بيان السيرة الذاتية
أ.د .العجال عدالة
أستاذ االقتصاد بجامعة عبد الحميد بن باديس – مستغانم ،الجزائر
 -1معلومات شخصية :
أ.د .العجال عدالة Prof. Dr. Laadjal ADALA /

تاريخ ومكان امليالد 1396/1/4 :هـ املوافق لـ 1976/1/6م بلحالف –والية غليزان ،الجزائر
السن 44 :سنة
الجنسية :جزائرية
الحالة العائلية :متزوج
الجوال 00213 790356855 :WhatsApp /

العنوان الشخص ي :حي س ي عبد العزيز ،دائرة ماسرى ،والية مستغانم ،27018 ،الجزائر.
اإليميلlaadjal.adala@univ-mosta.dz / laadjal.adala@gmail.com :

التخصص :علوم إقتصادية
التخصص الدقيق :اقتصاد قياس ي وإحصاء
الوظيفة :أستاذ التعليم العالي ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير ،جامعة مستغانم ،الجزائر
املسؤوليات العلمية:
▪

مؤسس ومدير مجلة "االستراتيجية والتنمية" ،مجلة علمية دولية ،صادرة عن جامعة مستغانم ،الجزائر؛

▪

مؤسس ومدير مخبر البحث" :استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر" ،التابع لجامعة مستغانم-الجزائر،
بموجب قرار وزاري رقم 1224 :املؤرخ في  2018/12/04؛

▪

مسؤول عن تسيير شؤون املجالت العلمية ،جامعة مستغانم -الجزائر؛

▪

مؤسس ومدير مجلة "االقتصاد والبيئة" ،مخبر بحث ،"STRATEV" :صادرة عن جامعة مستغانم ،الجزائر؛

▪

مسؤول فريق شعبة التكوين علوم التسيير بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة
مستغانم ،الجزائر؛

▪

رئيس اللجنة الوطنية مكلف بالرقمنة والنمذجة واإلحصاء والنخبة العلمية داخل الوطن ،املنظمة الوطنية
لحماية البيئة والتراث الجزائري وتفعيل الطاقات املتجددة ،الجزائر.

1

 -2الخبرات املهنية:
• أستاذ التعليم العالي ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير ،جامعة مستغانم ،الجزائر .من 2020/07/15م

إلى يومنا هذا .بناء على القرار الوزاري رقم  519املؤرخ في  2020/07/19؛
•

أستاذ محاضر قسم (أ) ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير ،جامعة مستغانم ،الجزائر ،ابتداء من
2013/05/26م؛

▪

أستاذ محاضر قسم (ب) ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير ،جامعة مستغانم ،الجزائر ،ابتداء من
2012/05/20م؛

▪

أستاذ مساعد قسم (أ)  ،كلية الحقوق والعلوم التجارية ،جامعة مستغانم ،الجزائر ،ابتداء من 2008/06/12م؛

▪

أستاذ مساعد قسم (ب) ،قسم علوم التسيير ،كلية الحقوق والعلوم التجارية ،جامعة مستغانم ،الجزائر  ،ابتداء
من 2005/09/03م؛

▪

مكلف بالدراسات ،ببنك التنمية املحلية وادي رهيو ،الجزائر ،خالل الفترة2004/07/01 :م2005/09/03 -م ؛

▪

مؤسس ومدير عام ملؤسسة تكوين خاصة معتمدة ،خالل الفترة 2002م2005-م

.

 -3الشهادات املحصل عليها:
▪

شهادة التأهيل الجامعي في العلوم االقتصادية ،جامعة أبو بكر بلقايد -تلمسان ،ماي 2013م ،الجزائر؛

▪

شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية -تخصص تقنيات كمية مطبقة ،جامعة وهران ،فيفري 2012م ،الجزائر؛

▪

شهادة ماجستير في العلوم االقتصادية -تخصص تقنيات كمية مطبقة (الرتبة األولى في الدفعة) ،جامعة وهران،
جانفي 2005م ،الجزائر؛

▪

شهادة ليسانس في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاد قياس ي (الرتبة األولى في الدفعة) ،جامعة وهران دفعة
جوان 1998م ،الجزائر؛

▪

شهادة بكالوريا تخصص علوم ،ثانوية شارع الشهداء ،دائرة وادي رهيو – والية غليزان ،جوان 1993م ،الجزائر.

 -4ميدان البحث:
▪

اإلحصاء ،االقتصاد ،اإلقتصاد الكلي ،االقتصاد الجزئي ،االقتصاد القياس ي ،نماذج التنبؤ ،النمذجة ،بحوث
العمليات.
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 -5النشاطات البيداغوجية املمارسة:
 1-5التدريس في املرحلة األولى و التدرج (ليسانس – ماستر – نظام كالسيكي):
▪

اإلحصاء الوصفي ،االقتصاد الكلي ،االقتصاد الجزئي ،اإلحصاء التطبيقي ،اإلحصاء التطبيقي في التسيير ،نماذج
السالسل الزمنية ،بحوث العمليات ،الرياضيات االقتصادية ،التقنيات الكمية للتسيير ،نمذجة ،نمذجة الظواهر
االقتصادية ،النماذج اإلحصائية ،برمجة ديناميكية ،اقتصاد قياس ي  ،1اقتصاد قياس ي 2

.

 2-5التدريس في مرحلة ما بعد التدرج (ماجستير ) :نماذج التخطيط والتنبؤ ،اقتصاد قياس ي  ، Iاقتصاد قياس ي .II
 3-5التدريس في مرحلة ما بعد التدرج (دكتوراه):
املقياس

الجامعة

منهجية البحث

جامعة مستغانم ،الجزائر

االقتصاد القياس ي

جامعة مستغانم ،الجزائر

نمذجة الظواهر االقتصادية

جامعة بشار ،الجزائر

اقتصاد قياس ي معمق

جامعة بشار ،الجزائر

اقتصاد قياس ي

جامعة سعيدة ،الجزائر

السالسل الزمنية

جامعة سعيدة ،الجزائر

 4-5التدريس بصفة أستاذ مكون بجامعة التكوين املتواصل (مركز مستغانم) :ترتيب زمني وتسلسلي ،إحصاء وصفي ،رياضيات
إحصائية ،االقتصاد القياس ي.

