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 )أ( محاضر  أستاذ  لرتبة الترقية  بعد الذاتية  السيرة

    Mohamed Adnane BENDIFFالدكتور/ محمد عدنان بن ضيف      

  جزائري  :الجنسية

 

 

 

 بوسعادة والية املسيلة  1979ديسمبر  06 :تاريخ ومكان امليالد

 .بسكرةأستاذ بجامعة محمد خيضر  :االرتباطالوظيفة وجهة  

 :العنوان
جامعة  -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  

 - الجزائر  –بسكرة  07000ق ر  145محمد خيضر ص ب 

 bendiff.adnane@univ-biskra.dz    &     bendiff.adnane@gmail.com :اإلليكترونيالبريد 

 213.661.713.343+ :الهاتف النقال

 :األكاديمية العلمية  املؤهالت

 الوصف العلمية الشهادة

 الجامعي  التأهيل
على شهادة التأهيل الجامعي في العلوم االقتصادية من كلية العلوم االقتصادية والتجارية  حصل  مت

    07/02/2018الجزائر في  – بسكرةجامعة محمد خيضر  –قسم االقتصاد  –وعلوم التسيير 

 العلوم  دكتوراه

والتجارية  حصل  مت االقتصادية  العلوم  كلية  من  االقتصادية  العلوم  في  علوم  دكتوراه  على شهادة 

تحت      10/05/2016الجزائر في    –  بسكرةجامعة محمد خيضر    –قسم االقتصاد    –وعلوم التسيير  

 ، بتقدير مشرف جدا. الدور التنموي لتكامل املؤسسات املالية اإلسالميةعنوان:  

 املاجستير 

علىمت العلوم   حصل  كلية  من  وتمويل  نقود  تخصص  االقتصادية  العلوم  في  املاجستير  شهادة 

الجزائر   –  بسكرةجامعة محمد خيضر    –قسم االقتصاد    –االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  

بعنوان:  17/06/2008في   تخرج  مذكرة  املقومات ،  في  دراسة  املالية  األوراق  سوق  في  االستثمار 

 بتقدير حسن.  نظر إسالميةواألدوات من وجهة 

 الليسانس 

على شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية تخصص مالية نقود وبنوك من كلية العلوم حصل مت

الجزائر    – بسكرةجامعة محمد خيضر  –قسم االقتصاد  –االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 . 12/07/2005في 

 الباكالوريا
الجزائر،   –بسكرة  – 2001على شهادة الباكالوريا في علوم الطبيعة والحياة، دورة جوان حصل مت

 . 11.22بمعدل 

الجامعة   باكالوريا

 الليلية 

 –  2001على شلهادة الباكالوريا في العلوم الطبيعة والحياة من الجامعة الليلية، دورة جوان  حصلل  مت

 . 11.08الجزائر، بمعدل  –بسكرة 

mailto:bendiff.adnane@univ-biskra.dz
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 :املهنية  الخبرات

 الفترة   الجامعية  الكلية   القسم   الرتبة

 العلوم االقتصادية قسم )أ(  محاضر أستاذ
 العلوم االقتصادية

 التسيير  وعلوموالتجارية 

 جامعة محمد 

 خيضر، بسكرة 

الى  2018-02-07من 

 يومنا هذا 

 العلوم االقتصادية قسم )ب( محاضر أستاذ
 العلوم االقتصادية

 التسيير  وعلوموالتجارية 

 جامعة محمد 

 خيضر، بسكرة 

الى  2016-05-10من 

06-02-2018 

 العلوم االقتصادية قسم )أ( مساعد أستاذ
 العلوم االقتصادية

 التسيير  وعلوموالتجارية 

 جامعة محمد 

 خيضر، بسكرة 

الى  2011-10-01من 

 2016-05-09تاريخ 

 العلوم االقتصادية قسم )ب(  مساعد أستاذ
 العلوم االقتصادية

 التسيير  وعلوموالتجارية 

ماي   08جامعة 

 قاملة  1945

الى  2008-11-18من 

 2011-09-31غاية

 العلوم االقتصادية ))معيد مستخلف أستاذ
 العلوم االقتصادية

 التسيير  وعلوموالتجارية 

 جامعة محمد 

 خيضر، بسكرة 
2006/2007 

  

 :املدرسة  املقاييس

 املقياس  وصف التدريس   مستوى 

 الدكتوراه   مستوى 

اقتصاد    :تخصص  لطلبة السنة أولى دكتوراه الطور الثالث  ،الهندسة املالية  :مقياس .1

 . 2021/2022، للموسم الجامعي األول،، للسداس ي نقدي وبنكي

في    : مقياس .2 املاليةورشة خاصة  الثالث   ، الهندسة  الطور  أولى دكتوراه  السنة    لطلبة 

 . 2020/2021، للموسم الجامعي ،الثاني، للسداس ي  دولياقتصاد  :تخصص

األموالسوق    :مقياس .3 الثالث  لطلبة  ، رؤوس  الطور  دكتوراه  أولى    : تخصص  السنة 

 . 2020/2021، للموسم الجامعي األول، ، للسداس ي  اقتصاد نقدي وبنكي

املالية  : مقياس .4 الهندسة  في  الثالث   ، ورشة خاصة  الطور  أولى دكتوراه  السنة    لطلبة 

 . 2019/2020، للموسم الجامعي الثاني،، للسداس ي  اقتصاد دولي :تخصص

املالية  : مقياس .5 الهندسة  في  الثالث ،  ورشة خاصة  الطور  أولى دكتوراه  السنة    لطلبة 

 . 2018/2019، للموسم الجامعي الثاني،، للسداس ي  اقتصاد دولي :تخصص

الدولي   : مقياس .6 االقتصادي  الثالث   ، التكامل  الطور  دكتوراه  أولى  السنة    لطلبة 

 . 2018/2019، للموسم الجامعي األول، ، للسداس ي  اقتصاد دولي :تخصص

التأمينية  :مقياس .7 الصناعة  الثالث   ،سياسة  الطور  دكتوراه  أولى  السنة    لطلبة 

 . 2017/2018، للموسم الجامعي الثاني،، للسداس ي مالية بنوك وتأمينات :تخصص
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 LMD املاستر  مستوى 
املالية   : مقياس املحافظ  السنة    ،تسيير  نقدي    :تخصص  ماستر   الثانية لطلبة  اقتصاد 

للسداس ي  وبنكي الجامعي  ،الثالث،    2019/2020،  2018/2019،  2017/2018،  للموسم 

،2020/2021 ،2021/2022 . 

