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لمسابقة الماجستير تخصص اقتصاد  االقتصاد الجزئيعضو في لجنة  لوضع األسئلة وتصحيح مقياس  -

بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة محمد  2009 /2008صناعي للموسم الجامعي 

 خيضر بسكرة.

 معلومات شخصية 

 جزائريةالجنسيـة:                           عتيقةاالسم: 

 متزوجةالحالة العائلية:                                                            وصافاللقب: 

 الجزائـر -باتنة-وادي الطاقة   03/02/1979تاريخ ومكان االزدياد: 

 بسكرة -شتمة  88شقة رقم مسكن  100 العنوان الشخصي: حي

 07.75.29.47.09الهاتف: 

  a_ouassaf @yahoo.fr البريد االلكتروني:

  2016ماي  31" منذ  أأستاذ محاضر "

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 بسكرة 07000ق.ر  145بسكرة، ص.ب  جامعة محمد خيضر

 

 شهادات ال

 الوظائف والمهام البيداغوجية واإلدارية

 ةالبيانات المتعلقة بالسيرة الذاتي



ابقة الماجستير تخصص لمس اقتصاد دولي ومالية دوليةعضو في لجنة  لوضع األسئلة وتصحيح مقياس  -

بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة محمد  2010/2011اقتصاد دولي للموسم الجامعي 

 خيضر بسكرة.

، تخصص: األسواق المالية والبورصات، مقياس: عضو لجنة صياغة وتصحيح امتحان مسابقة الماجستير -

تجارية وعلوم التسيير، بجامعة محمد خيضر بسكرة للموسم العلوم االقتصادية وال بكلية -أسواق مالية

 .2011/2012الجامعي 

     

 

 الجامعة السنوات التخصص الوحدة

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2004/2005 علوم اقتصادية )كالسيك(  أولىسنة  اقتصاد جزئي

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2004/2005 (علوم اقتصادية) كالسيك ثانية سنة اقتصاد دولي

 اقتصاد نقدي

 معمق 

سنة ثالثة علوم اقتصادية )كالسيك( 

 مالية، نقود وبنوكتخصص 

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2005/2006

علوم اقتصادية )كالسيك( رابعة سنة  دولية مالية

 مالية، نقود وبنوكتخصص 

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2005/2006

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2006/2007 سنة اولى جذع مشترك مدخل لالقتصاد

تاريخ الوقائع 

 االقتصادية

 السنة االولى علوم اقتصادية كالسيك

 (LMD)السنة االولى جذع مشترك 

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2006/2007

تاريخ الفكر 

 االقتصادي

تخصص ( LMDليسانس) سنة ثانية

  اقتصادية علوم

2006/2010 

2014/2015 

 بسكرة-جامعة محمد خيضر

( تخصص LMDليسانس)نية سنة ثا مالية عمومية

 اقتصادية علوم

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2006/2007

السوق والوسائل 

 المالية

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2010/2011 بنوكتخصص مالية و أولى ماستر سنة 

جزئي اقتصاد 
 2و1

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2007/2014 (LMD)أولى جذع مشترك سنة 

عالقات تجارية 

 دولية

( تخصص LMDليسانس) الثالثةسنة 

 تجاريةعلوم 

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2007/2010

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2014/2015 السنة الثانية ماستر مالية واقتصاد دولي منهجية

ماستر اقتصاد )جميع السنة الثانية  مشروع شخصي

 التخصصات(

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 201/2015

سياسات التسعير 

 الدولية

السنة الثانية ماستر تحصص تسويق 

 شامل

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2015/2016

منظمات مالية 

 وتجارية دولية

( تخصص LMDليسانس) الثالثةسنة 

 تجاريةعلوم 

 بسكرة-جامعة محمد خيضر 2015/2016

 

 

 

    2015 -2004الوحدات التعليمية المدرسة خالل الفترة 

 اإلنتاج العلمي :)المقاالت، المداخالت، الكتب، المطبوعات،...الخ(

 



 المقاالت المنشورة في مجاالت محكمة  .1

"، مجلة  األسواق المالية في الدول العربيةآثار تحرير تجارة الخدمات المالية على  ، "وصاف عتيقة -

 . 1430- 2009، 39جامعة األزهر، العدد  اإلسالميمركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد 

"، مجلة دور التحرير المالي في عالمية األزمة المالية الحالية) حالة الدول العربية( ، "وصاف عتيقة -

أبحاث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد 
 . 20-01، ص 2014  رابع عشر، جانفيخيضر، بسكرة، العدد ال

، "(2014-2005"تحليل تطور أداء ميزان المدفوعات السعودي خالل الفترة ) ،وصاف عتيقة -