 - 5-5مطبوعات بيداغوجية:
 – 1-5-5الكتب البيداغوجبة املطبوعة:
العنوان
مدخل إلى اإلحصاء الرياض ي
اإلحصاء الرياض ي

دار النشر
دار املجدد للطباعة والنشر
والتوزيع
دار النشر الجامعي الجديد
)(NPU

السنة

عد الصفجات

جانفي2020

142

جوان2018

107

3

 -2-5-5األعمال البيداغوجية املطبوعة/ :
 – 3-5-5األمالي املطبوعة:
العنوان

دار النشر

السنة

عد الصفجات

الرياضيات االقتصادية ،محاضرات ومسائل محلولة

/

ماي 2018

104

بحوث العمليات

/

مارس 2012

66

 -6-5التأطير:
 1-6-5أطروحات الدكتوراه التي تم اإلشراف عليها ومناقشتها:
الرقم

اسم الطالب (ة)

01

شرارة وليد

02

غوال نادية

03

شيخاوي سهيلة

04

عمران بن عيس ى

05

جعفري جمال

06

بلقربوز مصطفى

عنوان األطروحة

تاريخ املناقشة

محددات االبتكار في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،دراسة

 4جويلية 2019

عينة من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبتكرة في الجزائر

مشرف رئيس ي

االستثمار في تكنولوجيا املعلومات واالتصال ودوره في تحقيق
التنمية املستدامة – دراسة قياسية لحالة الجزائر خالل
الفترة 2017- 2000

جويلية 2019
مشرف رئيس ي

التوجهات االقتصادية لالستثمار الزراعي ودوره في تحقيق

جويلية 2019

األمن الغذائي في الجزائر

مشرف رئيس ي

نمذجة قياسية لتأثير ظاهرة التضخم على أهم متغيرات
االقتصاد الكلي -دراسة حالة الجزائر خالل الفترة -1980
2014

 20ديسمبر 2018
مشرف رئيس ي

التقدم التكنولوجي وتأثيره في تطوير الناتج الزراعي في الجزائر-

 20ديسمبر 2018

دراسة تحليلية قياسية خالل الفترة 2014-1995

مشرف رئيس ي

مؤسسات الدولة واملقاربة التنموية الجديدةفي ظل املقاييس

 02مارس 2019

الدولية ،دراسة تحليلية قياسية لحالة الجزائر

مشرف رئيس ي

4

07

طلحة مختار

08

دواح عائشة

09

مالح عدة

10

حنصال أبو بكر

قياس كفاءة اإلدارة الجبائية باستخدام أسلوب التحليل

 02مارس 2019

التطويقي للبيانات ()DEA

مشرف رئيس ي

مساهمة االستثمار السياحي في التنمية االقتصادية بالجزائر،

جوان 2018

دراسة قياسية خالل الفترة ()1983-2016

مشرف رئيس ي

الطاقات املتجددة ومساهمتها في النمو االقتصادي في ظل التنمية

سبتمبر 2020

االقتصادية في الجزائر بين الفترة  – 2018-1980دراسة قياسية -

مشرف رئيس ي

سياسة دعم األسعار :أسبابها ،آثارها وانعكاساتها على الوضع

سبتمبر 2020

االقتصادي واالجتماعي في الجزائر – دراسة تحليلية قياسية -

مشرف رئيس ي

 -2-6-5مذكرات املاجستير التي تم اإلشراف عليها ومناقشتها:
اللقب و اإلسم
جالم كريمة

عنوان املذكرة

تاريخ املناقشة

دور التسويق االلكتروني في تحسين أداء البنوك وتحقيق رضا

أكتوبر 2014

العميل -دراسة حالة بعض البنوك التجارية في الجزائر

مشرف رئيس ي

 -3-6-5مذكرات املاستر التي تم اإلشراف عليها ومناقشتها :العديد من املذكرات
 -4-6-5اإلشراف على أطروحات الدكتوراه (لم تناقش بعد):
الرقم

اسم الطالب (ة)

1

تواتي خديجة

2

جالم كريمة

عنوان األطروحة

جودة التعليم العالي ودورها في تحسين أداء املؤسسات
االقتصادية  -دراسة حالة مؤسسة التعليم العالي في الجزائر
دور شبكات التواصل االجتماعي في مجال التسويق اإللكتروني،
دراسة حالة الجزائر

الجامعة

تلمسان

تلمسان

سنة أول

التاريخ املتوقع

تسجيل

للمناقشة

أكتوبر
2014م
أكتوبر
2015م

2020م

2020م

5

دراسة تحليلية قياسية حول استهالك الطاقة الكهربائية في
3

بشالغم سامي

4

برحو حاج ملياني

5

مزواغي جياللي

6

ماحي نور الهدى

7

جرورو خيرة

الجزائر للقطاعين العائلي والصناعي خالل الفترة ()1990-2014

تلمسان

ودورها في عملية التخطيط للتنمية االقتصادية
أثر نظام إدارة الجودة الشاملة البيئية على اإلنتاج األنظف في
املؤسسة الصناعية ،دراسة حالة عينة من املؤسسات الصناعية

تلمسان

الجزائرية
أثر بعض املتغيرات االقتصادية على الطلب السياحي األجنبي،
حالة الجزائر
االستثمار في الطاقة الخضراء ودوره في تحقيق التنمية املستدامة:
دراسة حالة الجزائر
أثر التابعي إلعادة الهندسة اإلدارية وجودة حياة العمل على األداء
الوظيفي

مستغانم

مستغانم

مستغانم

أكتوبر
2015م
أكتوبر
2015م
أكتوبر
2018
نوفمبر
2019
نوفمبر
2019

2021م

2021م

2022م

2023م

2023م

 -6اإلنتاج والنشاطات العلمية:
 1-6املنشورات العلمية الدولية:
 1-1 -6املجالت والدوريات:
رقم