 LMD الليسانس  مستوى 

اقتصاد نقدي    :تخصصليسانس    الثالثةلطلبة السنة    ،تقييم واختيار املشاريع   :مقياس .1

 .2019/2020،  2018/2019،  2017/2018،  للموسم الجامعي  الخامس، ، للسداس ي  وبنكي

اقتصاد نقدي    :تخصصليسانس    الثالثةلطلبة السنة   نظام مصرفي جزائري،   :مقياس .2

 . 2019/2020،  2018/2019،  2017/2018،  للموسم الجامعي  السادس،، للسداس ي  وبنكي

اقتصاد نقدي    :تخصصليسانس    الثالثة لطلبة السنة    قانون النقد والقرض،   : مقياس .3

 . 2021/2022، 2020/2021، للموسم الجامعي الخامس،لسداس ي  ، لوبنكي

اإلسالمية،  :مقياس .4 السنة    الصيرفة  نقدي    :تخصصليسانس    الثالثةلطلبة  اقتصاد 

 . 2021/2022، 2020/2021، للموسم الجامعي ،السادس، للسداس ي  وبنكي

 

 

 :والجامعة للكلية واإلدارية العلمية  الهيئات  في العضوية

 طبيعة النشاط  الصفة 

املجلس التأديبي  عضو 

 لقسم العلوم االقتصادية

 . (2018/2021املجلس التأديبي لقسم العلوم االقتصادية للعهدة )

 . (2021/2024املجلس التأديبي لقسم العلوم االقتصادية للعهدة )

 

 :للكلية البيداغوجية الهيئات في  املشاركة

 طبيعة النشاط  الصفة 

 أسئلة عضو لجنة إعداد 

 مسابقة الدكتوراه 

العلوم   لقسم  الثالث  الطور  دكتوراه  مسابقة  أسئلة  إعداد  لجنة  في  مشارك  عضو 

تخصص   ،االقتصادية دولية،  مالية  مقياس  دوليفي  الجامعي اقتصاد  للموسم   ،  

2020/2021 . 

أسئلة  تصحيح  لجنة عضو   

 الدكتوراه  مسابقة

 ،االقتصاديةمسابقة دكتوراه الطور الثالث لقسم العلوم   تصحيحعضو مشارك في لجنة 

 . 2020/2021 ، للموسم الجامعي اقتصاد دوليفي مقياس مالية دولية، تخصص 

 ملفات  دراسة لجنة  رئيس

 الدكتوراه  مسابقة

مسابقة    رئيس ملفات  دراسة  فيلجنة  بالتكوين  الثالث  االلتحاق  ل.م.د-  الطور    - دكتوراه 

العلوم  ب جامعة    االقتصادية،قسم  التسيير،  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية 

 . 2019/2020، 2018/2019، 2017/2018، للموسم الجامعي ،  -بسكرة  –محمد خيضر 
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 ملفات  دراسة لجنة عضو 

 الدكتوراه  مسابقة

دكتوراه  - الطور الثالث االلتحاق بالتكوين فيعضو مشارك في لجنة دراسة ملفات مسابقة 

العلوم  ب  -ل.م.د التسيير،  قسم  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  االقتصادية، 

 . 2021/2022، 2020/2021، للموسم الجامعي،  - بسكرة   –محمد خيضر جامعة 

رئيس لجنة تنظيم مسابقة  

 اه الدكتور 

فيمسابقة    تنظيملجنة    رئيس بالتكوين  الثالث  االلتحاق  ل.م.د-  الطور  قسم  ب  -دكتوراه 

جامعة  العلوم   التسيير،  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  محمد  االقتصادية، 

الجامعي،    -بسكرة    –خيضر   ، 2019/2020،  2018/2019،  2017/2018،  للموسم 

2021/2022 . 

عضو لجنة تنظيم مسابقة  

 الدكتوراه 

  - دكتوراه ل.م.د- الطور الثالث  االلتحاق بالتكوين فيمسابقة  تنظيم عضو مشارك في لجنة 

العلوم  ب جامعة  قسم  التسيير،  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية  االقتصادية، 

 . 2021/2022، للموسم الجامعي،  -بسكرة  –محمد خيضر 

 ين التكو  فريق رئيس

للسنة   .1 التكوين  وبنكي  ليسانس  الثالثةرئيس فريق  نقدي  للسداس ي  اقتصاد    الخامس ، 

 . 2022 2021،2021 /2020، 2018/2019،2019/2020 :الجامعي للموسم

للسنة   .2 التكوين    السادس ، للسداس ي  اقتصاد نقدي وبنكي  ليسانس  الثالثةرئيس فريق 

 . 2020/2021، 2019/2020، 2018/2019،  2017/2018 الجامعي للموسم

شعبة   فريق مسؤول

 التكوين  

التكوين العلوم    مسؤول فريق شعبة  بكلية  االقتصادية  العلوم  االقتصادية قسم  العلوم 

، ّابتداء من تاريخ    -بسكرة    –محمد خيضر  االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  

 إلى يومنا هذا.  2019جويلية  03

 

 :املشاركة في التكوين في الدكتوراه ) في شكل ندوات أو غيرها(

 طبيعة النشاط  الصفة 

 عضو  
لقسم العلوم   ورشة تقييم مناقشة املشاريع االولية لطلبة الدكتوراه الطور الثالث  في

 .2022مارس -23يوم   ة، جميع التخصصات االقتصادي

 محاضر  

بمحاضرة تحت عنوان    2022جوان    16-13املنعقدة بالكلية أيام    في أيام الدكتوراه الثانية 

العلوم    الدكتوراه الطور الثالثلطلبة  ،  التكنولوجيا املالية االقتصادية، جميع  لقسم 

 . 2022جوان -16 يوم التخصصات:

 

 :العلمي البحث  ومخابر  مشاريع عضوية

 طبيعة النشاط  الصفة 

 عضو فرقة بحث 
افية  فرقة بحث   عضو استراتيجيات تطوير املؤسسات املالية اإلسالمية دراسة استشر

