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 عنوان املقال
ترتيب 

 املؤلف
 الرابط الالكتروني الجامعة/ العدد /السنة عنوان املجلة  وتصنيفها

تقييم فعالية استخدام املراجعة 

التحليليلة في تقييم ألاداء املالي  

دراسة حالة: الشر التابعة حبوب 

 -الصناعي القنطرةاملركب -الزيبان 

01 

مجلة العلوم الانسانية 

 بسكرة
جامعة محمد خيضر 

العدد  79بسكرة/املجلد 

7/7579 

https://www.asjp.c

erist.dz/en/article/

168797 

الابداع كمدخل لتحقيق ميزة 

تنافسية للمؤسسات دراسة حالة 

مؤسسة قديلة لتعبيئة املياه 

 املعدنية بسكرة

01 

 الاقتصاديمجلة املنهل 

 0جامعة الوادي/املجلد 

 2/7579العدد 

https://www.asjp.c

erist.dz/en/Present

ationRevue/479 

استخدام أساليب املراجعة 

التحليليلة في تحسين عملية 

التدقيق دراسة حالة: الشر التابعة 

حبوب الزيبان املركب الصناعي 

 القنطرة

57 

مجلة أبحاث ودراسات 

جامعة برج  التنمية

العدد  1بوعريريج/املجلد 

9/7579 

https://www.asjp.c

erist.dz/en/article/

162359 



محاسبة املسؤولية الاجتماعية 

وأثرها على أداء العاملين في 

 املؤسسات الاقتصادية الجزائرية

57 

مجلة 

البحوثفيالعلوماملاليةواملحا

 سبية

 6جامعة املسيلة/املجلد 

 9/7579العدد 

https://www.asjp.c

erist.dz/en/article/

159344 

استخداممحاسبةاملسؤوليةالاجتما

عيةلتحسيناملعلومةاملحاسبيةدراس

ةحالة: 

مديريةالشؤوناالجتماعيةلسوناطرا

 -بسكرة –ك 

57 

 مجلة الاقتصاد الجديد

جامعة خميس 

العدد  99مليانة/املجلد 

7/7575 

https://www.asjp.c

erist.dz/en/article/

120704 

دور تكنولوجيا املعلومات في 

تنافسية لخدمات تحقيق ميزة 

املصارف الاسالمية دراسة حالة 

 بنك البركة الجزائر

57 

 مجلة الاقتصاد الصناعي

 1/املجلد 9جامعة باتنة 

 9/7591العدد 

https://www.asjp.c

erist.dz/en/article/

113548 

برامج الطاقات املتجددة في 

 59 الجزائر... الواقع والتحديات

مجلة أبحاث اقتصادية 

 وادارية

جامعة محمد خيضر 

العدد  97بسكرة/املجلد 

7/7591 

https://www.asjp.c

erist.dz/en/article/

67018 

 الوطنيةالعلمية املجالت  .7.9.0

 الرابط املقال

"متطلبات تطبيق مراكز التقييم كألية لتقييم املهارات 

دراسة حالة مؤسسة –باملؤسسة الاقتصادية الجزائرية 

"مجلة  -الزراعية والغذائية طولقةالتمور واملنتوجات 

الدراسات الاقتصادية املعمقة، جامعة مستغانم ، العدد 

0 ،7599. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/96059 

( في ABC"تطبيق أسلوب التكلفة على أساس ألانشطة )

املؤسسات العمومية"، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، 

، العدد الاقتصادي، املجلد الثاني 25 جامعة الجلفة، العدد

،7599. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/62069 

"دور السياحة البيئية في تحقيق التنمية املستدامة"، مجلة 

دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات املتجددة، جامعة 

 .7599، جوان 59، العدد 9باتنة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/19125 

"التكلفة املستهدفة كأداة لتحقيق امليزة التنافسية"، مجلة  

الاصيل للبحوث الاقتصادية والادارية، جامعة خنشلة، 

 .7599، جوان 9العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/91116 

"الخراج والعشور وامكانية تطبيقها في وقتنا املعاصر"، 

، الجزء 01الانسانية، جامعة بسكرة، العددمجلة العلوم 

 .7599، سبتمبر 7

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11216 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/245"نماذج لتجارب دولية رائدة في مجال املسؤولية 



الاجتماعية"، مجلة النور للدراسات الاقتصادية، جامعة  

 .7599البيض، العدد الخامس، ديسمبر 

"البرامج الداعمة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في 

الجزائر"، مجلة مخبر مالية، بنوك وادارة الاعمال، جامعة  

 .7599، ديسمبر 0بسكرة، العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/42719 

"مراحل تطور التجارة الخارجية في الجزائر"، مجلة 

قتصاد الدولي والعوملة، جامعة الجلفة، العدد ألاول، الا

 .7591ديسمبر 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123551 

"شروط وعوامل نجاح تبني تسويق املوارد البشرية"، مجلة 

، 7، العدد 95دفاتر اقتصادية، جامعة الجلفة، املجلد 

 .7591سبتمبر 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/67939 

"أقتصاد املعرفة في الجزائر بين ما هو مطبق وما ينبغي أن 

يتحقق"، مجلة الدراسات املحاسبية واملالية املتقدمة، 

 .7591جامعة الجلفة، العدد الثاني، أفريل 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/151547 

