعي في الجزائر الالقطاع 

 والتحديات
 

لتحقيق رهان الاستراتيجية تطوير الزراعات متطلبات 

هداف وفق ا لعربية والافريقيةللدوالالامن الغذائي 

 جامعة الوادي -التنمية املستدامة

00-

02/62/0600 

استراتيجية مجمع قراءة تحليلية في 

في ( SH2030)سوناطراك الجزائري 

 ظل تطورات سوق الطاقة العاملية

12 
املؤتمر الدولي الثالث حول الاقتصاديات النفطية 

العربية في ظل تحديات تقلبات الاسواق النفطية 

 جامعة ميلة -العاملية

فيفري  02/00

0606 

واقع مناخ الاستثمار في الجزائر ودوره 

ي املباشر في جذب الاستثمار الاجنب

 0618-0612خالل الفترة 

11 

املؤتمر الدولي الاتجاهات الحديثة للتجارة الدولية 

وتحديات التنمية املستدامة نحو رؤى مستقبلية واعدة 

 جامعة الوادي -للدول النامية

 

ديسمبر  60/62

0611 

دور الصكوك املالية الاسالمية في 

تمويل الاقتصاد بالدول العربية في 

 0610-0668الفترة 

11 
افاق التمويل الاسالمي وتحدياته في الدول تقى الدولي املل

 الاسالمية وغيرها من الدول النامية واملتقدمة

افريل  61/11

0611 

دراسة تحليلية للطلب العالمي على 

 الواقع والافاق: مصادر الطاقة 
12 

امللتقى الدولي حول التنمية املستدامة وإشكالية التمويل 

 61جامعة باتنة  -تجددةالاستثمار  في الطاقات امل

نوفمبر  02/02

0618 

تحليل مقارن للدور التمويلي للقطاع 

املصرفي واسواق الاوراق املالية في 

 0610-0668الدول العربية 

11 
امللتقى الدولي حول الاليات الجديدة لتمويل التنمية 

 نحو تمويل مستدام للتنمية في الجزائر–الاقتصادية 

افريل  00/00

0618 

ديق الاستثمار أداة لجذب صنا

 املستثمرين 
12 

امللتقي الدولي حول التوجهات الحديثة للسياسة املالية 

 جامعة محمد بوضياف املسيلة -للمؤسسة

 12/10يومي 

 0610نوفمبر 

التطورات الراهنة في اسعار النفط 

العاملية وانعكاساتها على الاقتصاد 

 الجزائري 

12 

ائل النمو والتنويع امللتقى الدولي السادس حول بد

الاقتصادي في الدول املغاربية بين الخيارات والبدائل 

 بجامعة حمة لخضر الوادي: املتاحة 

 60/62يومي 

 0610نوفمبر 

 

 :دراسيةاليام ألا وطنية والداخالت امل3-2 -6

 عنوان املداخلة
موضع 

 الكاتب
 السنة عنوان امللتقى ومكانه

واقع تمويل الجماعات املحلية 

 زائريةالج
60 

امللتقى الوطني حول سبل تنويع الجباية املحلية ودورها 

 في تحقيق التنمية املستدامة

ديسمبر  61/16

0618 

 12/10يومي امللتقى الوطني حول مكانة صادرات الغاز الطبيعي  60موقع الغاز الطبيعي ضمن الخارطة 
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 0610وفمبر ن الجزائري في ظل منافسة الطاقات البديلة واملتجددة الدولية
 

 :املسؤوليات إلادارية أو رئاسة هيئات التقييم العلمي أو البيداغوجي  6-0

 :املسؤوليات إلادارية -6-0-1

  الجزائر،  -بسكرةجامعة  العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،بكلية  الاقتصاديةعلوم  رئيس قسمنائب

 ؛0600جوان إلى  0611نوفمبر67من 

 :لمية أخرى نشاطات ع  6-5

 :مسؤول أو عضو مشروع بحث 6-5-1

 مشروع بحث  رئيسPRFU: 

 "2026-1882أثر تقلبات أسعار النفط على الاستقرار املالي في الجزائر  خالل  : "عنوان املشروع

 م0600جانفي  61: تاريخ الاعتماد

 F02N01UN070120220004 :رمز املشروع/   سنوات04:مدة املشروع

  مشروع بحث  عضوPRFU: 

 "اليات تمويل الاستثمار الزراعي وانعكاسه على رفع الانتاج في والية بسكرة : "عنوان املشروع

 م0618جانفي  61: تاريخ الاعتماد

 F02N01UN070120180002:رمز املشروع/   سنوات04:مدة املشروع

 :...(رئيس لجنة تنظيمية، رئيس تظاهرات علمية، )لمية التنشيطات الع -6-5-2

  نحو الثورة الصناعية في ظل التوجه ملنظمات الاعمال العربيةالرقمي التحول للملتقى الدولي السادس حول عضو لجنة علمية

 ؛16/60/0600:يوم الواديجامعةب  -الفرص والتحوالت: ابعةالر 

  الامن الغذائي لتحقيق رهان الاستراتيجية تطوير الزراعات متطلبات للملتقى الدولي السادس حول عضو لجنة علمية

 ؛02/62/0600-00:ييوم الواديجامعةب  هداف التنمية املستدامةوفق ا لعربية والافريقيةللدوال