، التابعة ملخبر العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، لكلية العلوم االقتصادية  الجزائر  عن
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إلى يومنا    2016منذ ديسمبر    - بسكرة    – وعلوم التسيير بجامعة محمد خيضر    والتجارية

 .هذا

 عضو مشروع بحث

الجامعي  عضو التكويني  البحث  مشاريع  تسيير  إطار  في  بحث  الرمز   (PRFU)  مشروع    ذو 

F01L02UN070120180002    : دور ورهانات التمويل األصغر اإلسالمي في  ، واملوسوم ب

افية عن الجزائر  –االقتصاد االجتماعي والتكافلي   خدمة ،  دراسة تشخيصية واستشر

 . 2021الى غاية  2018 سنة ابتداء من

 يس مشروع بحث  رئ

الجامعي  رئيس التكويني  البحث  مشاريع  تسيير  إطار  في  بحث  الرمز   (PRFU)  مشروع    ذو 

F02N01UN070120220005    : ب  واملوسوم  االسالمية  ،  للصيرفة  التنموية  القدرات 

افية في اسس   الداعمة ملؤسسات التأمين التكافلي في الجزائر دراسة تمحيصيه استشر

 الى غاية يومنا هذا.  2022سنة  ، ابتداء منونتائج التعاون 

 

 :والعلمي البيداغوجي اإلنتاج 

 طبيعة النشاط  الصفة 

 وإصدار  إعداد 

 بيداغوجية  مطبوعة

في   .1 بيداغوجية  االسالميةمقياس  مطبوعة  السنة  الصيرفة  لطلبة  موجهة    الثالثة ، 

 . 2020/2021 :، السنة الجامعيةليسانس اقتصاد نقدي وبنكي

في   .2 بيداغوجية  الجزائري مقياس  مطبوعة  املصرفي  السنة  النظام  لطلبة  موجهة   ،

 . 2019/2020 :، السنة الجامعيةليسانس اقتصاد نقدي وبنكي الثالثة

 كتب   وإصدار  إعداد 

 علمية 

، دار علي بن  -تقييم األسهم والسندات–األسواق املالية الدولية  :  لكتاب  تأليف مشترك

   ، يحمل الترقيم الدولي2019 –بسكرة، الجزائر  –والنشر والتوزيع  زيد للطباعة

ISBN : 978-9931-678-69-4 

 في  املنشورات 

 ذات  كتب جماعية

 قراءة  لجنة

مقال في الكتاب الجماعي املوسللوم بللللللللللللللل : دراسللات في التمويل األصلل ر ا سلل مي، الصللادر  .1

،  - الجزائر  -بسللللللللكرة محمد خيضللللللللر  جامعةعن مخبر العلوم االقتصللللللللادية وعلوم التسلللللللليير،  

، يحمل  2021، السلللللللللللداسللللللللللل ي األول  أبعاد ومؤشرررررررررررات االقتصرررررررررراد التضررررررررررام يتحت عنوان:  

 ISBN: 978-9931-818-17-5 :الترقيم الدولي

الص يرة  .2 للمؤسسات  ا س مي  التمويل   : بل  املوسوم  الجماعي  الكتاب  في  مقال 

واملتوسطة، الصادر عن مخبر إدارة أعمال املؤسسات االقتصادية املستدامة، كلية العلوم 

تحت   -الجزائر  - الشهيد حمه لخضر الوادياالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة  

 ، يحمل الترقيم الدولي: 2021، املنشور في أكتوبر مؤسسات التأمين اإلسالميعنوان: 

ISBN: 978-9931-864-05-9 

 في  املنشورات 

 ذات  دولية مجالت

 قراءة  لجنة

العلوم   الصللللللللللللللللللادرة عن،  االقتصللللللللللللللللللاد الصلللللللللللللنللللللاعي  khazzartech  مقللللللال في مجلللللللة .1 كليللللللة 

الدور    تحت عنوان: -1باتنة  -الحاج لخضلر جامعة  -،  االقتصلادية والتجارية وعلوم التسليير
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العدد  12املجلد    ،-دراسة في القدرات وامليزات –التنموي لصناديق االستثمار االسالمية  

 .2022 جوان، الصادر بتاريخ 01

كليللة العلوم االقتصللللللللللللللاديلة    ، الصللللللللللللللادرة عنأبحللاا اقتصللللللللللللللاديللة و داريللة  مقللال في مجلللة .2

تداعيات االزمة    تحت عنوان: -بسللللكرة -محمد خيضللللر  جامعة -،  والتجارية وعلوم التسلللليير

العدد  16املجلد    ،على الصررناعة املالية اإلسررالمية والحلول املقدمة  19-الصررحية كوفيد

 .2022 جوان، الصادر بتاريخ 01

عن مخبر العقود واالعمال  الصادرة  ،  األعمال  وقانون البحوا في العقود    مقال في مجلة .3

املصررررررررررررار  اإلسررررررررررررالميرة    تحلت عنوان:  ،1بكليلة الحقوق جلامعلة االخوة منتوري قسلللللللللللللنطينلة

افية ملا   –املتعلق بالصرريرفة االسررالمية    02-20الجزائرية ضررمن النظام   دراسررة اسررتشررر

 .2022 جوان، الصادر بتاريخ 02العدد  07املجلد  ،-2020بعد 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم    الصادرة عن دفاتر اقتصادية مجلةمقال في  .4

دور مؤسررسررات التأمين اإلسررالمي في   تحت عنوان  -الجلفة  -عاشللور   زيان  جامعة  -،  التسلليير

 .2022 ماي، الصادر بتاريخ 01العدد  13املجلد  ،دعم املؤسسات املالية اإلسالمية

البنكية و دارة االعمال، الصللللللللادرة عن مخبر مالية   مقال في مجلة االقتصللللللللاديات املالية .5

القررردرة التنمويررة  تحلللت عنوان:    -بسلللللللللللللكرة  -محملللد خيضلللللللللللللر  جلللامعلللة  -بنوك و دارة أعملللال،  

للفائض التأمي ي لدى مؤسرررررررسرررررررات التأمين اإلسرررررررالمية بين التأصررررررريل النظري والتطبيق  

 .2022، الصادر بتاريخ أفريل 01العدد  11املجلد  العملي،

 ةحركعلى   القضللا،يمخبر أثر االجتهاد  االجتهاد القضللا،ي، الصللادرة عن      مقال في مجلة .6

