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 الـنشاطات الـبيداغوجيـة

 المواد المدرسة:
 الجامعة القسم  التخصص المقياس السنة الجامعية

-جامعة محمد خيضر العلوم الزراعية مهندس علوم زراعية اقتصاد جزئي 2008-2009

 -بسكرة

 الوادي-المركز الجامعي العلوم االقتصادية مالية نقود وبنوك اقتصاد نقدي معمق 2008-2009

 الوادي-المركز الجامعي العلوم االقتصادية مالية نقود وبنوك اقتصاد نقدي معمق 2009-2010

 الوادي-المركز الجامعي العلوم االقتصادية مالية نقود وبنوك انجليزية 2009-2010

 الوادي-المركز الجامعي العلوم االقتصادية مالية نقود وبنوك اقتصاد نقدي معمق 2010-2011



 الوادي-المركز الجامعي العلوم االقتصادية نقود وبنوكمالية  اقتصاد نقدي معمق 2011-2012

نظريات الوساطة - 2012-2013

 المالية

 أدوات أسواق المال-

أسواق رأس المال -

 الدولية

 رياضيات مالية-

مالية واقتصاد -

 دولي+مالية وحاكمية

 مالية المؤسسة-

 تجارة دولية-

 رياضيات مالية-

 العلوم االقتصادية

 العلوم التجارية

 العلوم التجارية

 العلوم االقتصادية-

-جامعة محمد خيضر

 بسكرة

 حوكمة الشركات- 2013-2014

 

 نظرية الوساطة المالية-

 

 

 تقنيات بنكية-

 

 مالية وحاكمية2ماستر-

اقتصاد 1ماستر-

مالية  1دولي+ماستر

 وحاكمية

سنة ثانية محاسبة -

 وجباية

 العلوم االقتصادية

 

 العلوم االقتصادية -

 

 

 العلوم التجارية

-جامعة محمد خيضر

 بسكرة

 حوكمة الشركات- 2014-2015

 

 تقنيات بنكية-

 مالية وحاكمية 2ماستر

سنة ثانية -

 محاسبةوجباية

 العلوم االقتصادية

 

 

 العلوم التجارية

-جامعة محمد خيضر

 بسكرة

 حوكمة الشركات 2015-2016

 

 نظرية الوساطة المالية-

 تقنيات بنكية-

مالية وحاكمية  2ماستر 

 المؤسسات

اقتصاد  1ماستر -

مالية  1دولي+ماستر

 وحاكمية

 العلوم االقتصادية

 

 العلوم االقتصادية-

 العلوم التجارية-

-جامعة محمد خيضر

 بسكرة

 حوكمة الشركات- 2016-2017

 

 أسواق دولية دولية -

 

 

 اقتصاد كلي -

 

 

مالية وحاكمية  2ماستر 

 المؤسسات

تسويق  2ماستر-

تجارة 2شامل+ماستر

 دولية

سنة ثانية محاسبة -

 +تجارة

 العلوم االقتصادية

 

 

 العلوم التجارية

 

 العلوم التجارية

-جامعة محمد خيضر

 بسكرة

 قانون النقد والقرض- 2017-2018

 

 نظريات نقدية ومالية-

 رياضيات مالية -

اقتصاد نقدي 2ماستر-

 وبنكي

اقتصاد نقدي  1ماستر-

 وبنكي

علوم سنة ثانية -

 اقتصادية

-جامعة محمد خيضر العلوم االقتصادية

 بسكرة

 حوكمة الشركات- 2018-2019

 

مدخل لالقتصاد  -

 الدولي

 رياضيات مالية-

اقتصاد وتسيير 2ماستر 

 المؤسسات

 اقتصاد دولي1ماستر-

سنة ثانية علوم -

 اقتصادية

-جامعة محمد خيضر العلوم االقتصادية

 بسكرة

 الشركاتحوكمة - 2019-2020

 

 2اقتصاد كلي-

 