البنوك التجارية )التقليدية( "مقارنة بين البنوك إلاسالمية و 

من خالل دراسة حالتين هما بنك القرض الشعبي 

وبنك البركة الجزائري"، مجلة املنهل  CPAالجزائري 

، ديسمبر 7، العدد 59الاقتصادي، جامعة الوادي، املجلد 

7591. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/80201 

"مساهمة القرض بإيجار في تمويل املؤسسات الصغيرة 

، 0واملتوسطة"، مجلة املقريزي، املركز الجامعي أفلو، العدد

 .7591ديسمبر 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/122393 

"الجباية البيئية وسيلة لردع التلوث والحفاظ على البيئة"، 

 .7591أوت  ،6مجلة التكامل، جامعة  عنابة، العدد

http://latee.univ-annaba.dz 

الافصاح املحاسبي عن التكاليف البيئية وفق النظام 

وحدة –املحاسبي املالي دراسة حالة: ديوان الوطني للتطهير 

"، مجلة املنتدي للدراسات والابحاث الاقتصادية، -بسكرة

 .7575، املجلد الرابع، جوان 59جامعة  الجلفة، العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/117779 

"واقع القياس املحاسبي عن التكاليف البيئية في املؤسسات 

الاقتصادية الجزائرية دراسة حال: مؤسسة البسكرية 

لالسمنت"، مجلة املنهل الاقتصادي، جامعة  الوادي، 

 .7575، املجلد الثالث، جوان 59العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118811 

"مساهمة حوكمة املؤسسات في تحقيق جودة املعلومة 

املحاسبية"، مجلة إقتصاد املال وألاعمال، جامعة الوادي، 

 .7575، جوان 9، العدد 0املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118340 

املالية وفق املعيار املحاسبي إلافصاح املحاسبي في القوائم 

( دراسة حالة بنك البركة إلاسالمي الجزائر"، مجلة 9رقم )

، املجلد 59البديل الاقتصادي، جامعة  الجلفة، العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/136139 



 .7575السابع، أكتوبر 

"الافصاح املحاسبي عن املسؤولية الاجتماعية في القوائم  

املالية للمؤسسات الاقتصادية"، مجلة آراء للدراسات 

، 57الاقتصادية والادارية، املركز الجامعي أفلو، العدد 

 .7575، ديسمبر 57املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/140251 

خلية وأثر الخصائص "ترشيد مهارات املراجعة الدا

الديمغرافية في الحد من أساليب املحاسبة الابداعية لعينة 

مسحية للمختصين في املحاسبة والتدقيق"، مجلة  العلوم 

،  أذار "مارس" 9، العدد9املالية واملحاسبية، العراق، املجلد 

7579 

http://www.mof.gov.iq/pages/ar/Journal.aspx 

 املداخالت الدولية .2.9.0

 السنة عنوان التظاهرة العلمية ومكان انعقادها ترتيب املؤلف املداخلة عنوان

الجامعة والبحث العلمي ودورها في 

 حماية النزاهة ومكافحة الفساد

"املسؤولية املجتمعية للجامعات العربية" جامعة  7

 الزرقاء، ألاردن.

أفريل  75 -91

7599 

مساهمة املصارف الاسالمية في 

 املستدامةتحقيق التنمية 

"الصيرفة الاسالمية بعد أربعة عقود من نشأتها"  7

، جامعة جامعة الزرقاء، كلية العلوم الاقتصادية

 الزرقاء

ماي  50 -52

7599  

"الخيارات الكفيلة بتنمية واستدامة رأس املال  9 تنظيمات الرأس املال الاجتماعي

 الاجتماعي، رؤى متقاطعة"جامعة خنشلة، الجزائر.

كتوبر أ95 -51

7599 

دور الحكومة الالكترونية في التصدي 

 للفساد إلاداري 

"اقصاد املعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات الفرص  7

 والتحديات" جامعة بني سويف، القاهرة.

أكتوبر 99 -95

7599 

دور آليات حوكمة الشركات في الحد 

من ممارسات املحاسبة الابداعية 

املراجعين دراسة آلراء عينة من 

 الداخليين والخارجيين بوالية بسكرة

مقاربات علمية –"إلاتجاهات الحديثة في املحاسبة  7

 "جامعة أم البواقي-وعملية

أكتوبر 70 -70

7599 

مكانة القطاع السياحي في الاقتصاد 

 الوطني

"آليات تفعيل الاستثمار ودورها في تحسين مؤشرات  9

 بريكةقطاع السياحة" املركز الجامعي 

ديسمبر 59 -56

7599 

ترشيد استخدام الجباية البيئية 

كأداة فعالة للتكنولوجيا الخضراء 

للحد من التلوث البيئي دراسة ألراء 

عينة من ألاكاديميين واملهنيين بوالية 

 بسكرة

التنمية املستدامة اشكالية التمويل الاستثمار في  7

 9الطاقات املتجددة جامعةباتنة

أفريل  72-70

7591 



الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء 

والطاقات املتجددة كخيار تنموي 

دراسة تحليلية ملشاريع –مستدام 

 -الطاقات املتجددة في الجزائر

" الجزائر وحتمية التوجه نحو الاقتصاد ألاخضر  7

 لتحقيق التنمية املستدامة" جامعة خنشلة

95- 

 7591ديسمبر99

التواصل أهمية التسويق عبر شبكات 

 الاجتماعي

" التحديات الحديثة للتسويق وتنولوجيا املعلومات  9

 والاتصال" جامعة الجلفة

50- 

 7591ديسمبر50

محاسبة املسؤولية الاجتماعية 

ودورها في تحقيق التنمية املستدامة 

 دراسة ميدانية 

 

"خارطة طريق التنمية املستدامة" جامعة عمان 

 العربية، الاردن.