النظررام القررانوني لشرررررررررررربررابيرر  تحللت عنوان:   -بسلللللللللللللكرة  -محمللد خيضلللللللللللللر  جللامعللة  -التشلللللللللللللريع

، 02-20دراسرررة على ضررروء النظام   –الصررريرفة اإلسرررالمية في القطاع املصررررفي الجزائري  

 .2022، الصادر بتاريخ مارس 29العدد التسلسلي ، 01العدد  14املجلد 

(، الصللادرة عن مخبر األنظمة املالية واملصللرفية  JEFمقال في مجلة االقتصللاد واملالية ) .7

- تصلللللللللللللادية الكلية في عل التحوالت العاملية، جامعة حسللللللللللللليبة بن بوعلي السلللللللللللللياسلللللللللللللات االق

الترأمين التكرافلي اإلسررررررررررررالمي سرررررررررررروق واعردة، عرض أهم التجرار   تحلت عنوان:   -الشللللللللللللللف

، الصلللللللادر بتاريخ جوان  02العدد  07املجلد  العاملية الرائدة مع اإلشررررررارة لحالة الجزائر،  

2021. 

نكية و دارة االعمال، الصللللللللادرة عن مخبر مالية مقال في مجلة االقتصللللللللاديات املالية الب .8

الرقابة الشرررررررررعية في تحت عنوان:    -بسللللللللكرة  -محمد خيضللللللللر  جامعة  -بنوك و دارة أعمال،  

، الصللللادر بتاريخ ديسللللمبر  02العدد  09املجلد   املؤسررررسررررات املالية اإلسررررالمية وضرررروابطها،

2020. 

العلوم   والتسللللللللللللليير، الصللللللللللللللادرة عن كليللةمقللال في مجلللة ملفللات األبحللاا في االقتصللللللللللللللاد   .9

القدرة التنموية  امل رب تحت عنوان:    وجدةجامعة   –القانونية واالقتصادية واالجتماعية  
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الخاص الرابع، الصللللللللللادر بتاريخ   د، عد01العدد  04، املجلد  للصررررررررركوا املالية االسرررررررررالمية

 .2018ماي 

 العلمية  املداخالت

 في 

 الدولية  املؤتمرات

حول التكللامللل بين التمويللل االجتمللاعي والتللأمين التكللافلي كلل ليللة لل هو    امللتقى الللدولي .1

  مشلللللللللارك بمداخلة بعنوان:  بالصللللللللليرفة ا سللللللللل مية في الجزائر )املتطلبات، األفاق، الحلول(،

سفرراق واعرردة في ظررل املرسرررررررررررروم   التررامين التكررافلي اإلسررررررررررررالمي في الجزائر تحررديررات كبيرة و

باملركز    االقتصللللللللادية والتجارية وعلوم التسلللللللليير العلوم  معهدمن تنظيم  ، 81-21التنفيذي  

 . 2021 جويلية 15و 14يومي  -الجزائر -الجامعي أفلو

دور النظلام املصلللللللللللللرفي في تمويلل نمو املؤسلللللللللللللسللللللللللللللات  امللتقى اللدولي الثلاللث عشلللللللللللللر حول  .2

استفادة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  مشارك بمداخلة بعنوان:    واملتوسطة،الص يرة 

 من تنظيم كليلللة العلوم  ،من الصرررررررررررركوا املرراليررة اإلسررررررررررررالميررة كررأداة تمويليررة مسررررررررررررتحررد ررة

يومي   -سللللللللكيكدة، الجزائر- 1955أوت  20االقتصللللللللادية والتجارية وعلوم التسلللللللليير بجامعة  

 .2019أكتوبر   16و 15

رؤية -املؤتمر الدولي األول حول تحديات تمويل االسلللللللللللللتثمار في بيئة االعمال املعاصلللللللللللللرة   .3

،  دور شررركات التأمين اإلسررالمية في دعم بيئة األعمال  بمداخلة بعنوان:  مشللارك  -إسلل مية

- بجامعة العربي التبسلللللللللللل ي    االقتصللللللللللللادية والتجارية وعلوم التسلللللللللللليير من تنظيم كلية العلوم

 .2019 نوفمبر 13و 12 يومي - ، الجزائرتبسة

 العلمية  املداخالت

 في 

 الوطنية  املؤتمرات

 بمداخلة بعنوان:،  امللتقى الوطني حول حماية السللللللللللوق في عل احكام قانون املنافسللللللللللة .1

ممارسرررة أسرررعار بيع مخفضرررة تعسرررفيا ضرررمانة لحماية املنافسرررة الحرة في حظر عرض أو  

 .2022ماي  09يوم  ،1كلية الحقوق، جامعة الجزائر من تنظيم، السوق 

  امللتقى الوطني االفتراضلل ي حول التأمين الكافي في الجزائر، واقع وأفاق التطوير مشللارك .2

عرض أهم التجرررار   -املبرررادا واملفررراهيم  الترررأمين التكرررافلي اإلسررررررررررررالمي    بملللداخللللة بعنوان:

بجامعة  االقتصاد  الشريعة و من تنظيم كلية   -العاملية الرائدة مع اإلشارة لحالة الجزائر

 .2021 ماي 24 :يوم – ، الجزائرقسنطينة-األمير عبد القادر للعلوم االس مية 

ا على التنمية  امللتقى الوطني األول حول القوانين الناعمة لألنشللللطة االقتصللللادية وأثره .3

إشرررررررررررركالية حماية حقوق امللكية الصررررررررررررناعية في إطار االبتكار املفتو  في  بمداخلة بعنوان:

باملركز الجامعي   االقتصللللللادية العلوم  معهد الحقوق من تنظيم  ، املؤسرررررسرررررات االقتصرررررادية

 .2019 أفريل 17و 16يومي  -الجزائر -س ي الحواس بريكة

النظام   .4 حول  الوطني  النامية، امللتقى  االقتصاديات  تمويل  و شكالية    مشارك   املالي 

اإلسالميةبعنوان:    بمداخلة االستثمار  لصناديق  التنموية  كلية  الوظائف  تنظيم  من   ،

بجامعة التسيير  وعلوم  التجارية  والعلوم  االقتصادية  بوضياف  العلوم    - املسيلة   محمد 

 . 2019فيفري  12و 11 يومي -الجزائر 

الوطني األولى   .5 املفتوح في املؤسسات الص يرة واملتوسطة وتنمية  الندوة  حول االبتكار 

