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 المستوى المقررات

 االدارة واالستراتيجية -

 اخالقيات العمل ومكافحة الفساد االداري   -

 ادارة الموارد البشرية  ، ادارة التسويق،   ادارة المعرفة -

 السلوك التنظيمي -

 التدرج 

 حوكمة المؤسسات  -

 االدارة الظرفية االستراتيجية  -

 التدقيق االجتماعي للموارد البشرية  -

 ادارة المخاطر االجتماعية   -

 منهجية البحث العلمي  -

 الماستر 

 حوكمة المؤسسات  -

 منهجية البحث العلمي  -
 اخالقيات البحث العلمي  -
 دراسات حالة في الموارد البشرية  -

 الدكتوراه

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

    

 

2021  
الجزائر  -بسكرة   
2012 
الجزائر  -بسكرة   

 
2010  

Besançon- 
France 

 
 

 
2000 

Dijon- France 
2007 

الجزائر  -باتنة  

 

1998 
الجزائر  -بسكرة   

 

2014 
الجزائر  -بسكرة   

 

 
 

للكلي - العميد  نائب  والمسائل مساعد  بالدراسات  المكلف  ة 

 المرتبطة بالطلبة.
 
 لجامعة  ل  رئيس مكتب الجودة للكلية وعضو خلية الجودة  -

 

 التكوين والشهادات 

  (Managementاإلدارة )أستاذ 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

الجزائر  -جامعة بسكرة   

ة الذاتية  السير
 Pr. Fateh DEBLA  دبلة  فاتح أ.د.  

+213 5 55 12 75 81      
biskra.dz-fateh.debla@univ 

fhdebla@yahoo.fr 
https://www.linkedin.com/in/fateh-debla-
625238b0 
https://www.researchgate.net/profile/Fateh_De
bla3 

ة العملية   الخير

المنظمات  ادارة    تخصص،  لإلدارة  اأستاذ  حاليا  أعمل

التنظيمي بسكرة   2006  سنة  منذ  ، والسلوك  بجامعة 

المكلف  الجزائر العميد  لنائب  مساعدا  وكنت 

عمل(.  2010-2008)  بالبيداغوجيا أستاذا    تكما 

االدارة  امشارك باألب  بقسم  فيصل  الملك  حساء  جامعة 

وأيضا مستشارا خارجيا بمعهد    2019  -2014ة  رللفت

العديد من   (KFUالبحوث واالستشارات ) أنجزنا  أين 

والمقارنات   االستراتيجية  والدراسات  البحوث 

مجال   في  و المرجعية  االستراتيجي  جودة  التخطيط 

 التعليم، االعتمادات والتصنيف الدولي. 

 

 مجاالت االهتمام 

والمسؤولية الموارد البشرية    تدقيقحوكمة المؤسسات،  

والنفسي   والمعرفي  البشري  الرأسمال  االجتماعية، 

العملسلوكو مجال  في  األفراد  البحث  ،  يات  منهجية 

 .   لجودة في التعليم العالياالعلمي، 

 ،  النجليزية جيد ، االلغات : العربية )اللغة االم( -

 الفرنسية ممتاز                     

 

)االنترنيت  - والتكنولوجية  المنهجية  االدوات  في  التحكم 

 ,Word, Excel, PPT ،البرمجيات التعليمية  
Web, SPSS, Blackboard, Banner, 

QuestionMark, Ithenticate…etc. 

والمؤسسية   - البرامجية  واالعتمادات  الجودة  أعمال 

 المحلية والدولية 
التخطيط االستراتيجي والدراسات المرجعية المقارنة في  -

 . مجال التعليم العالي
 حضور العشرات من الدورات التدريبية التطويرية   -

 

والدورات  المهارات  

ة  السير
الترقية لرتبة أستاذ التعليم العالي، الدورة الوطنية الجامعية  -

45 
 

لالشراف - الجامعي  التأهيل  ورسائل   شهادة  البحوث  على 

 الدكتوراه )الترقية لرتبة أستاذ مشارك(
 

 -Franche  دكتوراه العلوم في علوم االدارة من جامعة -
Comté, Besançon- France   فرنسا    - بيزانسون

حوكمة   نظام   : الرسالة  موضوع  جدا،  مشرف  بتقدير 

 المؤسسات المخصخصة حديثا بالجزائر. 

 
جامعة    (  1)ماستر - من  االدارة  علوم   La في 

Bourgogne, Dijon- France     ،البورغوني

 فرنسا، بتقدير قريب من الجيد.  -ديجون
باتنة  (  2)ماستر - المؤسسات من جامعة  الجزائر،   -ادارة 

 بتقدير مشرف جدا
)بكالوريوس( - العلوم  1)  ليسانس  في    اإلدارية ( 

، جامعة بسكرة، متفوق الدفعة وناجح بمسابقة قتصاديةواال

 التكوين االقامي بالخارج. 
(  لغة انجليزية تخصص لسانيات تطبيقيةـ  2بكالوريوس )  -

 جامعة بسكرة 

 

 

 التواصل 

2008- 2010  
الجزائر  - بسكرة  

 
2021 
الجزائر  - بسكرة  

 
 المقررات المدرسة  
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 االنجليزية  باللغة ▪

- Aldoghan M., Elrayah M., Debla F. (2021). The Job quality dimensions and employees performance during 
COVID-19: A case study of the saudí’s female employees, Polish Journal of Management Studies, Vol.23 
No.2, DOI: 10.17512/pjms.2021.23.2.01, p. 9-23. 
https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=217329 (Abstracted/Indexed in Scopus, 
web of science EmergingSources Citation Index, Index Copernicus, Google Scholar, EconPapers, EBSCO, 
RePeC, BazTech, OAJI, Turkish EducationINdex). H-index 21, Impact Score 2.28, SJR 0.319/ 

 

 باللغة الفرنسية  ▪

- Fateh DEBLA (2018). La prudence managériale : Avantages et limites d’un concept controversé, Revue 
de Management et de Stratégie, 08 octobre,  http://www.revue-rms.fr/. pp. 1-15. France.  