اقتصاد  2ماستر-

 وتسيير المؤسسات

سنة ثانية علوم -

 ماليةومحاسبية

 العلوم االقتصادية

 

 العلوم التجارية-

-جامعة محمد خيضر

 بسكرة

 وتأطير المسابقات: اللجان العضوية في 

 تطبيقي ، في مقياس الكلي.(، تخصص اقتصاد مالي 2018-2017عضو في لجنة االمتحان في مسابقات الدكتوراه )-

(، تخصص اقتصاد وتسيير مؤسسات ، في مقياس حوكمة 2020-2019عضو في لجنة االمتحان في مسابقات الدكتوراه ) -

 الشركات.

،تخصص اقتصاد وتسيير مؤسسات للسنة الجامعية  ةفي لجنة دراسة مشاريع الماستر في قسم العلوم االقتصادي عضو-

(2019-2020.) 



خصص ماستر اقتصاد وتسيير مؤسسات ،قسم العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة بسكرة ابتداءامن مسؤول ت-

 .2019ماي 30

 تحكيم مجموعة من المقاالت في الملتقيات والمجالت والكتب الجماعية.-

 تأطير ومناقشة مذكرات التخرج 

الى 2010والماستر منذ -LMD ونظام النظامين الكالسيكي  الليسانس فيمستوى  المذكرات فيناقشة العديد من تم تأطير وم   

 مالية واقتصاد دولي-غاية يومنا هذا وذلك في تخصصات مختلفة )مالية نقود وبنوك

اقتصاد وتسيير المؤسسات، ليسانس تسيير الموارد البشرية(، كما تمت المشاركة -اقتصاد نقدي وبنكي–مالية وحاكمية المؤسسات-

 عديد من مناقشات مشاريع الماستر في قسم العلوم االقتصادية وقسم العلوم التجارية(في ال

 المنشورات العلمية والبيداغوجية

 المطبوعات البيداغوجية:*

اقتصادية تخصص علوم ماستر ، موجهة إلى طلبة السنة الثانية محاضرات في حوكمة الشركات إعداد مطبوعة بعنوان: -

، السنة الجامعية:  جامعة محمد خيضر بسكرة-، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييراقتصاد وتسيير مؤسسات

2019-2020 . 

 *دراسات ومقاالت )دراسات منشورة(:

.. 

 الملتقيات:

تنظيم زراعة التمور في الجزائر في إطار التنمية  المستدامة :دراسة تطبيقية لبلدية لغروس بوالية *مداخلة بعنوان " 1

 و 11--ضمن فعاليات الملتقى الوطني األول حول اقتصاديات التمور في الجزائر الواقع ،الفرص والتحديات يومي " -بسكرة

 المركز الجامعي الوادي. 2011.أفريل 12

ضمن اليوم الدراسي : واقع  دور التنمية المحلية ومساهمتها في تحقيق وتفعيل التنمية المستدامة "" *مداخلة بعنوان 2

.المركز الجامعي عباس لغرور 2011أفريل 19التنمية المستدامة والتنمية المحلية في الجزائر مع اإلشارة إلى حالة  خنشلة يوم 

 .-خنشلة–

-2010  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وبرامج تمويلها في الفترة" دراسة تقييمية لوضعية ا* مداخلة بعنوان3

"مداخلة  ضمن فعاليات الملتقى العلمي الوطني األول حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية  2000

 بجامعة محمد بوقرة  بومرداس . 2011ماي   18-19يومي  2000-2010بالجزائر خالل الفترة

" مداخلة ضمن  -أزمة الرهن العقاري-"واقع وآفاق االتحاد األوروبي في ظل األزمة العالمية الراهنةمداخلة بعنوان *4

 . المركز الجامعي بالوادي.2012فيفري  26-27الملتقى الدولي الثاني حول واقع والتكتالت  االقتصادية زمن األزمات يومي 

 

 