  . 2016، جوان 43العددبسكرة،  -مجلة العلوم اإلنسانية بجامعة محمد خيضر

غير  وصاف عتيقة ، " الوقاية من الفساد اإلداري من منظور الفكر اإلسالمي ) مشكلة االثراء - -

،  3، جامعة الجزائرمجلة العولمة والسياسات االقتصاديةالمشروع لموظف القطاع العمومي("، 

 .2016-07العدد

 

 

 لمداخالت في ملتقيات بلجنة علميةا .2

المشاركة في الملتقى الدولي حول اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولة جامعة -01

عنوان المداخلة:االتجاهات الحديثة لتدخل ، 2004أكتوبر  05-03فرحات عباس سطيف  أيام:

 الدولة

التي عقدت بجامعة فرحات عباس سطيف   المشاركة في دورة:أساليب الخوصصة وتقنياتها-

 .  2004أكتوبر  05-03أيام:

الواقع -المشاركة في الملتقى الوطني األول المنظومة المصرفية والتحوالت االقتصادية-02

عنوان ،  2004ديسمبر 15-14بن بوعلي  الشلف  أيام:والتحديات  جامعة حسيبة 

 المداخلة:الصناعة المصرفية والتحوالت العالمية

لمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي حول األداء المتميز للمنظمات والحكومات ا -03

النقدية في الجزائر  ةعنوان المداخلة:أداء السياس، جامعة ورقلة 2005مارس  09-08يومي:

 في ظل اإلصالحات االقتصادية.

المشاركة في الملتقى الدولي األول حول اليورو واقتصاديات الدول العربية، فرص -04

عنوان المداخلة:نظام النقد جامعة عمار ثليجي األغواط .   2005أفريل  20-18وتحديات أيام 

 .ةاألوروبي:المالمح األساسية واإلشكاليات االقتصادي

المشاركة في الملتقى الدولي حول: " سياسات التمويل و أثرها على االقتصاديات و -05

عنوان المداخلة: -، جامعة محمد خيضر بسكرة،  2006نوفمبر    22و  21المؤسسات يومي :

 مكانة األسواق المالية في االقتصاديات العربية وعوامل رفع كفاءتها.



ع االشارة الى حالة الجزائر، حول السياسات االقتصادية مالمشاركة في اليوم الدراسي -06

 .2009مارس  19جامعة محمد خيضر بسكرة، يوم 

 السياسات التجارية بين التعددية واإلقليمية إشارة خاصة لحالة الجزائر مداخلة بعنوان: -

المشاركة في الملتقى الدولي حول: اقتصاديات السياحة ودورها في التنمية المستدامة، -07  

متطلبات صناعة  عنوان المداخلة:، 2010مارس  09/10يضر بسكرة، يومي:جامعة محمد خ

 ةالسياحة في ظل اتفاقية تحرير تجارة الخدمات السياحية مع اإلشارة إلى حالة الدول العربي

لملتقى الدولي الثالث حول: حماية البيئة ومحاربة الفقر في الدول النامية المشاركة في ا-08

: عنوان المداخلة، 2010ماي  04-03حالة الجزائر، المركز الجامعي خميس مليانة، يومي: 

التفاعالت بين قواعد المنظمة العالمية للتجارة و إجراءات  حماية البيئية المتعددة 

 األطراف.

المشاركة في الملتقى الوطني األول حول: السياسات االقتصادية العمومية في الجزائر:  -09

، جامعة محمد  2014في جان 16 و15السياسات العمومية والدور الجديد للدولة، يومي: 

 .اإلسالميفي النشاط االقتصادي في االقتصاد  ةدور الدولوان المداخلة: ، عنخيضر بسكرة

 

 :والمطبوعات الكتب .3

، lmdثانية تخصص: اقتصاد لطلبة السنة التاريخ الفكر االقتصادي إعداد مطبوعة دروس في مقياس : -

 .2010/2011العلوم التجارية وعلوم التسيير، السنة الجامعية:  كلية العلوم االقتصادية

 

 

 

لسوق رأس المال مع  إسالميبعنوان: " نحو نموذج  CNEPRUضو في مشروع بحث  ع -

 01420080023M  رمز المشروع: ،تجارب بعض الدول" إلى اإلشارة
بعنوان: التأمين التكافلي رؤية جديدة في صناعة التأمين في  PNR 2011ضو مشروع بحث ع -

 -دراسة تطبيقية لشركة سالمة للتأمينات الجزائر -ظل امكانيات السوق الجزائرية

-  
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Internet, Power point, Excel, Word 

 مشاريع البحث 

 

 التحكم في وسائل اإلعالم اآللي 

 اللغات المتحكم فيها

 