- Fateh DEBLA (2008). L’actionnariat des salariés en Algérie : un mécanisme de gouvernance redoutable », 
Revue des Sciences Humaines de l’Université de Biskra, n°14, juin, pp. 45-62.  

- Fateh DEBLA (2007). Gouvernance d'entreprise et gestion de l’investissement immatériel dans les 
entreprises privatisées en Algérie : Exemple des ressources humaines",  Revue des recherches 
économiques et managériales, Faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de 
gestion, Biskra, n° 02, décembre, pp. 59-76 

 باللغة العربية  ▪

البنوك: محاولة لتحليل أداء البنوك الجزائرية  دور التحالفات االستراتيجية مع مؤسسات التأمين في تحسين أداء  ( '' 2021حيمر مريم ودبلة فاتح ) -

-DOI: 10.37644/1939-005،  319  –  302، الصفحات من  2، رقم  5، العدد  مجلة العلوم اإلدارية والمالية''  Scp   باستخدام نموذج
016-002 ،https://www.asjp.cerist.dz/en/article/174195 

لدى عينة من العاملين بمجموعة من  ( ''مستوى االدراك التنظيمي لممارسات المسؤولية االجتماعية2021دبلة فاتح ونويجي فاطمة الزهراء )  -

-53الصفحات    .2، رقم  10، مجلد  19المؤسسات االقتصادية الجزائرية''، مجلـة االقتصاديات المالية البنكية وإدارة األعمال، جامعة بسكرة، عدد  

96 ،n/article/170545https://www.asjp.cerist.dz/e 

المشاركة  ( '' دراسة استكشافية لمستوى تأثير الرأسمال البشري في أبعاد متغير ادارة المعرفة )توليد المعرفة،  2021ترغيني صباح و دبلة فاتح ) -

الجزائر''، مجلة أبحاث اقتصادية    - مجموعة من األطباء والممرضين العاملين بمستشفى بشير بن ناصر ببسكرة  بالمعرفة، تطبيق المعرفة( الراء 

 icle/153115https://www.asjp.cerist.dz/en/art، 64- 41، الصفحات  جوان ،01 عدد، ال15المجلد وادارية، جامعة بسكرة، 

النوع في 2017دبلة فاتح ) - بالتطبيق على نظرية  للتحليل  تنمية إطار نظري  الفعل اإلداري:  البيولوجي في تفسير  (. مساهمة المدخل العصبي 

 w.ipa.gov.omhttps://ww، 150المنظمة، دورية االداري، معهد االدارة العامة،  سلطنة عمان، العدد 

إلنتاج األجهزة الكهرو منزلية   Condor(. محاولة الستكشاف أبعاد التعلم التنظيمي الداعمة لالبتكار في مؤسسة2017)ترغيني صباح و دبلة فاتح   -

العدد  - واإللكترونية بسكرة،  جامعة  اإلنسانية،  العلوم  مجلة  الصفحات  147  جوان،  الجزائر.   ،475 -  495 ،

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88527 

،  29، المجلد الثاني، العدد  دراسات اقتصادية، مجلة    »التحالفات االستراتيجية مدخل لتحقيق االبتكار المفتوح  «(  2017دبلة فاتح وبوجنانة عبلة، ) -

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87599، 334- 326الصفحات ، الجلفة، الجزائر 

، 3مجلة االقتصاد والتنمية، العدد  ،  »كأحد الحلول لتفادي األزمات المالية   3تطبيق الحوكمة و اتفاقية بازل    «   (2015دبلة فاتح وبركات سارة ) -

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/19774، 92- 70، الصفحات 2رقم 

، »الصحراوية،  دراسة حالة الصحراء الكبرىدراسة بعض المقاربات لتحقيق التنمية المستدامة للسياحة    «   (2013دبلة فاتح وبركات سارة ) -

 مجلة اقتصاديات المالية البنكية و إدارة األعمال، جامعة بسكرة، جانفي

مجلة اقتصاديات المالية البنكية و إدارة األعمال، جامعة   »الحوكمة المصرفية و مساهمتها في إدارة المخاطر«    ( 2012دبلة فاتح و جالب محمد )  -

 بسكرة، جوان. 

، 23مجلة العلوم اإلنسانية، جامعة بسكرة، العدد    »األسس االبستمولوجية لمنهجية البحث العلمي في علوم إدارة األعمال«(  2011فاتح )  دبلة -

 .351- 335،   ص ص  2011نوفمبر 

 

 السنة دار النشر  عنوان الكتاب  الرقم 

االدارة العصبية في منظمة األعمال : هل تنجح املقاربة البيولوجية في تفسير الفعل  دبلة فاتح :  01

 Neuromanagement in business Organization, Is Biologicalاالداري ؟ 

approach able to interpret the managerial action successfully? 

صفحة 80ار نور للنشر، د  

Noor Publishing, Germany, 

www.noor-publishing.com 

جانفي  

2017 

ترجمة كتاب من اللغة حالة في املوارد البشرية،  14ندير عليان، حسان غربي وفاتح دبلة،  02

 :  الفرنسية الى اللغة العربية

Eline Nicolas (2016). 14 Cas de GRH, Etudes de cas d’entreprises 

avec corrigés détaillés. Dunod, Paris, 251P. 