عنوان املقالة

عنوان املجلة أو اسم
الجريدة

الجامعة /العدد /السنة

العنوان االلكتروني

دراسة مدى فاعلية التسويق عبر وسائل
1

التواصل االجتماعي في دعم امليزة

Revue algérienne

جامعة وهران 2

التنافسية للمؤسسات االقتصادية،

d'économie et de

املجلد  ،13العدد 02

دراسة حالة بعض مؤسسات الهاتف

gestion

ديسمبر 2019

www.asjp.cerist.dz/en/Pres
entationRevue/154

النقال في الجزائر
عقود تراخيص اإلنتاج كآلية لدعم وتوسع
2

املؤسسات الدوائية في الجزائر :حالة

مدرسة ،EHEC
مجلة العلوم التجارية

مجمع صيدال

ديسمبر 2018م

دور أنظمة النقل الذكية في حل املشكالت
3

املرورية والحد من التلوث :دراسة حالة
النقل البري في الجزائر

املجلد  ،17العدد ،02

مجلة العلوم اإلنسانية

https://www.asjp.cerist.dz/e
n/PresentationRevue/360

جامعة بسكرة ،العدد ،48

https://www.asjp.cerist.dz/e

سبتمبر 2017م

n/PresentationRevue/41

6

http://www.joams.com/in

America/ ET Publishing

dex.php?m=content&c=in

(Electronic Edition)

Journal of Advanced

Board Features and Capital Structure in

dex&a=show&catid=70&i

Vol. 6 Number 2,

Management Science

Emerging Markets

d=431

Juin 2018

http://dalanjuniversity

،كلية الدراسات العليا

.edu.sd/UinversityMag

،)جامعة الدلنج (السودان

azien.aspx

م2016  جوان،19 العدد
 صنعاء-جامعة األندلس

http://www.andalusuniv.

 املجلد-07  العدد،)(اليمن

net/issues-magazine.php

م2015  يوليو،11

http://journals.univ-

DANUBIUS University

danubius.ro/index.php/oe

Romania, Vol 11, N° 2,

conomica/issue/view/205

2015

http://ijebf.com/Vol.%20

New York, USA, Vol. 2, N°.

2,%20No.%206,%20Septe

6, Sep 2014

mber%202014.php
www.ejemjournal.com/EJ

http://www.aden-

تطور الوساطة املالية وأثرها على النمو

مجلة البحث العلمي

 دراسة مقارنة بين الجزائر- االقتصادي

للعلوم واآلداب
مجلة األندلس للعلوم

تأثير الصدمات النقدية على سعر صرف

اإلجتماعية واإلنسانية

الدينار الجزائري

Acta Œconomica

The strategic choice of SMEs integration:

Review

Evidence from West Algerian territory

International journal of

Main indicators of the Tunisian banking

Economics, Business

system, inflation and financial contex :

and Finance

possibility of inflation targets as a remedy

European Journal Of

Vol. 1 Number 2,

Economics And

2014

Management

 العدد،)جامعة عدن (اليمن

univ.net/mag14.aspx

، املجلد السابع،14

5

واملغرب

London- United Kingdom,

EM_2014_Vol.1_No.2.pdf

4

Reorganisation strategy for the Tunisian
Central Bank

6

7

8

9

عملية التنقيب في البيانات كأحد تقنيات
مجلة العلوم اإلدارية

ذكاء األعمال لتسيير خطر منح القروض

واالقتصادية

دراسة حالة بنك الفالحة- البنكية

 م2014 ديسمبر

10

والتنمية الريفية – وكالة تيارت

: األعمال املطبوعة2-1 -6
الرابط االلكتروني

https://www.springer.com/g
p/book/9783030627959

7

سنة النشر

2020

فهرسة

عنوان الكتاب

Indexed in Web of

Fourth Industrial

Science, EI-Compendex,

Revaluation,

DBLP, SCOPUS, Google

Implementation of

Scholar, and

Artificial Intelligence for

Springerlink. H-Index

Growing Business

62 and SJR Q4

Success

عنوان العمل

Big Data for Healthcare:
Opportunities and
Challenges

 3-1 -6املحاضرات واملساطير اإلجرائية املطبوعة:
السنة

عنوان املداخلة

عنوان املجلة أو اسم الجريدة

اقتصاد الرعاية ودوره

مجلة االستراتيجية والتنمية (صنف ب) التابعة لجامعة عبد

في تحقيق التنمية

الحميد بن باديس مستغانم،

املستدامة

مجلد  ،10عدد خاص (الجزء األول)

2020

مجلة االستراتيجية والتنمية (صنف ب) التابعة لجامعة عبد

واقع التوجه العالمي

2019

الحميد بن باديس مستغانم،

نحو الطاقة الخضراء

مجلد  ،9عدد خاص (الجزء األول)

إدارة الجودة الشاملة في

كتاب امللتقى الدولي األول حول" :معايير ضمان الجودة وتطوير

التكوين الجامعي :بين

آلياتها بمؤسسات التعليم العالي"

اآلفاق واملعوقات

(يوما  29و 30أكتوبر )2013

الحكومة اإللكترونية-

كتاب امللتقى الدولي حول" :متطلبات إرساء الحكومة االلكترونية

اإلطار العام

في الجزائر دراسة تجارب بعض الدول"

2018

2014

عدد الصفحات
ص.ص94-33 .

ص.ص- 254 .
268

172

427

 2-6املنشورات العلمية الوطنية:
 1-2 -6املجالت والدوريات:
رقم

1

عنوان املقالة

عنوان املجلة

قياس وتحليل موسمية الطلب السياحي

مجلة أبحاث

األجنبي (حالة الجزائر ،املغرب وتونس(

اقتصادية و ادارية

التنبؤ بالطلب السياحي األجنبي في
2

الجزائر باستعمال منهجية بوكس-
جنكينز

3

الجامعة /العدد
/السنة
جامعة بسكرة
املجلد  ،14العدد 01
جوان 2020

العنوان االلكتروني

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/101

جامعة خميس مليانة،
مجلة االقتصاد
الجديد

املجلد  ،11العدد https://www.asjp.cerist.dz/en/Pre ،02
الجزء 1

sentationRevue/296

جويلية 2020

قياس وتحليل موسمية الطلب السياحي

مجلة أبحاث

األجنبي (حالة الجزائر ،املغرب وتونس)