  مخبر ادارة اعمال - كتاب جماعي منشور حول التمويل الاسالمي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطةفي عضو لجنة علمية

 0601 جامعة الوادي–املؤسسات الاقتصادية املستدامة 

 ؛08/16/0611:يومبسكرة جامعةباملنظم  عضو لجنة علمية لليوم دراس ي تحديات الحوكمة في ظل التجارة الالكترونية 

  ؛00/60/0618:يوم بسكرة جامعةبممارسات التسويق في مؤسسات املال والاعمال : عضو لجنة علمية للندوة الوطنية حول 

  للملتقى الدولي السادس حول بدائل النمو والتنويع الاقتصادي في الدول املغاربية بين الخيارات والبدائل عضو لجنة علمية

 ؛62/11/0610-60:ييوم الواديجامعةاملنظم باملتاحة

 :الامتحانات واملسابقات تنظيم شراف علىإلا  -6-5-3
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  ر الثالث عضو في لجنة اعداد وتصحيح مسابقة دكتوراه الطوLMD–  كلية ، 0611/0606، 0618/0611،  0617/0618اتدور

 ؛العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة

 عضو في لجنة دراسة ملفات مسابقة دكتوراه الطور الثالثLMD–  كلية العلوم الاقتصادية، 0618/0611،  0617/0618اتدور ،

 ؛ ةالتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكر 

 ...خبرة، عضو لجان قراءة، عضو لجنة مناقشة، عضو لجنة علمية، -6-5-0

 خبرة، عضوية لجنة قراءة باملجالت العلمية6-5-0-1

 ؛0617مايابتداء من ، الجزائر–بسكرةجامعة ، العلوم الانسانيةمجلة في  محكم 

 العضوية في لجان التكوين والتقييم والبيداغوجيا واملداوالت6-5-0-2

 كلية العلوم الاقتصادية، التجارية شعبة علوم اقتصادية، .د.م.ي لجنة التكوين في الدكتوراه نظام لعضو ف

 ؛0600-0601إلى  0611/ 0618السنة الجامعية  الجزائر، ابتداء من،بسكرةوعلوم التسيير بجامعة 

 كلية العلوم الاقتصادية و التجارية تصادية ،اق ،، قسم العلومسنة الثانية ماستر   إقتصاد دولي لل،   رئيس اللجنة البيداغوجية

 0601/0602. 0606/0601  .0611/0606، 0617/0618،0618/0611:، للسنة الجامعية جامعة بسكرة -وعلوم التسيير 

 كلية العلوم الاقتصادية و اقتصادية ، ،نقدي وبنكي، قسم العلومإقتصاد   اولى ماستر السنة ،   رئيس اللجنة البيداغوجية

 .0611/ 0618: ، للسنة الجامعيةجامعة بسكرة -التجارية وعلوم التسيير 

 :قراءة وتقييم املطبوعات الجامعية 6-5-0-3

 في عينة من لجان التأهيل الجامعيمناقش /  خبرة

 السنة الهيئة املعنية وصف محتوى الخبرة

 07/61/0606 بسكرة –محمد خيضر جامعة  قراءة وتقييم مطبوعة الدكتورة نور الدين دالل

 10/67/0611  بسكرة -محمد خيضر جامعة  ييم مطبوعة الدكتورة نسيب انفالقراءة وتق

 :في عينة من لجان التأهيل الجامعيمناقش /  خبرة 6-5-0-0

 في عينة من لجان التأهيل الجامعيمناقش /  خبرة

 السنة الهيئة املعنية وصف محتوى الخبرة

 0601 بسكرة–محمد خيضر عة جام خبيزة انفال"ةمناقش في لجنة التأهيل للمترشح

 07/16/0606 بسكرة–محمد خيضر عة جام نور الدين دالل"ةمناقش في لجنة التأهيل للمترشح

 00/62/0618 محمد بوضياف املسيلةجامعة  "نذير عبد الرزاق"مناقش في لجنة التأهيل للمترشح 

 67/60/0618 بسكرة -محمد خيضر جامعة  " بن الضيف محمد عدنان"خبير في لجنة التأهيل للمترشح 

 61/10/0617 حمد بوضياف املسيلةمجامعة  "كزار رمضان"مناقش في لجنة التأهيل للمترشح 
 

 :ذكراتاملطروحات و ألا مناقشة لجان عضوية في 6-5-0-5

 ذكراتاملعضوية في لجان مناقشة عينة من ألاطروحات و 

 السنة الهيئة املعنية وصف محتوى الخبرة
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 0600 بسكرةجامعة  " بلحاج نور الهدى" لجنة مناقشة دكتوراه الطالبة  رئيس

 0600 بسكرةجامعة   "  يةسومموساوي "  لجنة مناقشة دكتوراه الطالبرئيس 

 0600 بسكرةجامعة  "  بن عزرين عز الدين"  لجنة مناقشة دكتوراه الطالبرئيس 

 0618جوان 00 بسكرةجامعة  " حبيب كريمة" عضو مناقش في لجنة مناقشة دكتوراه الطالبة 

 0617ديسمبر  01 بسكرةجامعة  " بوصبيع صالح رحيمة" ناقش في لجنة مناقشة دكتوراه الطالبة عضو م

 0617مارس  61 املسيلةجامعة  " رشيد عالب" عضو مناقش في لجنة مناقشة دكتوراه الطالب 
 

 

     

          

 

 