مطبعة جامعة امللك فيصل باألحساء،  

 اململكة العربية السعودية 

2020 

الدليل املنهجي إلعداد املذكرات واالطروحات، مع  دبلة فاتح، روينة عبد السميع وبوطي عز الدين :  03

   نسخة أولى APAضوابط التهميش وفقا لجمعية علم النفس األمريكية، 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية  

 وعلوم التسيير 

 صفحة( 25)  جامعة بسكرة 

2020 

 بسكرة جامعة  -قسم التسيير    محاضرات في التدقيق االجتماعي دبلة فاتح  :  04

 صفحة(  110) 

2021 

 2021كلية العلوم االقتصادية والتجارية  ، مع ضوابط التهميش وفقا لجمعية علم النفس التربص رتقاريالدليل املنهجي إلعداد دبلة فاتح،  05

 المنشورات واألعمال 

https://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/article/details?id=217329
http://www.revue-rms.fr/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/174195
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/174195
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/174195
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/495
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/174195
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/170545
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/153115
https://www.ipa.gov.om/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/88527
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87599
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/19774
http://www.noor-publishing.com/
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ي المؤتمرات 
 
 المشاركة ف

 باللغة الفرنسية  ▪

- Fateh DEBLA (2021) «Impact du numérique sur les aspects organisationnels dans les établissements 
de l'enseignement supérieur, Cas de la School of Business KFU-Saudi Arabia, organisé par Réseau de 
recherche international et pluridisciplinaire sur les enjeux et usages des TIC, les 25 et 26, EUTIC, 
Bruxelles- Belgique جامعة بروكسل الحرة، بلجيكا. https://conference-eutic.org/en/accueil/ 

- Fateh DEBLA (2018) «Essai de conceptualisation des dimensions de la culture explicatives du capital 
humain », 3ème Workshop Capital Humain : Capital humain et culture (s), organisé par la Chaire 
Capital humain et performance globale et le laboratoire MICA (Médiations, Informations, 
Communication et Arts) de l’université Montaigne de Bordeaux- France, 14 et 15 juin   جائزة احسن ورقة

 بحثية- جامعة بوردو فرنسا 
- Aissa HIRECHE et Fateh DEBLA (2018) «  Spiritualité dans les entreprises : les raisons d'une difficile 

intégration  »,  Journée de recherche "Quels temps et place de la spiritualité en gestion ?" Université 
Panthéon- Assas, Paris II, Maison des sciences de Gestion, CIFFOP, Laboratoire de recherche en 
gestion, Panthéon- Assas LARGEPA, Paris, 22 mars 2018. جامعة باريس  2 فرنسا 

- Fateh DEBLA (2015) «  Attractivité et management des talents au sein des institutions publiques : 
Changer l'image de marque pour mieux se positionner  », Colloque national sur la gestion des 
ressources humaines au sein des institutions publiques algériennes" Université de Biskra les 24&25 
février   -الجزائر.

- Fateh DEBLA et Souleh Samah (2012) «Vers un modèle organisationnel de construction des 
compétences innovatrices : Les voies de la formation pour renouveler les connaissances et les 
qualifications », colloque national : l’apport de la gestion des compétences à la compétitivité des 
entreprises, Département des sciences de gestion,  Faculté des sciences économiques, commerciales 
et des sciences de gestion, Université de Med Khider, Biskra, 21-22 février .الجزائر  

- Fateh DEBLA et Souleh Samah (2012) «  Une Etude analytique des limites des dispositifs juridiques 
et organisationnels mis en place pour la gouvernance de l’innovation en Algérie à travers la théorie 
des compétences innovatrices : Cas des centres de recherches », Colloque national sur l’Innovation 
en association avec le réseau international Globelics, Institut Supérieur de Gestion et de Planification 
(ISGP, Alger, les 16/19 avril   -الجزائر

- Fateh DEBLA  (2006)  «La gestion des ressources humaines dans un environnement en mutation 
organisationnelle : cas des entreprises nouvellement privatisées en Algérie». Colloque international, 
Université Hassiba Ben bou Ali,  Chlef,  les 17/18 avril    -لجزائرا

 باللغة العربية  •

بكلية العلوم    يوم دراسي''،  معايير تدقيق جودة الحياة الوظيفية لألفراد، دراسة استكشافية ألبعاد القياسمجال العمل و( ''2022)ودبلة فدوى  دبلة فاتح       -

 أفريل.   18 ، ، جامعة بسكرةاالجتماعيةاإلنسانية 

( ''الخصوصية المنهجية واالفاق البحثية للطرق النوعية للبحث في علوم االدارة''، الندوة العلمية الدولية حول الطرق النوعية  في 2021دبلة فاتح )     -

 ،  علوم االدارة، جامعة بسكرة

عم االبتكار في المنتجات من خالل التعلم من الزبائن، بالمؤسسة االقتصادية، دراسة حالة مؤسسة كوندور برج  د(  2018رغيني صباح )وت دبلة فاتح       -

جامعة، بين ضرورة التبني وعوائق التطبيق،   - بوعريريج، الندوة الوطنية لالبتكار المفتوحفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية العالقة مؤسسة 

 ,بسكرةجامعة   : ماي 3و 2يومي 

الحوكمة البنكية كعالج لتفادي مخاطر األزمات المالية والمصرفية" الملتقى العلمي الدولي من تنظيم كلية العلوم  ( "2013دبلة فاتح و بركات سارة ) -

 نوفمبر    25،26التجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة يومي  اإلقتصادية،

: دراسة حالة الصحراء الكبرى" الملتقى  ( "دراسة بعض المقاربات لتحقيق التنمية المستدامة للسياحة الصحراوية 2012دبلة فاتح و بركات سارة ) -

 مارس.   11/12الدولي الثاني، جامعة بسكرة، 

"شرعية البحث العلمي في إدارة األعمال : حتمية التموضع االبستمولوجي من أجل تبرير إنتاج المعرفة العلمية" المؤتمر الثقافي   (2011دبلة فاتح ) -

 ماي.  9/ 8الخامس بجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا، المملكة األردنية، 

الي و دور حوكمة الشركات في تحسين نوعية المعلومة المالية و المحاسبية"  (" السوق الم2008دبلة فاتح، عبد الرزاق بن الزاوي و بلعبيدي عايدة عبير ) -

 نوفمبر .  24/25الملتقى الدولي، جامعة باجي مختار،عنابة، 

،  ( " دور حوكمة الشركات كأداة لضمان صدق المعلومة" ندوة السوق المالية السعودية، نظرة مستقبلية، قسم المحاسبة2007دبلة فاتح، بن عيشي بشير) -

 نوفمبر.  14و 13كلية اللغة العربية و العلوم االجتماعية و اإلدارية، جامعة الملك خالد، المملكة العربية السعودية،  

( " أي مقاربة )كمية أو كيفية( ألي منهج )االستكشاف أم االختبار( استراتيجية التكامل" يوم دراسي حول منهجية البحث العلمي : من  2013دبلة فاتح ) -