اقتصادية وإدارية

جامعة بسكرة،
املجلد  ،14العدد ،01
جوان 2020

https://www.asjp.cerist.dz/en/arti
cle/119300

8

دور وسائل التواصل االجتماعي في
4

عملية التوظيف :دراسة تحليلية من
وجهة نظر الباحثين على العمل
(وعد بالنشر)

5

مجلة الريادة

جامعة شلف،

القتصاديات

املجلد  ،6العدد ،1

األعمال

جانفي 2020

Les stratégies de la PME-Le cas des

مجلة املالية

PME de l’ouest de l’Algérie

واألسواق

جامعة مستغانم،
املجلد  ،6العدد ،1
ديسمبر 2019

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/510

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/329

سياسة دعم أسعار الطاقة في الجزائر:
6

هل هي لتحقيق العدالة االجتماعية أم

Revue

جامعة معسكر،

لتكريس الظلم االجتماع – دراسة

Organisation et

املجلد  ،8العدد 02

استقصائية على عينة من األسر

Travail

نوفمبر 2019

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/147

الجزائرية
Renewable energy consumtion and
7

املركز الجامعي

its contribution to Algeria’s

مجلة مجاميع

تندوف ،املجلد ،5

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati

economic growth : Applying a model

املعرفة

العدد  ،02أكتوبر

onRevue/347

ARDL
8

دور تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت في

مجلة االستراتيجية

تحقيق أبعاد التنمية املستدامة بالجزائر

والتنمية

البيئة الرقمية للدول العربية
9

وانعكاساتها على تفعيل االقتصاد
املعرفي

10

مجلة التنمية
االقتصادية

نمذجة التنبؤ بقيمة الواردات الغذائية

مجلة الباحث

الجزائرية...آفاق 2022

االقتصادي

املقارنة املرجعية كمدخل لتحسين األداء
11

2019

التنظيمي للمؤسسة االقتصادية -دراسة
حالة مؤسسة متيجي ومصنع الحليب
بمستغانم

جامعة مستغانم،
العدد  16مكرر،
جانفي 2019م
جامعة الوادي
املجلد  ،03العدد،06
ديسمبر 2018
جامعة سكيكدة
املجلد  ،6العدد ،10
ديسمبر 2018م

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/276

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/336

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/85

املركز الديمقراطي
مجلة تنمية املوارد

العربي،

البشرية للدراسات

ببرلين( -أملانيا)

واألبحاث

العدد  ،02أكتوبر

https://democraticac.de/?p=56810

2018

9

مبادرات إصالح القطاع الزراعي في
12

الجزائر وأثرها على الناتج الزراعي –

مجلة دفاتر

دراسة تحليلية وقياسية للفترة (-2000

اقتصادية

)2015
دراسة قياسية ألثر سعر الصرف على
13

توازن االقتصاد الوطني الجزائري للفترة
2016 -1970

مجلة الدراسات
االقتصادية املعمقة

جامعة الجلفة
املجلد  ،10العدد ،02
سبتمبر  2018م
جامعة مستغانم،
العدد  ،08ماي
2018م

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/374

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/542

املركز الجامعي
14

الحوكمة ودورها في تحسين عملية

مجلة مجاميع

تندوف،

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati

التدقيق الجبائي

املعرفة

العدد السادس (،)06

onRevue/347

أفريل 2018م

الطلب على سلعة القمح في الجزائر
15

دراسة قياسية تحليلة '' للفترة (-1990
'') 2015
مح ـ ـ ـ ـ ــاولة تطبيق  Six Sigmaفي تقيـ ـ ـ ــيم

16

جودة الخدمـ ــات البن ـ ـ ــكية ،دراسـ ــة
ميـ ــدانـية لعينة من البنوك الجزائ ــرية

مجلة العلوم
االقتصادية
والتسيير والعلوم
التجارية
مجلة االستراتيجية
والتنمية

جامعة مسيلة،
املجلد ،11العدد ،01
جوان 2018م
جامعة مستغانم،
العدد  ،14جانفي
2018م

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/324

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/276

استخدام نموذج برمجة األهداف
كنظام مساعد في اتخاذ القرارات
17

االستثمارية؛ دراسة حالة مؤسسة
األغطية النسيجية بالجزائر خالل الفترة

مجلة الدراسات
االقتصادية املعمقة

جامعة مستغانم،
العدد  ،06سبتمبر
2017م

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/542

2017-2015
نظام املعلومات التسويقية ودوره في
18

تحديد جودة منتوج املؤسسة

مجلة اقتصاديات

االقتصادية-دراسة تحليلية لعينة من

املال واألعمال

املؤسسات االقتصادية الجزائرية-

مركز جامعي ميلة
العدد  ،03سبتمبر
 2017م

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/109

10

التسويق اإللكتروني وأثره على رضا
19

العميـ ـ ــل ،دراسة حالة لبعض البنوك
التجارية الجزائرية
دور التسويق اإللكتروني في تحسين أداء

20

البنوك التجارية الجزائرية -دراسة
إحصائية تحليلية
ESTIMATION DE LA FISCALITÉ

21

PETROLIERE : Modélisation d’un
contrat de partage de production
دور شبكات التواصل االجتماعي في

22

تسويق املنتجات السياحية ،دراسة
إحصائية تحليلية

23

دراسة واقع األمن الغذائي في الجزائر

مجلة رماح للبحوث
والدراسات
مجلة املالية
واألسواق
مجلة دفاتر
اقتصادية
مجلة االستراتيجية
والتنمية
مجلة رؤى
إقتصادية

24

مجلة MECAS

et Dynamisme des Faits

25

26

27

قياس أثر النمو االقتصادي على عدالة
توزيع الدخل في الدول العربية

اقتصادية
مجلة االقتصاد
واملناجمنت

التعبئة كسياسة تسويقية فعالة في

مجلة االستراتيجية

املؤسسة االقتصادية بالجزائر

والتنمية

استخدام العمليات العشوائية
28

والشبكات العصبية في نمذجة التنبؤ
االقتصادي

2016م
جامعة مستغانم،
العدد 03
سبتمبر 2015م
جامعة الجلفة
العدد  11سبتمبر
 2015م
جامعة مستغانم،
العدد 08
جانفي  2015م
مجلة الوادي
العدد 07
ديسمبر 2014م

