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مث  احلاج خلضر باتنةجبامعة بقسم العلوم االقتاادية  ، (، ماسرتLMDليسانس كالسيك، ليسانس : )تأطري واإلشراف على مذكراو خترج طلبة العلوم االقتاادية -
 .وإىل غاية اليوم  3000بكلية العلوم االقناادية والتجارية وعلوم التسيري جبامعة حممو خيضر بسكرة منذ سنة 

 -: ، خالل السنواو اجلامعية(نظام كالسيكي) العضوية يف جلان مناقشة مذكراو التخرج لطلبة الليسانس يف العلوم االقتاادية ختاص مالية نقود وبنوك -
3003/3000- 3000/3009 – 3009/3008 – 3008/3010 . 

نظام ) ، مالية و حوكمة املؤسساو، مالية و اقتااد دويل دية ختاص مالية نقود وبنوكيف العلوم االقتاا املاسرتالعضوية يف جلان مناقشة مذكراو التخرج لطلبة  -
LMD)3013/3010 – 3017/3013 – 3016/3017 – 3012/3016 – 3013/3012 – 3011/3013 –:، خالل السنواو اجلامعية. 

  :المطبوعات الجامعية. 2.2
، خالل (LMDنظام ) ماسرت مالية واقتااد دويل مالية وحوكمة املؤسساو الثانية لطلبة السنة ا هيم املنظماومقارباو و مفاحمارراو يف : إصوار مطبوعة علمية بعنوان

 .3013/3010: السنة اجلامعية 
 مذكرة الماجستير. ..5

 .حممو خيضر بسكرة جبامعة  03/00/3003تاريخ املناقشة  حسن: ،  بتقوير او السياحية يف اجلزائر متويل االستثمار 
 الدكتوراهأطروحة موضوع . ..6

 33/01/3010: اقشةامشرف جوا تاريخ املن: ، بتقوير.دراسة حالة منطقة الزيبان، اجلزائر   ترقية العرض السياحي الوطين يف ظل مشاريع التنمية املستوامة للسياحة
 .جبامعة حممو خيضر بسكرة

 

 :التربصات السابقة .2.2
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 : المساهمات العلمية .2

 : و الوطنية  والدوريات الدوليةالعلمية المحكمة في المجالت ة لمنشور االمقاالت  .1.2

 Emerald :يف جملة، ' Approach to the Integration of Takaful Insurance in the Algerian Market' : مقالة بعنوان   3016

Group Publishing Limited ،3016:الاادر سنة 87: العود رقم اليت تاور يف بريطانيا. 

، يف جملة  رماح الاادرة عن مساهمة الجودة في رفع القدرات التنافسية لمناطق الجذب السياحي حالة القصور في مناطق الزيبان الجزائرية: مقالة بعنوان   3013
 .3013، آذار 19: مركز البحث لتطوير املوارد البشرية ، عمان، اململكة األردنية اهلامشية، العود رقم

االقتااد الاناعي الاادرة : ، يف جملة Approach of Local development in oases,"the city of Biskra Algeria: ة بعنوانمقال   3013
 .3013سنة يف جوان  الاادر  10: ، العود رقم1 عن خمرب الوراساو االقتاادية للاناعاو احمللية، جامعة العقيو احلاج خلضر باتنة

جبامعة حممو   العلوم االنسانية: يف جملة، Développement régionale Tourisme oasien région des Ziban  :    مقالة بعنوان   3013
 3013مار   20: ، عود خاص رقمخيضر بسكرة

، يف جملة  الوراساو Analytical approach to the reinsurance in Algeria as an emerging market: مقالة بعنوان   3010
 .3010 -السنة العاشرة  –، اجلزء الثالث 10: دية و املالية الاادرة عن كلية العلوم االقتاادية و التجارية و علوم التسيري ، جامعة الوادي، اجلزائر، العود رقماالقتاا

انية  الاادرة عن جامعة ، يف جملة  العلوم االنسأدوات قياس فعالية قرار التمويل البنكي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: مقالة بعنوان 3010
 .3010مار  –، السنة  السابعة عشر اجلزء الثالث خاص 63: حممو خيضر بسكرة ، اجلزائر، العود رقم
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جويو االقتااد ، الاادرة عن اجلمعية الوطنية : ، يف جملة  وطنية دور المسارات السياحية في ترقية العرض السياحي في والية بسكرة: مقالة بعنوان 3010
املركز اجلامعي بريكة يومي .آلياو تفعيل االستثمار و دورها يف حتسني مؤشراو قطاع السياحة: قتااديني اجلزائريني ، اجلزائر، عود خاص بامللتقى الوويل األول  حوللال

 .3010، ديسمرب 3010ديسمرب  03/00

  :في الملتقيات العلمية الوطنية والدولية المداخالت. ..2
 

  قتاادياو السياحة ودورها يف التنمية املستوامةا :حول وليف أعمال املؤمتر الوويل األ مسار تدعيم السياحة المستدامة في الجزائر" ة بعنوانمواخل       3010

 .جامعة بسكرة اجلزائريف  3010مار   08-10

يف أشغال امللتقى الوويل حول ، Approach to the Integration of Takaful Insurance in the Algerian Market: مواخلة بعنوان     3012

 .باالماراو العربية املتحوة 3012أفريل  17-16املالية االسالمية املنعقو جبامعة أبو ظيب يف الفرتة 

وث البحيف أشغال امللتقى الوويل حول  Approach of Local development in oases,"the city of Biskra Algeria: مواخلة بعنوان  3016

 .باالماراو العربية املتحوة 3016أفريل  37-36يف الفرتة  ديبركز سييت سيزن مباملنعقو  الاناعية والعلوم التطبيقية

آلياو تفعيل االستثمار و : يف اشغال امللتقى الوويل األول  حول ، دور المسارات السياحية في ترقية العرض السياحي في والية بسكرة: مواخلة بعنوان 3019
 .3010ديسمرب  03/00املركز اجلامعي بريكة يومي . حتسني مؤشراو قطاع السياحةدورها يف

 
 :مشاريع البحث العلمي العضوية في . 2.2           
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 ..قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
دور االستثمار األجنبي المباشر ومتغيراته على :  ختت إشراف الوكتور غويف  عبو احلميو بعنوان 71M014200900: مشروع حبث معتمو حتت رقم      3010

 ..قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
املنتمية للمخرب العلوم االقتاادية و . التدويل و تنافسية المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل اقتصاد المعرفة : حبث موسومة بـ عضو يف فرقة   3019- 3017 

 .علوم التسيري جامعة حممو خيضر بسكرة 
 
 
 