 *بسكرة. - و التجارية و علوم التسيير ماي ، كلية العلوم االقتصادية 15المنهج إلى المرحلة العملياتية، المنعقد يوم دراسة 

التسيير، دورة مارس، كلية العلوم  SPSS(" طرق إعداد و تحليل االستمارة من خالل برنامج  2013بلة فاتح )د - الثانية لقسم علوم  التكوينية  " األيام 

 بسكرة  - االقتصادية و التجارية و علوم التسيير

 -فيفري، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير  22يوم    ( " النماذج االبستمولوجية للبحث العلمي في علوم التسيير"  المنعقد2010دبلة فاتح )  -

 بسكرة

https://conference-eutic.org/en/accueil/
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 مذكرات الماستر المناقشة بعض  -2

 اتريخ املناقشة عنوان املذكرة  اللقب واالسم الرقم
دور القيادة االستراتيجية في تدعيم الوالء التنظيمي في المؤسسة، دراسة حالة   - جنيدي عبد السالم - 01

 وحدة المغير BATICIMشركة بناء الهياكل المعدنية المصنعة 

 2020سبتمبر 27

 

الوطنية   - حماني هواري  - 02 الوكالة  في  األداء  تحسين  في  االستراتيجي  التخطيط  أدوات  مساهمة 

 دراسة حالة الفرع الجهوي بسكرة  ، ANGEMلتسيير القرض المصغر

 2020سبتمبر 27

 

جودة الخدمات الصحية كمدخل لتحسين الحوكمة في المستشفيات، دراسة حالة   - تلي فريدة  - 03

 المؤسسة العمومية االستشفائية بشير بن ناصر بسكرة

 2014جوان 5

دراسة حالة:  ،  دور تحليل المحيط التنافسي في تحسين تموقع المؤسسة في السوق - نزار ندير  - 04

 باتنة - مؤسسة نقاوس للعصير والمصبرات 

 2014جوان 4

 2014جوان 1 2012 - 2005دراسة تحليلية للميزان التجاري في الجزائر للفترة  - نسيمة ناصر - 05

تسيير العالقة مع الزبون في البنوك، دراسة  مساهمة التسويق االلكتروني في   - بومجان سارة  - 06

 حالة بنك البركة باتنة

 2013جوان 2

جائحة   - تلي سلمى دنيا  - 07 تأثير  تحت  البشرية  الموارد  أداء  تحسين  في  الرقمي  التدريب  مساهمة 

 2021- 2020لفترة  19كوفيد 

 -بسكرة - بجامعة محمد خيضر   دانيةـة مي ــدراس  -

 2021جوان 27

على محددات إدارة التنوع في المنظمات    19- محاولة لدراسة أثر جائحة كوفيد - ياسر أبو سعيد محمد  - 08

في قطاع غزة  للفترة   (WFP)الدولية، دراسة حالة: برنامج األغذية العالمي  

2020 -2021 . 

 2021جوان 27

مساهمة أدوات التخطيط االستراتيجي في تحقيق أهداف جودة التعليم العالي في   - بلعمري منير  - 09

 الجامعات الجزاءرية: جامعة محمد خيضر بسكرة نموذجا 

 2021جوان 27

مساهمة التحول الرقمي في تحسين ممارسات إدارة الموارد البشرية تحت تأثير   - دبيلي مريم  - 10

  -دراسة ميدانية بجامعة محمد خيضر "  2021- 2020للفترة    19جائحة كوفيد  

 بسكرة

 2021جوان 28

األفراد،   - مودع باية أنفال  - 11 تحفيز  مستوى  تحسين  في  التنظيمية  العدالة  أبعاد  ة  ــدراسمساهمة 

 -مديرية التوزيع بسكرة  - بشركة توزيع الكهرباء والغاز   دانيةـمي 

 2021جوان 28

أثر األبعاد والتغيرات الحديثة لمجال العمل على المناخ التنظيمي خالل جائحة   - سبيعي دنيا   - 12

 2021- 2020، دراسة حالة مجموعة بنوك بوالية بسكرة، للفترة 19كوفيد 

 2021جوان 28

 

 

 أطروحات الدكتوراه المناقشة والمشرف عليها  -1

 اتريخ املناقشة  االطروحة عنوان  اللقب واالسم  الرقم 
التحالفات االستراتيجية كمدخل لتحسين أداء المؤسسة الصناعية : دراسة  مريم حيمر - 01

 مجموعة من النوك ومؤسسات التأمين
12/5/2022 

االدوية - بوجنانة عبلة - 02 مؤسسة صناعة  في  االبتكار  دعم  في  االستراتيجية  التحالفات    -دور 

 دراسة حالة مجمع صيدال 

24/6/2021 

دور المسؤولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية بالتطبيق على مجموعة   - نويجي فاطمة الزهراء  - 03

 من المؤسسات الجزائرية 

2020/10/8 

 

  – ادارة المعرفة في بناء الرأسمال الفكري في المؤسسة االقتصادية  ساهمة  م - حسيني ابتسام - 04

 دراسة حالة مؤسسات االتصاالت بسكرة 

2019/10/3 

 

التثبيتات - حافي هدى  - 05 قيمة  في  المحاسبية  التغيرات  التقارير   دراسة  لمعايير  وفقا  العينية 

 دراسة حالة مؤسسة المطاحن الكبرى للجنوب بأوماش بسكرة   - المالية

2019/1/6 

دراسة حالة    –دور التعلم التنظيمي في دعم االبتكار في المؤسسة االقتصادية   - ترغيني صباح  - 06

 مؤسسة كوندور برج بوعريريج

2018/6/28 

المخاطر البنكية في تحسين الحوكمة   دور تطبيق االجراءات االحترازية الدارة - بركات سارة    - 07

 دراسة حالة بنك سوسيتي جنرال الجزائر  – المصرفية 

 2016/3/13 

دور التفكير االستراتيجي في تفعيل القدرات االبداعية للمؤسسة : دراسة حالة   - ترغيني صبرينة - 08
 مجموعة صيدال 