التطبيق،  وعوائق  التبني  بين ضرورة  جامعة  مؤسسة  بعنوان:    بمداخلة  مشارك   الع قة 
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اآلليات القانونية املكرسة لحماية االبتكارات الجديدة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  

العلومفي ظل التشريع الجزائري  التسيير بجامعة   ، من تنظيم مخبر    االقتصادية وعلوم 

 .2018ماي  03و 02 ييوم - الجزائر -بسكرة  محمد خيضر

بالجزائر .6 التنمية  تمويل  في  ا س مية  الصيرفة  دور  الوطني حول  العلمية  مع    -الندوة 

التاريخي واملفاهيمي للصيرفة    التأصيل بعنوان:    بمداخلة  مشارك ا شارة إلى نماذج عاملية،  

  العربي بن مهيدي   ، من تنظيم مخبر املحاسبة، املالية، الجباية والتأمين، بجامعةاإلسالمية

 .2018سبتمبر  25، يوم   -الجزائر -يأم البواق

 

 :االستشارية  والهيئات العلميين  والتقييم  الخبرة إجراء 

 طبيعة النشاط  الصفة 

في    العلمية  الهيئة عضوية

 الدولية  مللتقيات

علوم   .1 في  للبحث  النوعية  الطرق  حول  الدولية  العلمية  للندوة  العلمية  اللجنة  عضو 

  - الجزائر  -بسكرة  محمد خيضر  بجامعة  مالية، بنوك و دارة االعمالمن تنظيم مخبر  ا دارة  

 . 2021فيفري  04 يوم

عضو اللجنة العلمية امللتقى الدولي متعدد التخصصات حول االبتكار األخضر مفتاح   .2

املؤسسات الناشئة واملؤسسات الص يرة واملتوسطة من العلوم التطبيقية الى بيئة األعمال  

 .2020مارس 10و 09يومي  - الجزائر -بسكرة  محمد خيضر جامعة من تنظيم 

حو  .3 الدولي  امللتقى  العلمية  اللجنة  بين  عضو  الحكومي  لإلنفاق  التمويلية  البدائل  ل 

والتجارية   االقتصادية  العلوم  كلية  تنظيم  من  ا س مي،  واالقتصاد  الوضعي  االقتصاد 

 .2018مارس  14و 13يومي  -الجزائر-وعلوم التسيير، جامعة قاملة 

في    العلمية  الهيئة عضوية

 الوطنية  مللتقيات

عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول متطلبات تفعيل صناعة التمويل ا س مي   .1

التنمية املستدامة، من تنظيم معهد العلوم االقتصادية والتجارية  بالجزائر في عل تحديات  

بوالصوف   الحفيظ  عبد  الجامعي  املركز  التسيير،  الجزائر -وعلوم  جوان   29يوم    -ميلة، 

2021 . 

العل .2 اللجنة  التنويع  عضو  استراتيجيات  حول  االفتراض ي  الوطني  للملتقى  مية 

املستدامة التنمية  عل  في  الجزائر  في  االقتصادية  ،  االقتصادي  العلوم  مخبر  تنظيم  من 

 .2021 جوان 09و  08 ييوم -الجزائر  -بسكرة محمد خيضر وعلوم التسيير بجامعة

حول  .3 الوطني  للملتقى  العلمية  اللجنة  في   عضو  العالي  التعليم  مؤسسات  في  الجودة 

من تنظيم مخبر    -الجامعات الجزائرية في عل اقتصاد املعرفة وضمان الجودة  –الجزائر  

جانفي    29و  28يومي    -الجزائر  - بسكرة  محمد خيضر  بجامعة  مالية، بنوك و دارة االعمال 

2020 . 
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الحوكمة   .4 تطبيق  تحديات  الدراس ي حول  لليوم  العلمية  اللجنة  التجارة  عضو  عل  في 

  - بسكرة  محمد خيضر   بجامعة  مالية، بنوك و دارة االعمال من تنظيم مخبر    -االلكترونية  

 . 2019أكتوبر  28يوم  -الجزائر 

املال   .5 مؤسسات  في  التسويق  ممارسات  حول  الوطني  للندوة  العلمية  اللجنة  عضو 

بجامعةواالعمال،   التسيير  وعلوم  االقتصادية  العلوم  مخبر  تنظيم  خيضر   من    محمد 

 . 2018فيفير   22يوم  - الجزائر -بسكرة

حول   .6 الوطني  للندوة  العلمية  اللجنة  الص يرة عضو  املؤسسات  في  املفتوح  االبتكار 

مؤسسة  واملت الع قة  وتنمية  التطبيق    –وسطة  وعوائق  التبني  ضرورة  بين  جامعة 

بجامعة املؤسسات،   التسيير  وعلوم  االقتصادية  العلوم  مخبر  تنظيم  خيضر   من    محمد 

 . 2018ماي  03و 02يومي  - الجزائر -بسكرة

في    العلمية  الهيئة عضوية

 كتا  جماعي 

املوسوم التمويل ا س مي للمؤسسات الص يرة   للكتاب الجماعيعضو اللجنة العلمية   .1

واملتوسطة، من تنظيم مخبر إدارة أعمال املؤسسات االقتصادية املستدامة، كلية العلوم 

جامعة   التسيير،  وعلوم  والتجارية  الوادياالقتصادية  لخضر  حمه    - الجزائر  - الشهيد 

 . 2021املنشور في أكتوبر 

النماذج املستحدثة للوقف ودورها في املوسوم  عضو اللجنة العلمية للكتاب الجماعي   .2

واستراتيجيا دراسات  مخبر  تنظيم  من  املستدامة،  التنمية  االقتصادي    تتحقيق  التويع 

املركز   التسيير،  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  معهد  املستدامة،  التنمية  لتحقيق 

 .2020مبر املنشور في ديس  -ميلة، الجزائر-الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 

في   العلمية   الهيئةرئاسة 

 كتا  جماعي 

رئيس اللجنة العلمية للكتاب الجماعي املوسوم دراسات في التمويل األص ر ا س مي،   .1

  - الجزائر  - بسكرة  محمد خيضر  مخبر العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بجامعة  من تنظيم