99/97 

تموز)جويلية( 

7575 

 (SCOPUSو  WOSمساطير إجرائية دولية مطبوعة مفهرسة على قاعدة البيانات . 0.9.0   

 عنوان 

 العمل/ املداخلة
 مالحظة السنة عمل /  مجلة ترتيب املؤلف

الجامعة والبحث العلمي 

ودورها في حماية النزاهة 

 ومكافحة الفساد

2 

العربية" جامعة "املسؤولية املجتمعية للجامعات 

 الزرقاء، ألاردن.

 7599 

 

مساهمة املصارف الاسالمية 

 في تحقيق التنمية املستدامة
2 

"الصيرفة الاسالمية بعد أربعة عقود من نشأتها" 

 جامعة الزرقاء، كلية العلوم الاقتصادية

 7599  
 

دور آليات حوكمة الشركات 

في الحد من ممارسات 

املحاسبة الابداعية دراسة 

آلراء عينة من املراجعين 

الداخليين والخارجيين بوالية 

 بسكرة

2 

مقاربات علمية –"إلاتجاهات الحديثة في املحاسبة 

 "جامعة أم البواقي-وعملية

 7599 

 

الاستثمار في التكنولوجيا 

الخضراء والطاقات املتجددة 

–كخيار تنموي مستدام 

دراسة تحليلية ملشاريع 

 -الجزائرالطاقات املتجددة في 

2 

" الجزائر وحتمية التوجه نحو الاقتصاد ألاخضر 

 لتحقيق التنمية املستدامة" جامعة خنشلة

7591 

 

واقع مساهمة الجباية املحلية 

 في تمويل ميزانية البلدية
1 

" سبل تنويع الجباية املحلية ودورها في تحقيق 

 التنمية املستدامة" جامعة الوادي

7591 
 

 املداخالت الوطنية .0.9.0



 عنوان املداخلة
ترتيب 

 املؤلف
 السنة عنوان التظاهرة العلمية ومكان انعقادها

أثر أساليب املحاسبة الابداعية على 

دراسة –جودة املعلومات املحاسبية 

ألراء عينة من املحاسبين واملدققين 

 -باملؤسسات الاقتصادية بسكرة

"الجباية واملحاسبة بين التقارب والاختالف" جامعة  7

 لونيس ي على البليدة، الجزائر

أفريل  79 -76

7599  

معايير املحاسبة الخاصة باملؤسسات 

 الصغيرة واملتوسطة

 

"إشكالية استدامة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في  9

 الجزائر" جامعة الوادي

ديسمبر 59 -56

7599 

التنمية املستدامة وأبعادها 

 الاقتصادية

الحدودية ودورها في تطوير التنمية املستدامة للمناطق  2

 –العالقات مع بلدان الجوار نموذج )الجزائر "تندوف" 

 موريتانيا "الزويرات"(، املركز الجامعي تندوف

 7591فيفري  50

واقع مساهمة الجباية املحلية في 

 تمويل ميزانية البلدية

" سبل تنويع الجباية املحلية ودورها في تحقيق التنمية  9

 جامعة الوادياملستدامة" 

51- 

 7591ديسمبر95

الافصاح عن التكاليف البيئية وفق 

النظام املحاسبي املالي دراسة حالة 

 مؤسسة نفطال بسكرة

سنوات  95" تقييم تطبيق النظام املحاسبي املالي بعد  7

 من املمارسة" املركز الجامعي س ي الحواس، بريكة

 7591ماي 57

مساهمة التدقيق الاجتماعي في 

تحسين جودة الافصاح املحاسبي 

 دراسة حالة سونطراك

" تسيير املوارد البشرية تطبيقات التدقيق الاجتماعي  9

 بمنظمات الاعمال" جامعة محمد خيضر بسكرة

97/92 

 7591مارس

ترشيد استخدام التدقيق الداخلي 

في الحد من أساليب املحاسبة 

إلابداعية  دراسة عينة من أراء 

واملهنيين في املحاسبة ألاكاديميين 

 والتدقيق

" دور معايير التدقيق في إدارة املخاطر وأثرها  على  7

استدامة الكيانات الاقتصادية وخوكمتها من منظور 

املرجعيات املهنية املختصة في مجالي املحاسبة والتدقيق" 

 جامعة  الوادي

أفريل  97 -99

7579 

 علمية املنشورة في التخصصاملؤلفات ال. الكتب الجماعية:6.9.0       

 

 عنوان العمل
ترتيب 

 املؤلف
 دار النشر

 الطبعة /

 سنة النشر 
 الرابط الالكتروني



 كتاب جماعي "

دراسات في الاقتصاد 

 والبيئة"

