
 
 

 

    Mohamed Aliمحمد عمي    : االســـــم
 BELAHCENEبمحسن         : المقـــــب

 بـ بسكرة 71/40/7327 :تاريخ ومكان الميالد
 أستاذ دائم الوظيفة الحالية:

 بسكرة  - طريق سيدي عقبة  شارع األمير عبد القادر 40:  العنوان
  4440 71 04 40    :الهــاتف

 " أ " مساعدأستاذ  رتبة:ال

      mabelahcene@univ-biskra.dz:البريد االلكتروني
 ، الجزائر.جامعة محمد خيضر بسكرة-التجارية وعموم التسييركمية العموم االقتصادية و : مؤسسة النشاط

 الشهادات المتحصل عميها:
 .7333سنة شهادة البكالوريــــا : ثانوية العربي بن مهيدي بسكرة، الجزائر،   -
 .7442الجزائر، سنة  -شهادة الميسانس في عموم التسيير، تخصص : محاسبة، جامعة محمد خيضر بسكرة  -
 . 7443سنة  ،الجزائر –شهادة الماجستـير في العموم االقتصادية، تخصص : اقتصاد تطبيقي، جامعة محمد خيضر بسكرة  -

 توى الليسانس والماستر.ييس علي مستدريس عدة مقا المهــــام البيداغوجية:

 :والعممية الـــمهام اإلدارية

بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم  رئيس قسم العموم االقتصادية مكمف بمتابعة التدريس والتعميم والتقييم في التدرج مساعد -
 .73/77/7472غاية  إلى 74/44/7477 بسكرة من محمد خيضر بجامعة التسيير

 .7472إلى  7474من  محمد خيضر بسكرة  جامعةدارة )ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين( لمجمس اإلعضو  -
بكمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم  )ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين( اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصاديةعضو  -

 ى يومنا هذا.إل 40/40/7471 منبسكرة  محمد خيضر بجامعة التسيير

)ممثل منتخب عن سمك األساتذة المساعدين( بجامعة  التجارية وعموم التسييرو عضو المجمس العممي لكمية العموم االقتصادية  -
 إلى يومنا هذا. 40/40/7471من  محمد خيضر بسكرة

مية العموم االقتصادية والتجارية وعموم بك رئيس قسم العموم التجارية مكمف بمتابعة التدريس والتعميم والتقييم في التدرج مساعد -
 .77/42/7473إلى غاية  74/77/7472بسكرة من  محمد خيضر بجامعة التسيير

إلى يومنا  7473من بجامعة محمد خيضر بسكرة  (األساتذة المساعدين سمك منتخب عن المجنة المتساوية األعضاء )ممثل عضو -
 هذا.

إلى  77/42/7473بسكرة من  محمد خيضر بجامعة موم االقتصادية والتجارية وعموم التسييربكمية العرئيس قسم العموم التجارية  -
 .يومنا هذاغاية 

 

 السـيرة الذاتـية
 



 :التأطـــــــير
 .والماستراإلشراف عمى  العديد من مذكرات التخرج لطمبة الميسانس  -
-7477األولى ماجستير لمموسم الجامعي المشاركة في تأطير مسابقة الماجستير )إعداد وتصحيح أسئمة الدخول في مسابقة السنة  -

 بسكرة.-( تخصص: األسواق المالية والبورصات، كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة محمد خيضر7477
 ة:ـال العمميــاألعم
 :النشر - أ

العدد -ة الحقوق والعموم اإلنسانيةمجم التجربة الجزائرية في تحميل قرار االستثمار عن طريق االعتماد اإليجاريمقال بعنوان:  -
 جامعة الجمفة.، 7472)المجمد الثاني(، جانفي  22

 

 :الدولية الممتقيات - ب

 7472نوفمبر  74و 73 يومي: ،بجامعة سعيدة الممتقى الدولي األول حول: الطرق واألدوات الكمية المطبقة في التسيير -
يات في تخطيط اإلنتاج بالمؤسسة الصناعية )دراسة حالة مؤسسة عنوان المداخمة: استخدام النماذج األكيدة لبحوث العمم

 .بسكرة(-صناعة الكوابل

بين إشكال البقاء وحتمية االبتكار، معهد العموم االقتصادية والتجارية -المقاوالتية المستدامةالدولي األول حول:  المؤتمر -
أهمية اعتماد عنوان المداخمة:  7471 أفريل 73و 72يومي:  ميمة،-وعموم التسيير، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف

 .إستراتيجية اإلبداع كأداة لتعزيز روح المقاوالتية

 الوطنية: الممتقيات - ت

كمية ممتقى وطني حول: ضمانات الحماية القانونية لمعمميات المصرفية من جرائم الفساد المالي في التشريع الجزائري،  -
، عنوان المداخمة: تطبيق مبادئ الحوكمة في 7471مارس  47و 47، يومي: 7نةجامعة باتالحقوق والعموم السياسية، 

 البنوك الجزائرية.

جامعة قالمة ، ممتقى وطني حول: تنافسية الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل التغيرات الدولية واإلقميمية -
يل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لدعم ، عنوان المداخمة: البرنامج الوطني لتأه7471نوفمبر  72و 71يومي: 

 تنافسية المؤسسات.

 70و 72الممتقى الوطني السادس حول: تسيير الموارد البشرية المعنون بـ: تسويق الموارد البشرية، جامعة بسكرة، يومي:  -
 عنوان المداخمة: تسويق الموارد البشرية كآلية لجذب، دمج وكسب والء الموظفين. ،7472مارس 

 :يام الدراسيةاأل - ث

 7472جوان  74تقييم فعالية تسيير مؤسسات خدمات الرعاية الصحية في الجزائر وذلك يوم:  :اليوم الدراسي األول حول -
 : الدوافع، األهداف وآليات التسيير.عنوان المداخمة: دراسة تقييمية لمخارطة الصحية في الجزائرجامعة بسكرة، 

نشاطات البدنية سيير المؤسسات وتطوير الممارسة الرياضية، معهد عموم وتقنيات اليوم دراسي حول: واقع اإلدارة في ت -
إدارة الجودة الشاممة ودورها في تطوير الرياضة ، عنوان المداخمة: 7471 مارس 43يوم:  جامعة بسكرة،-والرياضية
 .المدرسية



 جامعة بسكرةم االقتصادية وعموم التسيير، ندوة وطنية حول: ممارسات التسويق في مؤسسات المال واألعمال، مخبر العمو  -
 ، عنوان المداخمة: متطمبات تطوير الصيرفة اإللكترونية في الجزائر.7472فيفري  77يوم: 

قالمة  7304ماي  2يوم دراسي حول: مناهج البحث العممي وأخالقيات الباحث، مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد، جامعة  -
ان المداخمة: حسن انتقاء المنهج والتحمي باألمانة العممية ضمان لفكر الجودة واستدامة التميز ، عنو 7472أفريل  43يوم: 

 في البحث العممي.

جامعة: بين ضرورة التبني -ندوة وطنية حول: االبتكار المفتوح في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية العالقة مؤسسة -
، عنوان المداخمة: 7472ماي  42و 47جامعة بسكرة، يومي وم التسيير، مخبر العموم االقتصادية وعموعوائق التطبيق، 

 عرض لبعض التجارب الدولية.-االبتكار المفتوح: مقاربة جديدة لممؤسسة بين ضرورة التبني وتحديات التطبيق

 

 مشاريع البحث المعتمدة: 
 

 :عضو مكمف بالبحثCNEPRU  

شروعنتيجة الم الرئيس    عنوان المشروع رمز المشروع  

M01420110023 

 
إنشاء القيمة خيار أم ضرورة لرفع التحدي أمام تنافسية 
 المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الوسط الجديد؟

  

 أ.د/ جمال خنشور
 

 مشروع انتهى 

 

F02N01UN07012014000  7  
 

 دور حوكمة الشركات في خمق القيمة دراسة حالة عينة
 من المؤسسات

شروع قيد اإلنجازم أ.د/ جمال خنشور  
1026 سنة االعتماد  

 

 :عضو مكمف بالبحثPNR  

 نتيجة المشروع الرئيس    عنوان المشروع رمز المشروع

03 / 7477  

 

تقييم فعالية تسيير مؤسسات خدمات الرعاية الصحية 
دراسة عينة من مؤسسات –المباشرة في الجزائر   

 والية بسكرة

 أ.د/ جمال خنشور
 

 مشروع انتهى 

 

 

 

 إمضاء المعني                                                                                                