 .2021املنشور في السداس ي األول 

خبير محكم في مجالت  

 علمية محكمة 

بنوك   .1 مالية  مخبر  عن  الصادرة  األعمال،  و دارة  البنكية  املالية  االقتصاديات  مجلة 

 .بسكرة محمد خيضر بجامعة  و دارة األعمال 

العلوم االقتصادية   ، الصادرة عن مجلة أرصاد للدراسات االقتصادية وا دارية .2 كلية 

 سكيكدة. 1955أوت  20والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم    الصادرة عن ،  مجلة العلوم ا دارية واملالية .3

 . الشهيد حمه لخضر الواديالتسيير، جامعة  

 . الشهيد حمه لخضر الواديجامعة   الصادرة عن، مجلة رؤى اقتصادية .4

إجراء الخبرة وتقييم  

 ة املطبوعات البيداغوجي

مادة   .1 في  محاضرات   : بل  املوسومة  مشري،  فريد  للدكتور:  بيداغوجية  مطبوع  تقييم 

الهندسة املالية، تخصص إدارة مالية، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  

 . 2019 -08-06في:  - ميلة، الجزائر-املركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 
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 الجامعي   التأهيل أعمال  مناقشة لجان عضو 

 وصف عمل التأهيل  ة العضوية صف

 خبيرا 

كلية  ة: أسماء حدانة، قسم العلوم االقتصادية،  تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشح .1

أكتوبر    28في:    بسكرة  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر

2021 . 

كلية  : الياس غقال، قسم العلوم االقتصادية،  تقييم ملف التأهيل الجامعي للمترشح .2

مارس    07في:    بسكرة   العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر

2019 . 

 رئيسا مناقشا 

ة: شهرة عديسة، قسم العلوم االقتصادية،  ملف التأهيل الجامعي للمترشحمناقشة   .1

التسيير، جامعة محمد خيضر  والتجارية وعلوم  االقتصادية  العلوم    14في:    بسكرة   كلية 

 .2020ديسمبر 

 

 دكتوراه أطروحة لجان عضو 

 وصف الرسالة العلمية  ة العضوية صف

 مناقشا

دراسة مقارنة  -جعفر شريقي: دور صيغ التمويل ا س مي في تحفيز النمو االقتصادي -

دكتوراه    رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة،  -2018-2000الجزائر ماليزيا للفترة  

االقتصادية    علوم العلوم  االقتصادية، كلية  العلوم  التسيير  والتجاريةفي  جامعة  ،  وعلوم 

 .2022ماي  19، نوقشت في: بسكرة محمد خيضر

 مناقشا

في   - العمومية  االستثمارات  تمويل  على  النقدية  الصدمات  أثر  بوعناني:  الصمد  عبد 

رسالة مقدمة كجزء من متطلبات نيل  ، -2018-1990دراسة حالة الجزائر للفترة -الجزائر  

كلية    تخصص اقتصاد مالي تطبيقي،  دكتوراه الطور الثالث في العلوم االقتصادية،  شهادة

، نوقشت في: بسكرة  جامعة محمد خيضر،  وعلوم التسيير  يةوالتجار العلوم االقتصادية  

 .2021سبتمبر  26

 مناقشا

املالية الدولية في إدارة املحافظ االستثمارية   - ابتسام قواجلية: دور مؤشرات األسواق 

‘دارة محفظة استثمارية دولية،  -الدولية   رسالة مقدمة كجزء من متطلبات  دراسة حالة 

شهادة االقتصادية،  نيل  العلوم  في  الثالث  الطور  دولية،  دكتوراه  تجارة  كلية    تخصص 

، نوقشت في: بسكرة  جامعة محمد خيضر،  وعلوم التسيير  اريةوالتجالعلوم االقتصادية  

 . 2020جانفي  28

 مناقشا
املركزي  - بالنبك  وع قتها  االلكترونية  البنوك  لطيف:  سن افورة    -وليد  حالة  دراسة 

شهادة،  -2001-2017 نيل  متطلبات  من  كجزء  مقدمة  العلوم   علومدكتوراه    رسالة  في 
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االقتصادية   العلوم  كلية  التسيير  والتجاريةاالقتصادية،  خيضر ،  وعلوم  محمد    جامعة 

 . 2020أكتوبر  01، نوقشت في: بسكرة

 مناقشا

دراسة    -محمد تاج الدين صحراوي: مساهمة قطاع السياحة في رفع احتياطي الصرف -

الفترة   الجزائر تونس خ ل  نيل    -2019-2009مقارنة  رسالة مقدمة كجزء من متطلبات 

كلية    تخصص مالية بنوك وتأمينات،  دكتوراه الطور الثالث في العلوم االقتصادية،  شهادة

، نوقشت في: بسكرة  جامعة محمد خيضر،  وعلوم التسيير  والتجاريةالعلوم االقتصادية  

 .2019جوان  27

 رئيسا 

عادل بن عطاء هللا: دور جودة نظام املعلومات في تحقيق امليزة التنافسية للمؤسسات   -

من متطلبات  دراسة حالة شركة كوندور لإللكترونيات بوالية برج بوعريريج،    –االقتصادية  

تخصص اقتصاد وتسيير املؤسسة، كلية   في العلوم االقتصادية، علومدكتوراه  نيل شهادة

، نوقشت في: بسكرة  جامعة محمد خيضر،  وعلوم التسيير  والتجاريةالعلوم االقتصادية  

 .2019ديسمبر  19

 

 البيداغوجي  التأطير 

 وصف التأطير البيداغوجي    البيداغوجي   املستوى 

 رسائل  على  اإلشرا  

 الدكتوراه 

نشاط    زكية بوصيودةالطالبة:   - في دعم  التكافلي  التأمين  املذكرة: دور شركات  عنوان 

 دراسة استشرافية للجزائر. لم تناقش -املصارف ا س مية دراسة حالة السعودية وماليزيا

: قياس كفاءة البنوك الجزائرية ومقارنتها مع كفاءة عمران عنوان املذكرةفوزية  الطالبة:   -

استثماري  مناخ  عل  فقي  األجنبية  الفترة    البنوك  )دراسة   2020-2008مشترك خ ل 

 . لم تناقش  قياسية، تحليلية(

سلطانالطالبة:   - املذكرة  صفاء  الصيرفة  :  عنوان  تطوير  في  املالية  التكنولوجيا  دور 