59 

مخبر البحث 

STRATAV 

جامعة 

 مستغانم

 59الطبعة 

7579 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s

&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE

wjv4JrSqpb0AhWNERQKHVLMAjoQFnoECAIQAQ&

url=http%3A%2F%2Fstratev.univ-

mosta.dz%2Findex.php%2Fprojets%2Flivres%2F20

21-07-04-14-27-

02&usg=AOvVaw0lcyDOY4TERwcAl9WlHwoD 

املسؤولية الاجتماعية 

للمؤسسات والشركات 

بين املقاربات النظرية 

 واملمارسات التطبيقية

7 

املركز 

الديمقراطي 

 العربي

7591 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s

&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE

wjC-

Kb5qpb0AhVF5uAKHeO8CnoQFnoECAgQAQ&url=

https%3A%2F%2Fwww.democraticac.de%2F&usg=

AOvVaw05zuybPsFh9VlJ29FKxoZS 

تجدات نظام مس

الاعتماد إلايجاري 

وطرق تفعيله كبديل 

تمويلي للمؤسسات 

 الجزائرية

9 
جامعة 

 الوادي
7591 

https://www.univ-eloued.dz/ 

محاسبة التكاليف في 

 املؤسسات العامة
59 

دار جليس 

 الزمان ألاردن

 

 59الطبعة 

7599 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s

&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE

wjYttjZqZb0AhUq8-

AKHYUSBHYQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2

Fpmb.univ-

saida.dz%2Fbusegopac%2Findex.php%3Flvl%3Dpu

blisher_see%26id%3D11425&usg=AOvVaw1lPmmJ

wTtvun8zjqgurH0V 

 

 أيام دراسية .9.9.0

 عنوان املداخلة
ترتيب 

 املؤلف
 السنة التظاهرة العلمية ومكان انعقادهاعنوان 

"استخدام مؤشرات  -

الننسب املالية في اتخاذ 

دراسة حالة -القرارات املالية

مؤسسة التسيير السياحي 

"-بسكرة  

الندوة الوطنية بعنوان" دور ألاساليب الحديثة  9

للمحاسبة الادارية في تحسين أداء املؤسسة 

العلوم الاقتصادية الاقتصادية"جامعة  تبسة، كلية 

 والتجارية وعلوم التسيير

 7591أفريل  91



" الحوكمة والحكومة إلالكترونيتين 

 تطبيقات وتوجهات جديدة "

"، تحديات تطبيق الحوكمة في ظل التجارة إلالكترونية 9

جامعة محمد خيضر  مخبر مالية، بنوك و إدارة ألاعمال،

 بسكرة.

 7591أكتوبر  71

 علمية أخرى نشاطات .   2.2
 . املسؤوليات الادارية والعلمية:1.2.2

 نائب رئيس قسم املكلف بالتدريس والتعليم في التدرج لقسم علوم التسيير بكلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية  -      

 .7575/ 59/95ابتدأ من جامعة بسكرة 

العلوم التجارية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة قسم "ماستر محاسبة" مسؤول فريق الاختصاص   -      

 .59/95/7575إلى غاية  52/59/7591بسكرة إبتدأ من 

 . املشاركة في تنظيم الامتحانات واملسابقات:2.2.2

 السنة الهيئة / املؤسسة الجامعية الصفة  طبيعة املساهمة

 7591/7575 9جامعة الحاج لخضر باتنة  عضو إعداد وتصحيح أسئلة مسابقة الدكتوراه

 7591/7591 جامعة محمد خيضر بسكرة عضو إعداد وتصحيح أسئلة مسابقة الدكتوراه

 7599/7591 جامعة محمد خيضر بسكرة عضو إعداد وتصحيح أسئلة مسابقة الدكتوراه

 7596/7599 جامعة محمد خيضر بسكرة عضو إعداد وتصحيح أسئلة مسابقة الدكتوراه

 7575/7579 جامعة محمد خيضر بسكرة عضو لجنة تنظيم مسابقة الدكتوراه

 . العضوية في هيئة التحرير واللجنة العلمية للمجالت العلمية:2.2.2

 الصفة الجامعة إسم املجلة العلمية الرقم

 عضو جامعة الوادي مجلة املنهل الاقتصادي 9

 عضو الوادي جامعة مجلة إقتصاد املال وألاعمال 7

 عضو جامعة خنشلة مجلة ألاصيل للبحوث الاقتصادية والادارية 2

 عضو جامعة سكيكدة مجلة الباحث الاقتصادي 0

 عضو جامعة بسكرة مجلة الاقتصاديات املالية والبنكية وإدارة ألاعمال 0

 عضو جامعة الجلفة مجلة دفاتر اقتصادية 6

 والعلمية للتظاهرات والندوات العلمية: . عضو/ رئيس اللجنان التنظيمية0.2.2

 التاريخ املكان الصفة ملتقيات، أيام دراسية، ...

استخدام أليات حوكمة الشركات للحد من 

ممارسات املحاسبة الابداعية وفقا ملعايير التدقيق 

 الدولية والجزائرية

 7579جويلية  52 جامعة  الوادي عضو

النظرية واملمارسات إدارة املعرفة بين املقاربة 

 العلمية
 7579ماي  71 جامعة  الوادي عضو



" دور معايير التدقيق في إدارة املخاطر وأثرها  على 

استدامة الكيانات الاقتصادية وخوكمتها من منظور 

املرجعيات املهنية املختصة في مجالي املحاسبة 

 والتدقيق" 