15/4/2015 

في ممارسات   - زوقار وفاء  - 09 الرقمي  التحول  أداء  أثر  في مستويات  البشرية  الموارد  ادارة 

من   مجموعة  حول  ميدانية  دراسة  المنظمات،  في  البشرية  الموارد  وظيفة 

 ادارات الموارد البشرية 

 التسجيل األول 

 التسجيل الثاني العالقة التفاعلية بين تطبيق التدقيق االجتماعي والمسؤولية االجتماعية   - براهيمي عثمان  - 10

اف عل رسائل الدكتوراه والماسي    االشر
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 الرابط االلكرتون  التاريخ  الصفة   عنوان التظاهرة 
المناطق     :الموسوم  االفتراضي الدولي لملتقىا  دور 

ظل   في  التشاركي  الغذائي  األمن  تحقيق  في  الصناعية 

 التحول إلى االقتصاد األخضر 
عضو اللجنة  

 العلمية
 12و11

 2022 ماي 
 جامعة برج بوعريريج

-https://univ

-bba.dz/index.php/recherche

-cientifique/manifestationss

-01-2022-2/1426-cientifiquess

01-52-15-51 
ال 1 حول  الوطني  المؤسسات  الملتقى  وانشاء  مقاوالتية 

 الصغيرة والمتوسطة 

عضو اللجنة  

 العلمية

فيفري   7و 6

2021 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم 

 التسيير ،جامعة تامنغست

-https://www.cu

tamanrasset.dz/2020/10/21 

 رئيس الندوة اإلدارة ندوة علمية دولية حول الطرق النوعية في علوم  2

 

ورئيس  

 اللجنة العلمية 

فيفري   4

2021 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية و علوم 

مالية وبنوك وادارة   التسيير  ومخبر

 االعمال ،جامعة محمد خيضر بسكرة

-https://univ

-biskra.dz/index.php/fr/offres

news/anonces-formation/45-ed   

االبتكار األخضر  الملتقى الدولي متعدد التخصصات حول   3

مفتاح المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  

 من العلوم التطبيقية الى بيئة األعمال

عضو اللجنة  

 العلمية

  10و 9

مارس  

2020 

 جامعة محمد خيضر بسكرة 

-s://ar.univhttp

-et-biskra.dz/index.php/fr/relex

ooperation/manifestationsc 

التعليم  4 مؤسسات  في  الجودة  حول  األول  الوطني  الملتقى 

الجزائر اقتصاد    -العالي في  الجزائرية في ظل  الجامعات 

 المعرفة وضمان الجودة 

عضو اللجنة  

 العلمية

  29و 28

 2020جانفي 

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، 

 جامعة محمد خيضر بسكرة 

-https://univ

-et-biskra.dz/index.php/fr/relex

ooperation/manifestatc5ions 

 الرقم 
 الفترة  الوظيفة 

01 
بعنوان "مساهمة المقاربات الحديثة إلدارة األعمال    CNEPRUرئيس مشروع بحث  

 في نجاح المؤسسات: دراسة مجموعة من المؤسسات" 
2014 -2017 

02 
بحث بعنوان "مساهمة تكنولوجيا المعلومات واالتصال    CNEPRUرئيس مشروع  

 في خلق القيمة: دراسة مجموعة من المؤسسات" 
2012 -2015 

03 
المشاركة في تكوين مدراء المؤسسات االستشفائية حول اإلدارة االستشفائية وإدارة  

 ة الشبه طبي بسكر  المعهد الوطنيالموارد البشرية وأنظمة المعلومات في المستشفيات،  
 2014جانفي 

04 
 الشبه طبي في منهجية البحث العلمي  المعهد الوطنيتكوين أساتذة 

2013 

05 
 APA 6/7ورشة تدريبية ألساتذة الكلية حول الدليل المنهجي نظام توثيق  

 2020فبراير 6

06 
 ورشة تدريبية ألساتذة الجامعة حديثي التوظيف حول التقييم ونظام جودة التعليم 

2021 -2022 

07 
ورشة تكوينية ألساتذة الكلية حول اعداد االختبارات التحصيلية بطريقة الخيار المتعدد 

QCM   واألسئلة المقالية 
 2021أكتوبر 14

08 
حول الكلية  ألساتذة  تكوينية  بعنوان     ورشة  العلمية  السرقة  كشف  واليات  برمجيات 

  العلمي البحث أخالقيات منظور من  االنتحال كشف وبرمجيات العلمي االستالل

 

 2021نوفمبر  11

09 
بادارة  البشرية لموظفي الخدمات الجامعية حول قيادة   دورة تكوينية خاصة  الموارد 

المسار الوظيفي واالدارة التقديرية للكفاءات ومناصب العمل في ظل معايير التدقيق 

 االجتماعي

 

 2021نوفمبر  21

10 
ا  3)تدريبية    ات ورش المركز  وموظفي  مسؤولي  لكل  أحمد  لجامعأيام(  صالحي  ي 

 نظام الجودة في التعليم العالي والمعيارية الدولية لتصنيف الجامعات  بالنعامة حول 
 2022مارس  29- 27

   والدورات التدريبية المقدمة  CNEPRU التكوين ومشاري    ع البحث الوطنية 

ي اللجان
 
  العلمية للمؤتمرات العضوية ف

https://univ-bba.dz/index.php/recherche-scientifique/manifestations-scientifiques-2/1426-2022-01-15-15-52-01
https://univ-bba.dz/index.php/recherche-scientifique/manifestations-scientifiques-2/1426-2022-01-15-15-52-01
https://univ-bba.dz/index.php/recherche-scientifique/manifestations-scientifiques-2/1426-2022-01-15-15-52-01
https://univ-bba.dz/index.php/recherche-scientifique/manifestations-scientifiques-2/1426-2022-01-15-15-52-01
https://univ-bba.dz/index.php/recherche-scientifique/manifestations-scientifiques-2/1426-2022-01-15-15-52-01
https://www.cu-tamanrasset.dz/2020/10/21
https://www.cu-tamanrasset.dz/2020/10/21
https://univ-biskra.dz/index.php/fr/offres-de-formation/45-news/anonces
https://univ-biskra.dz/index.php/fr/offres-de-formation/45-news/anonces
https://univ-biskra.dz/index.php/fr/offres-de-formation/45-news/anonces
https://ar.univ-biskra.dz/index.php/fr/relex-et-cooperation/manifestations
https://ar.univ-biskra.dz/index.php/fr/relex-et-cooperation/manifestations
https://ar.univ-biskra.dz/index.php/fr/relex-et-cooperation/manifestations
https://univ-biskra.dz/index.php/fr/relex-et-cooperation/manifestat5ions
https://univ-biskra.dz/index.php/fr/relex-et-cooperation/manifestat5ions
https://univ-biskra.dz/index.php/fr/relex-et-cooperation/manifestat5ions
https://univ-biskra.dz/index.php/fr/relex-et-cooperation/manifestat5ions