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/329

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/374

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/276

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/126

تلمسان

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati

العدد  10ديسمبر

onRevue/174

2014م
مجلة دفاتر

واقع القطاع السياحي في الجزائر

العدد  -18جوان

m/magazin%20numbers.htm

جامعة أبو بكر بلقايد-

Dynamique Concurrentielle et
Perturbation Strategique: Approches

جامعة عمان (األردن)،

http://www.remahtrainingjo.co

مجلة الحقيقة

جامعة الجلفة،
العدد 7
سبتمبر  2013م

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/374

جامعة تلمسان،
العدد  ،11Bisأفريل

https://fseg.univ-tlemcen.dz

2013م
جامعة مستغانم،
العدد  ،03جويلية
2012م

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati
onRevue/276

جامعة أدرار ،العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati

 ،17جانفي 2011

onRevue/49

11

نماذج التنبؤ االقتصادي– دراسة
29

مقارنة بين العمليات العشوائية
والشبكات العصبية

30

نمذجة التنبؤ باملبيعات باستخدام
الشبكات العصبية

املدرسة العليا
مجلة االقتصاد

لإلحصاء واالقتصاد

http://economicrg.blogspot.com/p/econ

واإلحصاء التطبيقي التطبيقي ،العدد ،14

omie-et-statistique-appliquee.html

2010م
مجلة العلوم
االجتماعية

جامعة باتنة ،العدد

https://www.asjp.cerist.dz/en/Presentati

 ،22جوان 2010م

onRevue/97

واإلنسانية

 2-2 -6األعمال املطبوعة/ :
 3-2 -6املحاضرات واملساطير اإلجرائية املطبوعة:
عنوان املداخلة

L’innovation en PME

عنوان املجلة
مجلة دفاتر بوادكس
السياسة الصناعية وتنمية املبادالت الخارجية

السنة

سبتمبر 2014

العنوان اإللكتروني
https://www.asjp.cerist.dz/e
n/PresentationRevue/195

 3 -6املداخالت:
 1-3 -6املداخالت الدولية:
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :تحليل الطلب السياحي في الجزائر" في امللتقى الدولي األول االفتراض ي حول" :سبل
بناء وتعزيز االقتصاد السياحي في الجزائر كبديل استراتيجي من بدائل التنمية املستدامة" ،املنظم باملركز الجامعي
أحمد بن يحي الونشريس ي  -تيسمسيلت  -الجزائر ،يومي 17 :و 18أكتوبر 2020م؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :اقتصاد الرعاية ودوره في تحقيق التنمية املستدامة" في امللتقى العلمي الدولي
االفتراض ي األول املوسوم" :االقتصاد البنفسجي لدعم أبعاد التنمية املستدامة" ،املنظم من طرف جامعة عبد
الحميد بن باديس ،مستغانم – الجزائر ،يومي  08و 09جويلية 2020م؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :دور التنمية السياحية في تحقيق أهداف التنمية االقتصادية الشاملة "حالة
الجزائر" في امللتقى الدولي األول حول " :البرامج التنموية بين الواقع وتحديات االنتقال الطاقوي بالجزائر " ،املنظم
بجامعة مستغانم  -الجزائر ،يومي 19 :و 20فبراير 2020م؛
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▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان " :دراسة اقتصادية لقياس كفاءة استخدام املوارد الزراعية في انتاج الحبوب بالجزائر
خالل الفترة  "2014 - 2000في امللتقى الدولي السابع حول" :اقتصاديات اإلنتاج الزراعي في ظل خصوصيات املناطق
الزراعية في الجزائر والدول العربية" ،املنظم بجامعة الوادي  -الجزائر ،يومي 30 :و 31أكتوبر 2019م؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :نمط التغطية التأمينية كنهج لتعزيز التنمية املستدامة للسياحة العربية" في املؤتمر
العلمي الدولي األول املوسوم" :االتجاهات الحديثة في صناعة السياحة واآلثار -الواقع والتحديات" ،املنظم من طرف
جامعة الحسين بن طالل ،بأنطاليا – تركيا ،خالل الفترة من  24إلى  28أكتوبر 2019؛
▪ املشاركة في جائزة بحر العلوم لالبداع في دورتها الثالثة أبريل 2019؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :االقتصاد الدائري كاستراتيجية لالستدامة ودعم التنمية (تجارب دولية – التجربة
األملانية أنموذج)" في امللتقى الدولي املوسوم" :تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لعملية تدوير النفايات
في ظل السعي لتطبيق مفاهيم وأبعاد التنمية املستدامة" املنظم بجامعة فرحات عباس ،سطيف  -1الجزائر يومي:
 10و 11جوان 2019م؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :واقع التوجه العالمي نحو الطاقة الخضراء" في املؤتمر العلمي الدولي األول املوسوم:
"الطاقة الخضراء والتنمية املستدامة :مقاربات وتجارب" ،املنظم من طرف املنظمة األورو عربية ألبحاث البيئة واملياه
والصحراء ،وجامعة الحسين بن طالل ،بأنطاليا – تركيا ،أيام  30-29-28مارس 2019؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :آليات تفعيل التكامل االقتصادي املغاربي في ظل الظروف الراهنة" في امللتقى الدولي
الثاني حول" :تنمية وتطوير املناطق الحدودية :واقع وآفاق" املنظم بجامعة محمد الشريف مساعدية ،سوق أهراس-
الجزائر ،يومي 05 :و 06نوفمبر 2018م؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :الفائض التأميني كآلية لتمويل التنمية االقتصادية" في امللتقى الدولي حول" :اآلليات
الجديدة لتمويل التنمية االقتصادية وتطبيقاتها في الجزائر نحو تمويل مستدام للتنمية" املنظم بجامعة محمد
الصديق بن يحي جيجل -الجزائر يومي 25 :و 26أفريل 2018م؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :تحسين أداء املورد البشري في منظمات األعمال ودوره في تحقيق األمن االقتصادي"
في امللتقى الدولي الخامس حول" :أداء املنظمات والحكومات ،واألمن االقتصادي" املنظم بجامعة طاهري محمد-
بشار -يومي 01 :و 02مارس 2016م؛
▪ املشاركة في فعاليات البرنامج التدريبي الدولي" :نحو تدريس جامعي أفضل" املنظم من طرف عمادة التطوير الجامعي
بالتعاون مع كلية التربية بجامعة طيبة ،املدينة املنورة -السعودية .يومي 15 :و 16نوفمبر 2015م؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :االبتكار في ممارسات املوارد البشرية" في امللتقى الدولي املوسوم:

" Innovation,

valorisation de la ressource humaine, innovation et économie de la connaissance dans les payes du Maghreb : enjeux et

 "perspéctivesاملنظم بجامعة عبد الحميد بن باديس-مستغانم -يومي 22 :و 23فيفري 2015م؛
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▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان " :الخدمة الفندقية الحالل كركيزة هامة في السياحة اإلسالمية ،تجربة فندق بيزا
تركي" في امللتقى الدولي املوسوم" :الصناعة السياحية والتنمية املستدامة واقع وآفاق " املنظم بجامعة عبد الحميد
بن باديس-مستغانم -يومي 04 :و 05نوفمبر 2014م؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان "Réforme comptable et gouvernement d’entreprise" :في امللتقى الدولي املوسوم:
« La (re)fondation de l’entreprise, capitalisme éthique et responsabilité :
»? Quel modèle de gestion

املنعقد بالشراكة بين جامعة مستغانم وجامعة وهران يومي 01 :و 02ديسمبر 2013م؛

▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :التنبؤ االقتصادي باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية ودوره في اتخاذ قرارات
التسيير داخل املؤسسة االقتصادية الجزائرية" في امللتقى الدولي األول املوسوم" :الطرق واألدوات الكمية املطبقة في
التسيير" املنظم بجامعة د .الطاهر موالي -سعيدة -يومي 19 :و 20نوفمبر 2013م؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :إدارة الجودة الشاملة في التكوين الجامعي :بين اآلفاق واملعوقات" في امللتقى العلمي
الدولي املوسوم" :معايير ضمان الجودة وتطوير آلياتها بمؤسسات التعليم العالي" ،املنظم بجامعة مستغانم يومي 29

و 30أكتوبر 2013م؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :الحكومة اإللكترونية -اإلطار العام" في امللتقى العلمي الدولي املوسوم" :متطلبات
إرساء الحكومة اإللكترونية في الجزائر -دراسة تجارب بعض الدول" املنعقد بجامعة سعد دحلب -البليدة -يومي13 :

و 14ماي  2013م؛
▪ املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :إدارة اللوجستيات كمدخل لتحسين األداء والفعالية في ظل التنمية املستدامة " في
امللتقى الدولي املوسوم "Compétitivité et Développement des Echanges Extérieurs" :املنظم بجامعة مستغانم يومي 29 :و

 30جانفي  2012م.
 2-3 -6املداخالت الوطنية واأليام الدراسية:
•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :دور السياحة في العمالة (حالة الجزائر)" في امللتقى الوطني األول املوسوم" :

التطبيقات الجديدة لالقتصاد :اقتصاد الصحة ،اقتصاد العمل ،االقتصاد البيئي ،االقتصاد القانوني"" ،املنعقد
بكلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم ،يوم  12نوفمبر 2019م؛
•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :دور حاضنات األعمال في تشجيع املقاوالتية في القطاع السياحي بالجزائر -الوكالة
الوطنية لتطوير االستثمار كنموذج" في امللتقى الوطني الخامس املوسوم" :السياحة الداخلية بين الواقع واملأمول"،
املنعقد بمعهد العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير باملركز الجامعي أحمد زبانة -غليزان ،يومي  17و 18ديسمبر
2018م؛
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•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :البعد البيئي للتنمية املستدامة كاستراتيجية ملكافحة الفقر في الجزائر" في اليوم
الدراس ي املوسوم" :استراتيجيات التنمية املستدامة ومكافحة الفقر في الجزائر" ،املنظم بجامعة مستغانم ،يوم 26

نوفمبر 2018م؛
•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :واقع تبني العمل املصرفي اإللكتروني في الجزائر" في اليوم الدراس ي املوسوم:
"تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ورهانات ترقية املنظومة املصرفية بالجزائر" ،املنعقد بمعهد العلوم االقتصادية،
التجارية وعلوم التسيير باملركز الجامعي أحمد زبانة -غليزان ،يوم 30 :أفريل 2018م؛

•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان "Evaluation du programme TOKTEN pour convertir la fuite des cerveaux en gain" :في
اليوم الدراس ي املوسوم" :هجرة األدمغة من فكرة التسرب إلى إمكانية االستثمار" ،املنعقد بمعهد العلوم االقتصادية،
التجارية وعلوم التسيير باملركز الجامعي أحمد زبانة -غليزان ،يوم 14 :مارس 2018م؛

•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :دور االبتكار في تحسين تنافسية املؤسسات -حالة الجزائر" في اليوم الدراس ي
املوسوم " :التصنيفات الدولية االقتصادية ومكانة الجزائر منها" ،املنعقد بمعهد العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم
التسيير باملركز الجامعي أحمد زبانة -غليزان ،يوم 28 :فبراير 2018م؛

•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :املسؤولية البيئية واالجتماعية للشركات البترولية ،دراسة حالة مجمع املؤسسة
الوطنية لخدمات اآلبار" في امللتقى الوطني املوسوم" :املحاسبة الخضراء والتدقيق البيئي في ظل التنمية املستدامة"،
املنظم بجامعة مستغانم ،يومي  12و 13ديسمبر 2017م؛

•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :التوظيف عبر شبكات التواصل اإلجتماعي :بين الضرورة والحتمية" في امللتقى الوطني
األول املوسوم" :واقع إدارة املوارد البشرية في ظل التحديات الراهنة" املنظم بجامعة ابن خلدون-تيارت -يومي05 :

و 06ماي 2015م؛
•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :محاور الجودة في مؤسسات التعليم العالي-دراسة حالة جامعة مستغانم" في اليوم
الدراس ي املوسوم" :اإلبداع في التدريس والبحث العلمي وأثره على أداء األستاذ وعلى فعالية الطالب " املنظم بجامعة
عبد الحميد بن باديس -مستغانم -يوم 26 :جوان 2014م؛

•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان "L’innovation en PME" :في اليوم الدراس ي املوسوم " :اإلبداع تحدي رئيس ي لعوملة
املؤسسات " املنظم بجامعة عبد الحميد بن باديس -مستغانم -يوم 25 :جوان 2014م.