 جامعة  الوادي عضو
أفريل  99-97

7579 

وحتمية التوجه نحو الاقتصاد ألاخضر الجزائر 

 لتحقيق التنمية املستدامة"
 عضو

ديسمبر  99 -95

7591 
 جامعة  خنشلة

سبل تنويع الجباية املحلية ودورها في تحقيق التنمية 

 املستدامة"
 عضو

ديسمبر  95 -51

7591 
 جامعة  الوادي

ترقية السياحة الصحراوية في ظل الظرفية الراهنة 

الجماعات الاقليمية في الجنوب الغربي كآلية لتمويل 

 تندوف نموذجا

 7591أفريل  96 عضو
املركز الجامعي 

 تندوف

التنمية املستدامة للمناطق الحدودية ودورها في 

تطوير العالقات مع بلدان الجوار نموذج )الجزائر 

 موريتانيا "الزويرات"(،  –"تندوف" 

 7591فيفري  50 عضو
املركز الجامعي 

 تندوف

 :(.……PRFU, PNR. مسؤول أو عضو مشروع بحث )2.2.2

 PRFUعضو مشروع بحث  -   

استخدام نظام محاسبة التكاليف لتحقيق تنافسية املؤسسة الاستشفائية العمومية دراسة حالة املؤسسة عنوان املشروع:

 الاستشفائية العمومية لطب العيون بسكرة

 7591تاريخ الاعتماد: 

 سنوات 0مدة املشروع: 

 F03N01UN070120180002 رمز املشروع:

 . العضوية في الهيئات العلمية ذات العالقة بمجال التخصص:2.2.2

، لسنة الثالثة ليسانس تخصص محاسبة 7591/7575، 7591/7591، 7599/7591، 7596/7599رئيس للجنة املداوالت لسنوات  -

 وجباية، بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

، لسنة الثالثة ليسانس تخصص محاسبة 7591/7575، 7591/7591، 7599/7591، 7596/7599رئيس اللجنة البيداغوجية لسنوات  - 

 وجباية، بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.

حص محاسبي، قسم العلوم عضو مشارك في أيام الدكتوراة لتقييم أعمال طلبة الدكتوراه  تخصص محاسبة، محاسبة وتدقيق، ف -

 بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. 7591/7591، 7599/7591، 7596/7599التجارية للسنوات 

تخصص محاسبة، محاسبة وتدقيق، فحص محاسبي، قسم العلوم التجارية للسنوات،  LMDعضو لجنة التكوين في الدكتوراة نظام  -

 العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. بكلية 7591/7591، 7599/7591

عضو مخبر  بحث مالية، بنوك وإدارة ألاعمال فرقة بحث : استخدام نظام محاسبة التكاليف لتحقيق تنافسية املؤسسات العمومية في  -

 .7599/7597، ابتدأ  من السنة الجامعية  E1381805الجزائر 



 . خبر، عضوية لجان التأهيل الجامعي:2.22

 املهمة تاريخ املناقشة الجامعة إسم املترشح )ة( الرقم

 مناقشا 91/99/7575 جامعة محمد خيضر بسكرة بن رحمون سليم 59

 خبير 70/50/7591 جامعة محمد خيضر بسكرة العمري أصيلة 57

 خبير 91/57/7591 جامعة محمد خيضر بسكرة بروبة إلهام 52

 الدكتوراه:. عضوية لجان مناقشة أطروحات 1.22

 أطروحة/مذكرة تاريخ املناقشة الجامعة إسم املترشح )ة( الرقم

 أطروحة 71/95/7579 جامعة محمد خيضر بسكرة عوادي عبد القادر 59

 أطروحة 72/59/7591 جامعة محمد خيضر بسكرة طاهري طيبة 57

 أطروحة 76/50/7591 جامعة محمد خيضر بسكرة بن خليفة حمزة 52

 أطروحة 71/59/7591 جامعة طاهري محمد بشار ياسينعبد هللا  50

 أطروحة 71/59/7591 جامعة طاهري محمد بشار دن أحمد 50

 .  النشاطات البيداغوجية املمارسة2
 :. التدريس في مرحلة الليساني واملاستر، الدكتوراه "املحاضرات" دروس1.2

 