 

Page | 6 

5   : البشرية  الموارد  تسيير  حول  السابع  الوطني  الملتقى 

 تطبيقات التدقيق االجتماعي بمنظمات األعمال 

عضو اللجنة  

 العلمية

  13و 12

نوفمبر 

2019 

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير 

 ،جامعة محمد خيضر بسكرة 

-https://univ

biskra.dz/index.php/en/scientif

events?start=6-ic 

األعمال   6 الدارة  األوروبية  لألكاديمية  السنوية  المحاضرة 

 اإلدارة حول استكشاف مستقبل 

  11الى  1من  عضو مراجع 

مارس  

2019 

 ليشبونة البرتغالالمعهد الجامعي 

https://euram.academy/img/pas

t_conferences/Flyer_2019.pdf 

7   : البشرية  الموارد  تسيير  حول  الخامس  الوطني  الملتقى 

 محاسبة الموارد البشرية 

عضو اللجنة  

 يةالعلم

  24و  23

 2016فيفري 

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير 

 ،جامعة محمد خيضر بسكرة 

biskra.dz-https://univ 

تسيير  8 لمقاربات  المعرفي  التكامل  حول  الدولي  الملتقى 

 الموارد البشرية في ظل التكنولوجيات الحديثة 

اللجنة  عضو 

 العلمية

  8و  7

ديسمبر 

2015 

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، 

ومخبر الدراسات السوسيواقتصادية  

 للحياة اليومية جامعة باتنة  

-ar.univ-vrlex

-relations-batna.dz/index.php/8

2-proceeding-xterieures/22e 1 

الملتقى الوطني الرابع حول تسيير الموارد البشرية : تسيير  9

 الموارد البشرية في الهيئات العمومية الجزائرية 

عضو اللجنة  

 العلمية

  25و  24

 2015فيفري 

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير 

 ،جامعة محمد خيضر بسكرة 

biskra.dz-https://univ 

11  : البشرية  الموارد  تسيير  حول  الثالث  الوطني    الملتقى 

ممارسات   حول  نظرة  واالنصاف،  األخالقيات  التنوع، 

 تسيير الموارد البشرية في المؤسسات الجزائرية 

عضو اللجنة  

 العلمية

  26و  25

 2014فيفري 

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير 

 ،جامعة محمد خيضر بسكرة 

-https://univ

biskra.dz/index.php/en/news/7

20 

12  : البشرية  الموارد  تسيير  حول  الثاني  الوطني    الملتقى 

على   الحفاظ  ومخطط  البشرية  للموارد  التقديري  التسيير 

 مناصب العمل بالمؤسسات الجزائرية 

عضو اللجنة  

 العلمية

  28و  27

 2013فيفري 

كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير 

 ،جامعة محمد خيضر بسكرة 

https://univ-

biskra.dz/index.php/fr/?option

=com_content&view=article&

id 
الملتقي الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد   13

 المالي و اإلداري،  

عضو اللجنة  

 العلمية

ماي   06/07

2012 
 جامعة بسكرة 

https://univ-biskra.dz 
 

عضو اللجنة   الملتقي الوطني األول حول تسيير الموارد البشرية   14

 العلمية

21/22  

 2012فيفري 
 جامعة بسكرة 

https://univ-biskra.dz 

 
في  ا 15 دورها  و  السياحة  اقتصاديات  حول  الدولي  لملتقى 

 التنمية المستدامة،

عضو اللجنة  

 التنظيمية

09/10  

مارس  

2010 

 جامعة بسكرة 

https://univ-biskra.dz 

 

 

 
 لرتبة أستاذ مشارك الترقية خبير في ملفات  .1 رقم

 السنة  الهيئة المعنية  وصف محتوى الخبرة 

   ةعضو مناقش في ملف تأهيل للمترشح - 01

 د. رحال سالف 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 جامعة بسكرة  - التسيير

2021 

 خبير في ملف التأهيل للمترشحة  - 02

 زير صبرينة د.

والتجارية وعلوم كلية العلوم االقتصادية 

 جامعة بسكرة  - التسيير

2021 

 خبير في ملف التأهيل للمترشحة  - 03

 نعمون ايمان  د.

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 جامعة بسكرة  - التسيير

2021 

 خبير في ملف التأهيل للمترشح   - 04

 )باللغة الفرنسية( عواق هشام  د. 