•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :استخدام العمليات العشوائية والشبكات العصبية في التنبؤ االقتصادي" في امللتقى
الوطني املوسوم" :استخدام أساليب التحليل الكمي في اتخاذ القرارات اإلدارية" املنظم بجامعة ابن خلدون-تيارت
يومي 16 :و 17أفريل  2013م؛
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•

املشاركة بمداخلة تحت عنوان" :االستراتيجية الصناعية وتحدي ترقية الصادرات الجزائرية" في امللتقى الوطني
املوسوم" :االستراتيجية الصناعية الجديدة في الجزائر – استمرارية أم قطيعة" املنظم بجامعة مستغانم يومي 23 :و
 24أفريل 2012م؛

•

املشاركة ب مداخلة تحت عنوان" :ماهية ضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي" في اليوم الدراس ي حول" :نشر
ثقافة ضمان الجودة في الوسط الجامعي" املنظم بجامعة مستغانم يومي 10 :أفريل  2012م.

 -4-6املسؤوليات اإلدارية أو رئاسة هيئات التقييم العلمي أو البيداغوجي:
 -1-4-6املسؤوليات اإلدارية:
▪

رئيس قسم علوم التسيير بكلية الحقوق والعلوم التجارية جامعة مستغانم -الجزائر ،من  21مارس 2009م إلى 25

أكتوبر 2010م.

 -2-4-6رئاسة هيئات التقييم البيداغوجي والعلمي:
▪

مسؤول عن تسيير شؤون املجالت العلمية التابعة لجامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم -الجزائر ،ابتداء من
 19سبتمبر  2019إلى يومنا هذا؛

▪

مسؤول فريق شعبة التكوين علوم التسيير بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم-
الجزائر ،ابتداء من  14ماي 2019م؛

▪

مسؤول دكتوراه ل.م.د .تخصص اقتصاد كمي ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة
مستغانم -الجزائر ،ابتداء من أكتوبر 2019م؛

▪

مدير مخبر بحث املوسوم":استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر" التابع لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير – جامعة مستغانم ،بموجب قرار وزاري رقم 1224 :املؤرخ في2018/12/04 :؛

▪

مدير مجلة االقتصاد والبيئة ،مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن مخبر بحث "استراتيجية التحول إلى اقتصاد
أخضر" التابع لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير – جامعة مستغانم ،من أكتوبر 2018م إلى يومنا
هذا؛

▪

مسؤول فريق شعبة التكوين العلوم االقتصادية بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة
مستغانم -الجزائر ،من  27نوفمبر 2014م إلى  01أفريل 2015؛

▪

رئيس لجنة ضمان الجودة على مستوى كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم -الجزائر،
من  18ديسمبر  2013م إلى  01أفريل  2015م؛

▪

مدير مجلة االستراتيجية والتنمية ،مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن جامعة مستغانم ،من جويلية  2011م إلى
يومنا هذا؛
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▪

رئيس تحرير مجلة االستراتيجية والتنمية ،مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن جامعة مستغانم ،من جويلية 2011

إلى غاية جويلية  .2020واملصنفة صنف (ب).
املواقع االلكترونية:

 http://rsd.univ-mosta.dz؛
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/276

 -5-6نشاطات علمية أخرى:
 1-5-6مسؤول أو عضو مشروع بحث:
•

رئيس مشروع بحث :PRFU
عنوان املشروع" :االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة :مقاربات وتجارب"
تاريخ االعتماد 01 :جانفي 2019م

مدة املشروع 04 :سنوات  /رمز املشروعF02N01UN270120190003 :
•

عضو مشروع بحث :CNEPRU
عنوان املشروع" :الوساطة املالية في الجزائر(مقاربات وقواعد جديدة) دراسات تحليلية وقياسية"
تاريخ االعتماد 01 :جانفي 2014م

مدة املشروع 05 :سنوات  /رمز املشروعM02220130039 :
•

رئيس مشروع بحث :CNEPRU
عنوان املشروع":تحديد معايير ضمان الجودة بمؤسسات التعليم العالي ،دراسات إحصائية وقياسية"
تاريخ االعتماد 01 :جانفي 2013م
مدة املشروع 03 :سنوات  /رمز املشروعM02220120054 :

•

عضو مشروع بحث :CNEPRU
عنوان املشروع ":دراسة قياسية وتنبؤية للعجز الغذائي في الجزائر "
تاريخ االعتماد 01 :جانفي 2011م
مدة املشروع 03 :سنوات  /رمز املشروعM02220100037 :

 -2-5-6التنشيطات العلمية (رئيس لجنة تنظيمية ،رئيس تظاهرات علمية:)... ،
•

رئيس جلسة في اللجنة العلمية للملتقى الوطني االفتراض ي املوسوم" :االستثمار واملتطلبات الحديثة للتنمية
االقتصادية في الجزائر" املنظم بجامعة الجزائر  1يوم 27 :أكتوبر 2020م؛

• مؤطر دورة تكوينية افتراضية (باستخدام تطبيق  )Zoomحول :كيفية إعداد ملف الترشح لرتبة أستاذ التعليم العالي عبر

منصة  ،PROGRESجامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم  -الجزائر يوم 24 :أكتوبر 2020م؛

17

•

مؤطر دورة تكوينية افتراضية (باستخدام تطبيق  )Zoomحول :كيفية إعداد ملف اقتراح إنشاء مخبر بحث ،جامعة عبد

الحميد بن باديس ،مستغانم  -الجزائر يوم 10 :أكتوبر 2020م؛ الرابط:
•

https://youtu.be/dR8OFyQ8DkA

رئيس امللتقى الدولي االفتراض ي األول املوسوم" :االقتصاد البنفسجي لدعم أبعاد التنمية املستدامة" ،املنظم من
طرف جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم – الجزائر ،يومي  08و 09جويلية 2020م؛