 . لم تناقش 2010-2023  -دراسة حالة ماليزيا -ا س مية  

   مذكرات على  اإلشرا  

ى  مستو  الدراسة  نهاية

 LMD املاستر

نوي: مساهمة الخدمات املصرفية في استقبال العم ء دراسة حالة ترست بنك  جليلة   .1

كلية العلوم   ، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،2020-2018الجزائر وكالة بسكرة للفترة  

التسيير  والتجاريةاالقتصادية   االقتصادية،  وعلوم  العلوم  محمد خيضر ، قسم    جامعة 

 . 2021جوان  28، نوقشت في: بسكرة

را .2 الوكالة  ملياء  التضامني، دراسة حالة  االقتصاد  في دعم  املص رة  القرو   دور  يس: 

كلية العلوم االقتصادية    الوطنية لتسيير القر  املص ر، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،

التسيير  والتجارية االقتصادية،  وعلوم  العلوم  قسم  خيضر،  محمد  ،  بسكرة   جامعة 

 .2021جوان  28نوقشت في: 

مؤسسات التأمين ا س مية في التقليل من املخاطر لدى املصارف    إسحاق بورنان: دور  .3

تخصص اقتصاد    ،2020مؤسسة التأمين ا س مي األردني، للفترة  ا س مية، دراسة حالة  



12 
 

، قسم العلوم االقتصادية،  وعلوم التسيير   والتجارية كلية العلوم االقتصادية    نقدي وبنكي، 

 .2021جوان  28، نوقشت في: بسكرة جامعة محمد خيضر

الزبون، دراسة حالة   .4 في تحقيق والء  بالع قات  التسويق  عثماني مرابو رمزي: فعالية 

أوريدو ل تصاالت   اقتصاد    ،-بسكرة-مؤسسة  املؤسساتتخصص  العلوم    ،وتسيير  كلية 

التسيير  والتجاريةاالقتصادية   االقتصادية،  وعلوم  العلوم  محمد خيضر ، قسم    جامعة 

 . 2021جوان  28، نوقشت في: بسكرة

التضامني، دراسة حالة امل رب،   .5 التمويل األص ر في خدمة االقتصاد  منوبة زير: دور 

، قسم  وعلوم التسيير  والتجاريةكلية العلوم االقتصادية    تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،

 .2020سبتمبر  27، نوقشت في:  بسكرة جامعة محمد خيضرالعلوم االقتصادية، 

حالة خزينة  سلمي   .6 دراسة  العمومية،  النفقات  ترشيد  في  املالية  الرقابة  دور  العطرة: 

وعلوم   والتجارية كلية العلوم االقتصادية    تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،   ،2018بسكرة  

سبتمبر    27، نوقشت في:  بسكرة  جامعة محمد خيضر، قسم العلوم االقتصادية،  التسيير

2020 . 

التمو  .7 العزيز: دور  املصرفية، دراسة حالة  ياسمين عبد  الودا،ع  في جذب  التشاركي  يل 

( الفترة  خ ل  الجزائر  الخليج  وبنكي،(،  2016-2008بنك  نقدي  اقتصاد  كلية   تخصص 

االقتصادية   التسيير  والتجاريةالعلوم  االقتصادية،  وعلوم  العلوم  قسم  محمد  ،  جامعة 

 . 2020سبتمبر   27، نوقشت في: بسكرة خيضر

الزكا .8 دور  ومان،  حالة صندوقي  مروة  دراسة  التضامني،  االقتصاد  دعم  في  والوقف  ة 

كلية    تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،(،  2019-2004الزكاة والوقف بوالية بسكرة للفترة )

االقتصادية   التسيير  والتجاريةالعلوم  االقتصادية،  وعلوم  العلوم  قسم  محمد  ،  جامعة 

 . 2020سبتمبر   27، نوقشت في: بسكرة خيضر

دراسة   .9 ا س مية  املصارف  دعم  في  التكافلي  التأمين  مؤسسات  دور  ميلودي:  نادية 

للجزائر،   اقتصاد نقدي وبنكي،استشرافية  االقتصادية    تخصص  العلوم    والتجارية كلية 

  30، نوقشت في:  بسكرة  جامعة محمد خيضر، قسم العلوم االقتصادية،  وعلوم التسيير

 . 2020سبتمبر 

م .10 دور  عباس:  بن  الجزائر  نسرين  في  التأمين  دعم سوق  في  التكافلي  التأمين  ؤسسات 

من   املمتدة  الفترة  تخصص2020الى    2006خ ل  وبنكي،   ،  نقدي  العلوم   اقتصاد  كلية 

التسيير  والتجاريةاالقتصادية   االقتصادية،  وعلوم  العلوم  محمد خيضر ، قسم    جامعة 

 . 2020سبتمبر   30، نوقشت في: بسكرة

تسويق البنكي في تحسين الخدمات البنكية، دراسة حالة بنك  مونيا بن عيس ى: دور ال .11

للفترة   بسكرة  وكالة  الريفية،  والتنمية  نقدي  ،  2019-2015الف حة  اقتصاد  تخصص 

االقتصادية    وبنكي، العلوم  التسيير  والتجاريةكلية  االقتصادية، وعلوم  العلوم  قسم   ،

 . 2019جويلية  06، نوقشت في: بسكرة جامعة محمد خيضر
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  سكينة هميلي: آليات التمويل الحديثة للمشاريع االستثمارية املقدمة من طرف البنوك،  .12

الفترة   البركة خ ل  بنك  الجزائري،  الشعبي  القر   تخصص ،  2018-2012دراسة حالة 

وبنكي، نقدي  االقتصادية    اقتصاد  العلوم  التسيير  والتجاريةكلية  العلوم وعلوم  قسم   ،

 . 2019جويلية  06، نوقشت في: بسكرة مد خيضرجامعة مح االقتصادية، 

املوازنة العامة، دراسة حالة   .13 منال بوضياف: دور الصكوك ا س مية في ت طية عجز 

كلية العلوم   تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،(،  2018-2008تجربة ماليزيا والسودان للفترة )

التسيير  والتجاريةاالقتصادية   االقتصادية،  وعلوم  العلوم  محمد خيضر ، قسم    جامعة 

 . 2019جويلية  08، نوقشت في: بسكرة

حالة   .14 دراسة  السكن،  مقتني  تمويل  في  وا س مية  التجارية  البنوك  دور  معلوم:  مروة 