 الرقم
 مقاييس أو مواد 

 مدرسة
 املستوى  سنة التدريس

 التكوينطور 

 ماستر ليسانس
دكتورا

 ه

   X ثالثة محاسبة وجباية 7596/7599 (6)سداس ي  7محاسبة خاصة  1

 X   سنة أولى محاسبة 7596/7599 أعمال شخصية 7

   X ثالثة محاسبة وجباية 7599/7591 (0)سداس ي 9محاسبة خاصة  2

  X  +محاسبة وتدقيقثانية محاسبة  7599/7591 (2املحاسبة القطاعية)سداس ي  0

   X ثالثة محاسبة وجباية 7599/7591 (6)سداس ي 7محاسبة خاصة  0

 X   سنة أولى محاسبة 7599/7591 أعمال شخصية 6

 X   سنة أولى محاسبة 7599/7591 ورشات بحث 9

   X ثالثة محاسبة وجباية 7591/7591 (0)سداس ي 9محاسبة خاصة  1

  X  ثانية محاسبة +محاسبة وتدقيق 7591/7591 (2املحاسبة القطاعية)سداس ي  1

   X ثالثة محاسبة وجباية 7591/7591 (6)سداس ي 7محاسبة خاصة  95

 X   سنة أولى محاسبة 7591/7591 ورشات بحث 99

   X ثالثة محاسبة وجباية 7591/7575 (0)سداس ي 9محاسبة خاصة  97



  X  محاسبةثانية  7591/7575 (2املحاسبة القطاعية)سداس ي  92

   X ثالثة محاسبة وجباية 7591/7575 (6)سداس ي 7محاسبة خاصة  90

   X ثالثة محاسبة وجباية 7575/7579 (0املوازنة التقديرية )سداس ي 90

   X ثالثة محاسبة وجباية 7575/7579 (6املحاسبة العمومية)سداس ي  96

   X محاسبة وجبايةثالثة  7579/7577 (0املوازنة التقديرية )سداس ي 99

  X  ثانية محاسبة 7579/7577 (2املحاسبة القطاعية)سداس ي  91

 :ألعمال املوجهةالتدريس ل .2. 2

 الرقم
 مقاييس أو مواد 

 مدرسة
 املستوى  سنة التدريس

 طور التكوين

 ماستر ليسانس

  X ثالثة محاسبة وجباية 7596/7599 (6)سداس ي  7محاسبة خاصة  1

  X ثالثة محاسبة وجباية 7599/7591 (0)سداس ي 9خاصة محاسبة  2

 X  ثانية محاسبة 7599/7591 (2املحاسبة القطاعية)سداس ي  3

  X ثالثة محاسبة وجباية 7599/7591 (6)سداس ي 7محاسبة خاصة  4

  X ثالثة محاسبة وجباية 7591/7591 (0)سداس ي 9محاسبة خاصة  0

 X  ثانية محاسبة 7591/7591 (2املحاسبة القطاعية)سداس ي  6

  X ثالثة محاسبة وجباية 7591/7591 (6)سداس ي 7محاسبة خاصة  9

  X ثالثة محاسبة وجباية 7591/7575 (0)سداس ي 9محاسبة خاصة  1

 X  ثانية محاسبة 7591/7575 (2املحاسبة القطاعية)سداس ي  1

  X ثالثة محاسبة وجباية 7591/7575 (6)سداس ي 7محاسبة خاصة  95

 :دروس عبر الخط )مصادق عليها من طرف الهيئات العلمية(. 2. 6

 الرقم
 مقاييس أو مواد 

 مدرسة
 الرابط املستوى  سنة التدريس

1 
املوازنة التقديرية 

 (0)سداس ي

7575/

7579 

ثالثة محاسبة 

 وجباية

http://elearning.univ-

biskra.dz/moodle/course/view.php?id=7100#secti

on-4 

 . نشاطات بيداغوجية2. 2

 . مطبوعات دروس )مصادق عليها من طرف الهيئات العلمية وموضوعة على خط(9. 7. 6
 

 الرقم
عنوان 

 املطبوعة
 سنة النشر

عدد 

 الصفحات
 الرابط



1 
محاضرات في 

مقياس 

املحاسبة 

 العمومية

7575/

7579 
971 

https://fsecsg.univ-

biskra.dz/index.php/ar/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9/%

D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%BA%

D9%88%D8%AC%D9%8A 

 . مؤلفات بيداغوجية منشورة7. 7. 6
 

 ردمك عدد الصفحات سنة النشر دار النشر العنوان الرقم

1 
املحاسبة الخاصة دروس 

 وتمارين

دار علي بن زايد للطباعة 

 والنشر
7579 997 

978-9931-818-

49-6 

 . متابعة الطلبة املتربصين في مؤسسة2. 7. 6
 

 التربصمؤسسة  السنة التخصص الرقم

 7579 محاسبة وجباية 1
 بلدية سيدي عقبة بسكرة -

 بسكرة SARL SOFRAMIMEXمؤسسة الاخوة عموري لإلستراد  -

 7575 محاسبة وجباية 2

 مؤسسة مطاحن ألاصيل سيدي عقبة  -

 بسكرة SAAشركة التأمين  -

 مؤسسة مطاحن البركة زريبة الوادي بسكرة -

 مؤسسة اتصاالت الجزائر بسكرة -

 بسكرةمؤسسة نفطال  -

 شركة أميرة للحليب أورالل بسكرة -

 خزينة والية بسكرة -

 ENICAB Biskraمؤسسة صناعة الكوابل بسكرة  -

 . املشاركة في التنشيط البيداغوجي0. 7. 6

 

 الجامعة السنة الصفة )رئيس، عضو( النشاط )ندوة،  ورشة، ..( الرقم

 جامعة محمد خيضر بسكرة 7596/7599 عضو إعداد وتصحيح الدكتوراه )مقياس محاسبة الشركات( 1

 جامعة محمد خيضر بسكرة 7599/7591 عضو إعداد وتصحيح الدكتوراه )مقياس محاسبة الشركات( 2

إعداد وتصحيح الدكتوراه )مقياس معايير  املحاسبة  2

 الدولية(
 7591/7591 عضو

 جامعة محمد خيضر بسكرة

املالية إعداد وتصحيح الدكتوراه )مقياس املحاسبة  0

 املعمقة(
 7591/7575 عضو

 9جامعة الحاج لخضر باتنة 

0 

اللجنة البيداغوجية لسنة الثالثة ليسانس محاسبة 

 وجباية 
 رئيس

من 

759/7599 

إلى 

7591/7575 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

اللجنة البيداغوجية لسنة الثالثة ليسانس محاسبة  6

 وجباية 
 عضو

7575/7579 

7579/7577 

 محمد خيضر بسكرةجامعة 



9 
 عضو اللجنة البيداغوجية لسنة الثانية ماستر محاسبة 

7599/7575 

7579/7577 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

1 

 رئيس لجنة املداوالت لسنة الثالثة ليسانس محاسبة وجباية 

7596/7599 

7599/7591 

7591/7591 

7591/7575 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 جامعة محمد خيضر بسكرة 7599/7575 عضو لجنة املداوالت لسنة الثانية ماستر محاسبة  1