مداخلة  ضمن فعاليات المؤتمر الدولي  مبادئ الحوكمة في شركات النفط في الجزائرواقع وآفاق تطبيق *مداخلة بعنوان: 5

 .2020فيفري  25و24الثالث حول االقتصاديات النفطية العربية في ظل تحديات تقلبات األسواق النفطية العالمية يومي 

المؤسسات الصحية في الجزائر ، مداخلة ضمن *مداخلة حول تبني المسؤولية االجتماعية لتحقيق األداءاالجتماعي وحوكمة 6

بمدينة  2020مارس  01،02يومي -الواقع والتطلعات-المؤتمر العلمي الدولي حول الصحة واألنظمة الصحية في الدول النامية

 سوسة تونس.

 البركة المصرفية اإلسالمية مجموعة المسؤولية االجتماعية في الخدمات التكافلية واالجتماعية للمصارف:مداخلة بعنوان *7

،مركز البحث 2018أفريل  18-16:   ، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول دور المصارف اإلسالمية في التنمية ، 

  -األردن–وتطوير الموارد البشرية، عمان 

: مداخلة ضمن 3آليات تطبيق مبادئ الحوكمة في النظام المصرفي من خالل اإلصالحات التنظيمية لبازلمداخلة بعنوان *8

-28فعاليات الملتقى الوطني حول الحوكمة في المؤسسات المالية الجزائرية : واقع وآفاق " المنعقد بجامعة سوق أهراس يومي 

 -الجزائر–سوق أهراس –،جامعة محمد الشريف مساعدية  2017نوفمبر  29

: مداخلة ضمن فعاليات الملتقى الوطني مبررات وبدائل -التوجه نحو االستثمار الخاص في التعليم العالي  :مداخلة بعنوان*9

 2020مارس 12و11حول النهوض بقطاع الخدمات :رهان استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر ،المنعقد يومي 

 -ميلة–بالمركز الجامعي 

واالتصاالت لحماية المعامالت المصرفية  إدارة وأمن المعلومات من خالل تبني حوكمة تكنولوجيا المعلوماتمداخلة بعنوان  *10

ضرورة االنتقال وتحديات الحماية –مداخلة ضمن فعاليات الملتقى العلمي  الوطني حول المستهلك واالقتصاد الرقمي  االلكترونية:

 الجزائر-ميلة–بالمركز الجامعي  2018أفريل  24-23المنعقد يومي –



الصيرفة حول  اليوم الدراسيمداخلة ضمن فعاليات :  2017-2008خالل الفترة   تطور الصيرفة اإلسالمية:*مداخلة بعنوان 11

 الجزائر-ميلة–بالمركز الجامعي  2019جويلية 03المنعقد يومي اإلسالمية نافذة الستقطاب موارد مالية جديدة 

 تحديات وأفاق-المستدامةأهمية دعم السياحة البيئية  في تحقيق التنمية السياحية : مداخلة بعنوان *12
تحديات –التنمية السياحية في البلدان العربية في ظل متطلبات المنافسة الدولية ، مداخلة ضمن المؤتمر العلمي الدولي حول 

 بمدينة سوسة تونس. 2020مارس  04،03يومي -ورهانات
 المقاالت:

: مقال منشور بمجلة العلوم االقتصادية  األورومتوسطية الجزائريةدراسة تحليلية للجوانب المالية للشراكة مقال  بعنوان: *1

 .2016جوان 19والمالية ّ، كلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية ، جامعة بسكرة ،العدد 

2*The importance of applying the governance in Algerian banking system : An article 

published in the Economics Financial Banking and  Management Journan Volume G, Issue A, 

December2019. 

 

( باستخدام 1995-2018الشغل في الجزائر دراسة قياسية للفترة) دور القطاع الخاص في استحداث مناصب: مقال  بعنوان *3

 .2020،سبتمبر 2العدد 20 االنسانية في المجلد مقال بوعد بالنشر في مجلة العلومARDLنموذج 
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