  - التكنولوجياكلية  - قسم الهندسة الصناعية

 2جامعة باتنة

 

2021 

والمناقشة  في التقييم والتحكيم الخبرة  

https://univ-biskra.dz/index.php/en/scientific-events?start=6
https://univ-biskra.dz/index.php/en/scientific-events?start=6
https://univ-biskra.dz/index.php/en/scientific-events?start=6
https://euram.academy/img/past_conferences/Flyer_2019.pdf
https://euram.academy/img/past_conferences/Flyer_2019.pdf
https://univ-biskra.dz/
https://univ-biskra.dz/
https://univ-biskra.dz/index.php/en/news/720
https://univ-biskra.dz/index.php/en/news/720
https://univ-biskra.dz/index.php/en/news/720
https://univ-biskra.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id
https://univ-biskra.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id
https://univ-biskra.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id
https://univ-biskra.dz/index.php/fr/?option=com_content&view=article&id
https://univ-biskra.dz/
https://univ-biskra.dz/
https://univ-biskra.dz/
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 ل المترشح ي رئيس لجنة تأهخبير و - 05

 د. بن مهية محمد أمين )باللغة الفرنسية( 

 

 2021 امعة بسكرة ج- الزراعية  كلية العلوم 

 عضو مناقش في ملف تأهيل للمترشح  - 06

 روينة عبد السميعد.  -

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 جامعة بسكرة  - التسيير

2014 

 ل المترشح ي رئيس لجنة تأهخبير و - 07

 لطرش الطاهر  د. 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 جامعة بسكرة  - التسيير

2013 

 
 عضو مناقش في أطروحات دكتوراه  .3 رقم

 السنة  الهيئة المعنية  وصف محتوى الخبرة 
 - االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم   سبيعة ناهد: ة عضو مناقش أطروحة الدكتوراه للمترشح - 01

 جامعة بسكرة 
2022 

 - كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير      عبد الواحد نسيمة:   عضو مناقش أطروحة الدكتوراه للمترشحة  - 02
 المسيلة جامعة 

2021 

 - كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير      لوكريز سمية:  عضو مناقش أطروحة الدكتوراه للمترشحة - 03
 المسيلة جامعة 

2021 

  سلطاني محي الدين:   عضو مناقش أطروحة الدكتوراه للمترشح - 04

     )باللغة الفرنسية(

 2021 باتنةجامعة  - كلية التكنولوجيا

 - العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية  : قرون نورهان      عضو مناقش أطروحة الدكتوراه للمترشحة - 05
 جامعة بسكرة 

2021 

 - كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير : قطافي سليمة      عضو مناقش أطروحة الدكتوراه للمترشحة - 06
 جامعة قسنطية 

2020 

 - االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم  : بوروبة الهام  عضو مناقش أطروحة الدكتوراه للمترشحة - 07
 جامعة بسكرة 

2015 

 - كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير عضو مناقش أطروحة الدكتوراه للمترشح: غضبان حسام الدين  - 08
 جامعة بسكرة 

2014 

 - االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية العلوم  : غضاب رانية   عضو مناقش أطروحة الدكتوراه للمترشحة - 09
 جامعة بسكرة 

2014 

 

 الترقية لرتبة أستاذ مشارك )خارج الجزائر( في ملفات  خبير .2 رقم
 السنة  الهيئة المعنية  وصف محتوى الخبرة 

 عضو مناقش في ملف تأهيل للمترشح  - 01

 د. عطا عليان الشرعة 

المملكة الهاشمية   - جامعة البلقاء التطبيقية
 األردنية

2018 

 عضو مناقش في ملف تأهيل للمترشح  - 02

 د. فاخر منصف محمود الجوة 

 –جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية 
 الرياض

2019 

 عضو مناقش في ملف تأهيل للمترشح  - 03

 د. وسيم جلول صادق علولو 

 –جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية 
 الرياض

2019 

 خبير في مطبوعة أو كتاب .4 رقم
 السنة  الهيئة المعنية  وصف محتوى الخبرة 

 Le management logistique:تحكيم كتاب بعنوان  - 01

 )باللغة الفرنسية( 

المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم   -

 أم البواقي جامعة  - التسيير

2022 

مقياس   - 02 في  التجاري تحكيم مطبوعة محاضرات    االمداد 

 شرون رقية للمترشحة : 

المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم   -

 جامعة بسكرة  - التسيير

2022 

 
03 

البحث   - منهجية  مقياس  في  محاضرات  مطبوعة  تحكيم 

 العلمي للمترشحة : السبتي وسيلة 

المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم   -

 جامعة بسكرة  - التسيير

2019 -2020 

تحكيم مطبوعة محاضرات في مقياس منهجية للمترشح :  - 04

 د بن تركي ولي 

العلوم   - لقسم  العلمية  العلوم  اللجنة  بكلية  التجارية 

 جامعة بسكرة  - االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

2019 -2020 

 2016 المملكة العربية السعودية   معهد االدارة العامة بالرياض - تحكيم كتاب الحوكمة في القطاع الحكومي - 05
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 تحكيم مشروع بحثي : د. هناء جزاء مسفر العتيبي  - 06

Knowledge Positioning and innovation in 

Strategic Alignment for Saudi Arabian 

Companies Based on its 2030 Vision. 

 2017 مكة المكرمة المملكة العربية السعودية  - جامعة ام القرى -

 التحرير والمراجعة بمجالت وكتب جماعية لجان العلمية،  اتفي  الهيئالعضوية  .5 رقم
 السنة  الهيئة المعنية  الخبرة وصف محتوى 

 مجلة العلوم االجتماعية واالنسانية  خبير تحكيم   - 01
 1باتنة  جامعة

2020 -2021 

وادارة االعمال     مجلة االقتصاديات المالية، البنكية  عضو اللجنة العلمية ومحرر مساعد وعضو مراجع - 02
 جامعة محمد خيضر بسكرة 

2019 -2020 

المجالت العلمبة بمعهد الملك سلمان للدراسات والخدمات   خبير مقيم  - 03
 المملكة العربية السعودية   - االستشارية، جامعة المجمعة 

2019 -2020 

                                                                         مجلة الدراسات المالية والمحاسبية                                                    عضو محكم ومقيم - 04
 جامعة أم البواقي  -واالدارية

2019 -2020 

 األحساء   - المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل  عضو محكم   - 05
 المملكة العربية السعودية  

2019 -2020 

 مجلة الحقيقة  عضو مراجع   - 06
 أدرار جامعة أحمد دراية  

2011 -2020 

 مجلة العلوم االنسانية خبير مقيم  - 07
 جامعة محمد خيضر ،بسكرة 

2010 - 2020 

 مجله ابحاث اقتصادية و ادارية  عضو هيئة التحرير وعضو مراجع  - 08
 جامعة محمد خيضر ،بسكرة 