95 

 رئيس مسؤول تخصص ماستر محاسبة

 7591جويلية 

إلى أكتوبر 

7575 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 تأطير مذكرات ماستر، مهندس أو ما يعادلها. 0. 7.6
 

 تاريخ املناقشة عنوان املذكرة إسم الطالب الرقم

 دور آليات حوكمة الشركات في الحد من ممارسات املحاسبة الابداعية بن محمد أنفال 59

 دراسة آلراء عينة من املراجعين الداخليين والخارجيين بوالية بسكرة

29/50/7599 

 مساهمة حوكمة املؤسسات في تحقيق جودة املعلومات املحاسبية بوسة بدرة 57

 املؤسسات بوالية بسكرةدراسة ميدانية ملجموعة من 

29/97/7599 

 دور التدقيق الداخلي في الحد من أساليب املحاسبة الابداعية سنوس ي كوثر 52

دراسة آلراء عينة من املحاسبين واملدققين الداخليين في املؤسسات وأساتذة 

 جامعيين

29/50/7599 

بن حمزة محمد  50

 الصالح

 ين القوائم املاليةدور تكاليف املسؤولية الاجتماعية في تحس

 -بسكرة–دراسة ميدانية: بمؤسسة سوناطراك 

70/56/7591 

 أثر استخدام املحاسبة الابداعية على جودة القوائم املالية شيخ عبد القادر 50

 دراسة استطالعية لعينة من املؤسسات وآراء املدققين

70/56/7591 

 تحسين املعلومة املحاسبية دور محاسبة املسؤولية الاجتماعية في سعدي عبد الحق 56

 -وكالة بسكرة–دراسة حالة: مديرية خدمات شؤون الاجتماعية لسوناطراك 

76/56/7591 

 دور محاسبة التكاليف البيئية في تحسين املعلومات املحاسبية حزحازي سماح  59

 -بسكرة–دراسة حالة: بمؤسسة نفطال 

76/56/7591 

 صاح عن التكاليف البيئيةالقياس املحاسبي والاف تريعة منال 51

 -عينة من املؤسسات–دراسة ميدانية: 

76/56/7591 

 أثر القياس املحاسبي لتكاليف املسؤولية الاجتماعية على ألاداء املالي خينش سارة 51

 -بسكرة–دراسة حالة: مؤسسة سوناطراك 

76/56/7591 

املحاسبية في املؤسسة  التكامل بين املحاسبة الادارية ونظم املعلومات العناق نوال 95

 الاقتصادية

 دراسة حالة:مؤسسة الوطاية للفخار بسكرة

56/59/7591 

 دور التدقيق الداخلي في إدارة املخاطر في املؤسسة الاقتصادية نويش ي نور اليقين 99

 دراسة حالة: مؤسسة إنتاج الكهرباء وحدة عين جاسر

56/59/7591 

 56/59/7591 واقع القياس املحاسبي لتكاليف ألاداء البيئي  عريوة أسامة 97



 دراسة حالة مؤسسىة الاسمنت البسكرية

 دور أساليب املحاسبة الادارية الحديثة في تحسين تنافسية املؤسسات زبيلة نور الايمان 92

 -بسكرة–دراسة حالة: مؤسسة املطاحن الكبري للجنوب 

59/59/7591 

 رقابة الداخلية في التقليل من املخاطر في املؤسسة الاقتصاديةدور ال جريدي أسماء 90

 EGTBدراسة حالة: مؤسسة التسيير السياحي بسكرة 

59/59/7591 

 دور املراجعة الداخلية في التقليل من مخاطر في املؤسسة الاقتصادية  تندرت مروى 90

 EGTBدراسة حالة: مؤسسة التسيير السياحي بسكرة 

59/59/7591 

 دور املراجعة البيئية في تطوير ألاداء البيئي في املؤسسة الاقتصادية عرقابي إيمان 96

 بسكرة_–دراسة ميدانية: بمؤسسة نفطال 

51/59/7591 

قرقازي عبد  99

 الرحمان

 حمالوي حازم

 واقع النظام املحاسبي املالي في شركة التأمين

 SAAدراسة حالة: الشركة الوطنية للتأمين 

71/51/7575 

املعالجة املحاسبية لاليجار التمويلي وفق النظام املالي املحاسبي واملعيار  تومي عبد الجليل 91