،  2018-2014وكالة بسكرة وبنك البركة الجزائر، خ ل الفترة    البنك الخارجي الجزائري 

، قسم  وعلوم التسيير  والتجاريةكلية العلوم االقتصادية    تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،

 . 2019جويلية  08، نوقشت في:  بسكرة جامعة محمد خيضرالعلوم االقتصادية، 

واملتوسطة،   .15 الص يرة  املؤسسات  تمويل  في  املخاطر  املال  رأس  دور  س طنية:  خالد 

تخصص اقتصاد نقدي  ،  2018-2015الجزائر للفترة    sofinanceدراسة حالة شركة  

االقتصادية    وبنكي، العلوم  التسيير  والتجاريةكلية  االقتصادية، وعلوم  العلوم  قسم   ،

 . 2019جويلية  09، نوقشت في: بسكرة جامعة محمد خيضر

حالة   .16 دراسة  العامة،  املوازنة  على  النفط  أسعار  انخفا   انعكاسات  دربالي:  شهرزاد 

( الفترة  خ ل  وبنكي،(،  2017-2012الجزائر  نقدي  اقتصاد  العلوم    تخصص  كلية 

التسيير  والتجاريةاالقتصادية   االقتصادية،  وعلوم  العلوم  محمد خيضر ، قسم    جامعة 

 . 2018جوان  25، نوقشت في: بسكرة

حالة   .17 دراسة  الودا،ع،  استقطاب  على  املصرفية  الخدمات  تحديث  أثر  دندح:  صورية 

الخليج   بسكرة،  بنك  وبنكي،وكالة  نقدي  اقتصاد  االقتصادية   تخصص  العلوم  كلية 

التسيير  والتجارية قسموعلوم  االقتصادية،    ،  خيضرالعلوم  محمد  ،  بسكرة   جامعة 

 .2018جوان  25نوقشت في: 

بنك  فارس عاقلي: أثر الصيرفة االلكترونية في تحسين الخدمات املصرفية، دراسة حالة   .18

العلوم االقتصادية    تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،الخليج وكالة بسكرة،     والتجارية كلية 

  25، نوقشت في:  بسكرة  جامعة محمد خيضر، قسم العلوم االقتصادية،  وعلوم التسيير

 .2018جوان 

صفاء سايب: دور بدائل التمويل التقليدية في تمويل املؤسسات الص يرة واملتوسطة،   .19

  والتجارية كلية العلوم االقتصادية    تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،دراسة حالة الجزائر،  

  25، نوقشت في:  بسكرة  جامعة محمد خيضرصادية،  ، قسم العلوم االقتوعلوم التسيير

 .2018جوان 
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برهان طه خليل: أهمية االعتماد على الصكوك ا س مية كبديل تمويل في املؤسسات   .20

كلية    تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،االقتصادية، دراسة حالة مطار محمد خيضر بسكرة،  

االقتصادية   التسيير  والتجاريةالعلوم  االقتصادية،  وعلوم  العلوم  قسم  محمد  ،  جامعة 

 .2018جوان   26، نوقشت في: بسكرة خيضر

املؤسسات   .21 لتمويل  التجارية  البنوك  في  الحديثة  األدوات  دور  رماضنة:  الشافي  عبد 

تخصص اقتصاد نقدي  ،  sarl phenixالص يرة واملتوسطة دراسة حالة مصنع التمور 

االقتصادية    وبنكي، العلوم  التسيير  والتجاريةكلية  االقتصادية، وعلوم  العلوم  قسم   ،

 .2018جوان  26نوقشت في: ، بسكرة جامعة محمد خيضر

املباشر،   .22 األجنبي  االستثمار  تدفقات  على  الصرف  أسعار  تقلبات  أثر  طلحي:  هشام 

  والتجارية كلية العلوم االقتصادية    تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،دراسة حالة الجزائر،  

  28، نوقشت في:  بسكرة  جامعة محمد خيضر، قسم العلوم االقتصادية،  وعلوم التسيير

 .2018جوان 

متابعة   على  اإلشرا  

الطلبة املتربصين في  

 املؤسسة 

الطلبة: عفاف مومي، حداد هديل، نجيب بن عيس ى: اعتماد وسائل الدفع ا لكترونية   .1

ك لية لتطوير القطاع البنكي في الجزائر، مؤسسة التربص: بنك الف حة والتنمية الريفية  

وبنكي،  نقدي  اقتصاد  االقتصادية    وكالة بسكرة، تخصص  العلوم  وعلوم   والتجارية كلية 

جوان    27، نوقشت في:  بسكرة  جامعة محمد خيضر ، قسم العلوم االقتصادية،  التسيير

2021 . 

الطلبة: س ف جيرب، راضية ربيع: دور القرو  البنكية في تمويل املشاريع الص يرة،  .2

  تخصص اقتصاد نقدي وبنكي،   مؤسسة التربص: القر  الشعبي الجزائري وكالة بسكرة، 

االقتصادية   العلوم  التسيير  والتجاريةكلية  االقتصادية،  وعلوم  العلوم  قسم  جامعة  ، 

 .2020 سبتمبر 30، نوقشت في: بسكرة محمد خيضر

االعتماد   .3 دور  العربي:  فطناس ي  وردة  مرابط،  عثماني  حسناء  ركيبي،  يسرى  الطلبة: 

التجارة   تمويل  في  وكالة  املستندي  الجزائري  الخارجي  البنك  التربص:  مؤسسة  الخارجية، 

وبنكي،   مست انم،  نقدي  اقتصاد  االقتصادية    تخصص  العلوم  وعلوم    والتجاريةكلية 

  سبتمبر   30، نوقشت في:  بسكرة  جامعة محمد خيضر، قسم العلوم االقتصادية،  التسيير

2020 . 

ا .4 منير مداني، يوسف بوزيد، إسحاق بورنان: دور  في تمويل  الطلبة  املستندي  العتماد 

الخارجية بسكرة،التجارة  وكالة  الجزائري  الشعبي  القر   التربص:  مؤسسة  تخصص   ، 

وبنكي، نقدي  االقتصادية    اقتصاد  العلوم  التسيير  والتجاريةكلية  العلوم وعلوم  قسم   ،

 . 2019 جوان 29، نوقشت في: بسكرة جامعة محمد خيضراالقتصادية، 

 توقيع املعني