2007 - 2020 

 المكان  التاريخ  البرامج التدريبية  

 KFUعمادة التطوير الجامعي  2015ريل ب أ 15و 14 كيف تصمم حقيبة تدريبية -

 KFUعمادة التطوير الجامعي  2015أكتوبر  26و 25 الفروق بين البحوث الكمية والبحوث الكيفية -

 KFUعمادة التطوير الجامعي  2015نوفمبر  2و SPSS 1البحوث الكمية وبرنامج  -

 KFUعمادة التطوير الجامعي  2016مارس  9و 8 متقدم SPSSالبحوث الكمية وبرنامج  -

 KFUعمادة التطوير الجامعي  2016مارس  23و APA 22قواعد كتابة البحث العلمي وتوثيقه وفق معايير  -

 KFUعمادة التطوير الجامعي  2016مارس  29 28 بناء االختبارات التحصيلية وفقا للمعايير العالمية  -

 المكتبة السعودية الرقمية  2016ريل ب أ 10 األصالة العلمية واالستالل البحثي -

 KFU وضمان الجودةعمادة التطوير  2017مارس  27و 26 في البحوث الكمية SPSSاستخدام برنامج  -

 KFUعمادة التطوير الجامعي  2015مايو 01ريل و ب أ Question Mark 30مهارات اعداد االختبارات االلكترونية باستخدام برنامج   -

 المكتبة السعودية الرقمية  2017أكتوبر  Passport 23البحث في مصادر معلومات التسويق والمال واالقتصاد  -

 KFUعمادة التطوير وضمان الجودة  2017نوفمبر  27و 26 قطاع التعليم العالي  - هيئة تقويم التعليمالدراسة الذاتية لالعتماد البرامجي من   -

 KFUعمادة التطوير وضمان الجودة  2017نوفمبر  29و 28 تصميم الوحدات الدراسية وتقويمها وتطويرها  -

 المكتبة السعودية الرقمية  2017نوفمبر  29 تحليل البيانات النوعية  -

 KFUعمادة التطوير وضمان الجودة  2018مارس  28و SPSS 27تحليل البيانات الكمية والكيفية باستخدام برنامج  -

 المكتبة السعودية الرقمية  2018ابريل  EXCEL 8تطبيقات عملية للتحليل االحصائي باستخدام  -

 المكتبة السعودية الرقمية  2018ابريل  EMERALD 15كيف تنشر مع  -

- Using Lynda.com for Higher Education September 18th 2018 Lynda.com from LinkedIn 

 KFUعمادة التطوير وضمان الجودة  2018اكتوبر  22و 21 في التحليل االحصائي للبحوث الكمية  SPSSاستخدام برنامج  -

 KFUعمادة التطوير وضمان الجودة  2019مارس  2 متثقدم  - في التحليل االحصائي للبحوث الكمية SPSSاستخدام برنامج  -

 الدورات والورشات التدريبية والتكوينية 
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 أعمال قيد النشر والطباعة.../. -

 KFU - عمادة شؤون المكتبات 2019ابريل  4و3 الجودة في البحث العلمي : من تحديد موضوع البحث الى النشر  -

 KFUعمادة التطوير وضمان الجودة  2019اوت   25 األكاديمية الخرائط الذهنية المفاهيمية واستخداماتها في التفكير والكتابة  -

 تاريخ النهاية  يةلبدا تاريخ ا  عضوية ومسؤوليات ادارية متنوعة 

 2025 - 2022 - عضو المجلس العلمي للكلية  -

 2021 - 2020 - عضو لجنة التكوين في الدكتوراه للطور الثالث دكتوراه شعبة علوم التسيير، تخصص ادارة الموارد البشرية -

جامعة بسكرة:  مقياس االدارة االستراتيجية للموارد البشرية،    - عضو لجنة اعداد وتصحيح اختبار مسابقة الدكتوراه، -

 تخصص ادارة الموارد البشرية 

- 2020 - 2021 

 2021 - 2020 - رئيس فريق التكوين للسنة الثانية ماستر ادارة موارد بشرية  -

جامعة بسكرة:  مقياس حوكمة المؤسسات، تخصص اقتصاد   - عضو لجنة اعداد وتصحيح اختبار مسابقة الدكتوراه، -

 المؤسسات 

- 2019 - 2020 

 2021 - 2019 - ديبي لقسم العلوم التجاريةأعضو المجلس الت  -

 / / - -2019 - الجودة على مستوى الجامعة خليةعضو  -

 2020 - 2019 - علوم مالية ومحاسبية رئيس فريق التكوين للسنة الثانية ليسانس  -

 2017 - 2014 - عضو المجلس العلمي للكلية   -

 2017 - 2011 - عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية  -

 2017 - 2011 - عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية  -

 2012 - 2010 - رئيس فريق التكوين للسنة األولى ماستر نقود و مالية  -

 2011 - 2010 - رئيس اللجنة البيداغوجية للسنة األولى ماستر تسويق و تجارة دولية   -

 2012 -   2008 - رئيس لجنة إعداد مسابقات الماجستير لعدة سنوات  -

 2010 - 2008 - )مركز الشبكات واألنظمة  المعلوماتية التابع للجامعة(   CRSIعضو سابق بمركز  -

 الفترة خبرة دولية  الرقم
 2000- 1998 جامعة ديجون فرنسا    - معهد ادارة المؤسسات 01

 2006- 2000 جامعة فرانش كونتي ببيزانسون فرنسا - مدرسة الدكتوراه لغات، مجال، زمن، مجتمعات 02

 2010 - 2009 فرنسا  3بجامعة ليونMagellan- IAE  Lyon 3 تربص بمعهد ماجالن  03

 2019- 2014 أستاذ مشارك بقسم االدارة كلية ادارة األعمال، جامعة الملك فيصل باالحساء، المملكة العربية السعودية   04

 2016- 2015 مستشار خارجي بمعهد البحوث واالستشارات،  جامعة الملك فيصل باالحساء، المملكة العربية السعودية  05

 2019- 2015 محكم ومقيم لدى معهد االدارة العامة بالرياض، المملكة العربية السعودية  06