ISA17 

 دراسة حالة بنك البركة وكالة بسكرة

71/51/7575 

رماضنة سهيلة  91

 هاجر

 حوحو مروة

 SCFاملعالجة املحاسبية في شركات التأمين وفق النظام املحاسبي املالي 

 بسكرة SAAدراسة حالة: الشركة الوطنية للتأمين 

71/51/7575 

 العلمي نور الهدى 75

 سليمان بثينة

دور املحاسبة الادارية الحديثة  في تحديد تكاليف الانتاج باملؤسسة 

 الاقتصادية

 دراسة حالة: مؤسسة بسكوي فروي بسكرة

71/51/7575 

 بن عيس ي ريان 79

 مدابيس فوزية

 البيئية في املؤسسة الاقتصاديةاملحاسبة 

 بسكرة NAFTALدراسة حالة: مؤسسة 

71/51/7575 

أميرة محمودي  77

 بوزياني

 حسنات سامية

مساهمة املراجعة الداخلية في تقييم نظام املعلومات املحاسبي في املؤسسة 

 الاقتصادية دراسة حالة: مؤسسة سوناطراك حيدرة الجزائر

71/51/7575 

 نجالء مواقي بناني 72

 طرش ي كريمة

 دور محاسبة التكاليف في إتخاذ القرارات

 دراسة حالة: مطاحن الزيبان القنطرة

25/51/7575 

 نين نور الهدي 70

 بن عيس ي يمينة

 IFRS17و املعيار  SCFالنظام املحاسبي املالي في شركات التأمين بين 

 -وكالة بسكرة– SAAدراسة حالة: الشركة الوطنية للتأمين 

79/56/7579 

 رماضنة أميرة 70

 خليل أنيس

مساهمة أساليب محاسبة التكاليف الحديثة في تحقيق امليزة التنافسية في 

 املؤسسة الخدمية دراسة حالة: إتصاالت الجزائر وكالة بسكرة

25/56/7579 

 حشاني إلياس 76

 سعيدي ثابت

املالي واملعايير واقع املحاسبة القطاعية في الجزائر بين النظام املحاسبي 

 الدولية

 دراسة حالة: مؤسسة أشغال البناء والري وألاشغال العمومية غمري بوعالم

50/59/7579 

 . املشاركة في التكوين في الدكتوراه في شكل ندوات أو غيرها:. 6.2.6      

 التاريخ الجامعة الصفة نوع النشاط



 عضو عضو فريق التكوين
جامعة محمد 

 خيضر بسكرة
7599/7591 

 عضو عضو فريق التكوين
جامعة محمد 

 خيضر بسكرة
7591/7591 

 تدريس تدريس ورشات للبحث
جامعة محمد 

 خيضر بسكرة

7599/7591 

7591/7591 

 تدريس تدريس أعمال شخصية 
جامعة محمد 

 خيضر بسكرة

7596/7599 

7599/7591 

 . تأطير أطروحات دكتوراه تمت مناقشتها2. 7. 1

 تاريخ املناقشة عنوان ألاطروحة الطالب )ة(اسم  الرقم

1 

 رحمة سكينة

متطلبات استخدام نظام محاسبة التكاليف 

لتحقيق تنافسية املؤسسة العمومية الاستشفائية 

دراسة حالة املؤسسة العمومية الاستشفائية لطب 

 العيون بسكرة

71/99/7575 

2 

 العيفة رحيمة

الحديثة في مساهمة أساليب املحاسبة الادارية 

إتخاذ القرار املالي دراسة حالة مؤسسة التسيير 

 (EGT BISKRAالسياحي بسكرة )

25/51/7579 

 . املشاركة في تنظيم تظاهرات علمية )رئيس تظاهرة علمية، رئيس لجنة علمية، رئيس لجنة تنظيمية ، ...(0. 7. 1

 التاريخ املكان الصفة ملتقيات، أيام دراسية، ...

أليات حوكمة الشركات للحد من استخدام 

ممارسات املحاسبة الابداعية وفقا ملعايير التدقيق 

 الدولية والجزائرية

 7579جويلية  52 جامعة  الوادي عضو

إدارة املعرفة بين املقاربة النظرية واملمارسات 

 العلمية
 7579ماي  71 جامعة  الوادي عضو

" دور معايير التدقيق في إدارة املخاطر وأثرها  على 

استدامة الكيانات الاقتصادية وخوكمتها من منظور 

املرجعيات املهنية املختصة في مجالي املحاسبة 

 والتدقيق" 

 جامعة  الوادي عضو
أفريل  99-97

7579 

الجزائر وحتمية التوجه نحو الاقتصاد ألاخضر 

 لتحقيق التنمية املستدامة"
 عضو

ديسمبر  99 -95

7591 
 جامعة  خنشلة

سبل تنويع الجباية املحلية ودورها في تحقيق التنمية 

 املستدامة"
 عضو

ديسمبر  95 -51

7591 
 جامعة  الوادي

ترقية السياحة الصحراوية في ظل الظرفية الراهنة 

كآلية لتمويل الجماعات الاقليمية في الجنوب الغربي 

 تندوف نموذجا

 7591 أفريل 96 عضو
املركز الجامعي 

 تندوف



التنمية املستدامة للمناطق الحدودية ودورها في 

تطوير العالقات مع بلدان الجوار نموذج )الجزائر 

 موريتانيا "الزويرات"(،  –"تندوف" 

 7591فيفري  50 عضو
املركز الجامعي 

 تندوف

 مهام أخرى:

عضو لجان املناقشة الخاصة بإشكاليات البحث املقدمة من طرف طلبة الدكتوراه بقسم العلوم التجارية بجامعة محمد خيضر بسكرة  -

 .7591/7591، 7599/7591، 7596/7599للموسم الجامعي: 

 أطروحات. 50الاشراف على اطروحات الدكتوراه ) لم يتم مناقشتها بعد (:  -