•

مشرف على الدورة التكوينية االفتراضية الثانية (باستخدام تطبيق  )Zoomملدراء مخابر البحث ولطلبة الدكتوراه حول:

كيفية إعداد ملف طلب تمويل تكوين دكتوراه ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم  -الجزائر يوم 25 :جوان 2020م؛
الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=8ELK0V93y5Y :
• مشرف على الدورة التكوينية االفتراضية الثانية (باستخدام تطبيق  )Zoomلرؤساء تحرير املجالت العلمية حول :مراحل

وإجراءات تصنيف املجالت العلمية في الفئتين "ج" و "ب" ،جامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم  -الجزائر يوم 18 :جوان
2020م؛ الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=-lpMWwiQLuc :
• مشرف على الدورة التكوينية االفتراضية الثانية (باستخدام تطبيق  )Zoomلرؤساء تحرير املجالت العلمية حول :مراحل

وإجراءات تصنيف املجالت العلمية في الصنف ج  ،املركز الجامعي غليزان بالشراكة مع جامعة عبد الحميد بن باديس،
مستغانم  -الجزائر يوم 13 :جوان 2020م ،الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=ZMzDPhWRU-k :
•

مشرف على الندوة التكوينية االفتراضية األولى (باستخدام تطبيق  )Zoomلطلبة الدكتوراه حول :أساسيات النشر العلمي

وكيفية التعامل مع البوابة الجزائرية للمجالت العلمية  ، ASJPجامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم  -الجزائر يوم08 :
جوان 2020م ،الرابطhttps://www.youtube.com/watch?v=VsHhYd4Yko4 :
•

تأطير دورة تكوينية حول" :اإلجراءات العملية لترقية تصنيف املجالت ،وآليات النشر في املجالت املصنفة ،لفائدة رؤساء

تحرير املجالت وطلبة الدكتوراه ،لجامعة أحمد دراية ،أدرار  -الجزائر يومي 11 :و 12مارس 2020م؛
•

تأطير دورة تكوينية حول" :آليات ترقية املجالت العلمية إلى الفئة "ج" والفئة "ب" ،موجهة لرؤساء تحرير املجالت
العلمية للمركز الجامعي تيسمسيلت  -الجزائر يوم 26 :فبراير 2020م؛

•

تأطير دورة تكوينية حول" :مراحل وإجراءات تصنيف املجالت العلمية في الفئة "ج" والفئة "ب" موجهة لرؤساء تحرير
املجالت العلمية لجامعة محمد بوضياف ،املسيلة -الجزائر يومي 15 :و  16فبراير 2020م؛

•

مؤطر ورئيس الندوة الوطنية التكوينية املوسومة" :آليات تصنيف املجالت العلمية في الفئتين (ج) و(ب)" موجهة
لرؤساء تحرير املجالت العلمية الوطنية ،واملنعقدة يوم  15جانفي  2020بجامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم-
الجزائر؛

•

مؤطر ورئيس اليوم التكويني املوسوم" :منهجية البحث العلمي وتطوير مهارات النشر" موجه لطلبة الدكتوراه،
واملنعقد يوم  08جانفي  2020بجامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم -الجزائر؛
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•

رئيس املؤتمر العلمي الدولي األول حول" :االتجاهات الحديثة في صناعة السياحة واآلثار -الواقع والتحديات" ،املنظم
من طرف جامعة اليرموك ،بأنطاليا – تركيا ،خالل الفترة من  24إلى  28أكتوبر 2019؛

•

رئيس املؤتمر العلمي الدولي الثاني املوسوم" :الطاقة الخضراء والتنمية املستدامة :مقاربات وتجارب" ،املنظم من
طرف جامعة الحسين بن طالل ،بأنطاليا – تركيا ،خالل الفترة من  24إلى  28أكتوبر 2019؛

•

مؤطرا للندوة التكوينية حول" :مراحل وإجراءات تصنيف املجالت العلمية في الفئة ج" الخاصة برؤساء التحرير
واألعضاء املنتسبين لهيئة تحرير املجالت العلمية التابعة لجامعة مستغانم -الجزائر يوم 10 :اكتوبر 2019م؛

•

تأطير دورة تكوينية حول" :مراحل وإجراءات تصنيف املجالت العلمية في الفئة ج" موجهة لرؤساء تحرير املجالت
العلمية لجامعة محمد بوضياف ،املسيلة -الجزائر يومي 11 :و  12جوان 2019م؛

•

تأطير دورة تكوينية حول" :مراحل وإجراءات تصنيف املجالت العلمية في الفئة ج" موجهة لرؤساء تحرير املجالت
العلمية لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة فرحات عباس ،سطيف -الجزائر يوم 10 :جوان

2019م؛
•

تأطير دورة تكوينية حول" :إجراءات وخطوات تصنيف املجالت العلمية في الفئة ج" موجهة لرؤساء تحرير املجالت
العلمية لجامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم -الجزائر يوم 02 :ماي 2019م؛

•

رئيس املؤتمر رئيس الجلسة العلمية األولى للمؤتمر العلمي الدولي األول املوسوم" :الطاقة الخضراء والتنمية
املستدامة :مقاربات وتجارب" ،املنظم من طرف جامعة الحسين بن طالل ،بأنطاليا – تركيا ،أيام  30-29-28مارس
2019؛

•

مشرفا عاما على اليوم الدراس ي حول" :النمذجة التطبيقية للنظرية االقتصادية الجزئية" املنظم بجامعة عبد
الحميد بن باديس مستغانم -الجزائر ،يوم 25 :فيفري 2019م؛

•

تأطير دورة تكوينية حول" :إجراءات وخطوات تصنيف املجالت العلمية في الفئة ج" موجهة لرؤساء تحرير املجالت
العلمية لجامعة محمد خيضر ببسكرة -الجزائر أيام /26/25/24 :فيفري 2019م؛

•

رئيس اللجنة التنظيمية وعضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي املوسوم:
« La (re)fondation de l’entreprise, capitalisme éthique et responsabilité :
»? Quel modèle de gestion

املنعقد بالشراكة بين جامعة مستغانم وجامعة وهران يومي 01 :و 02ديسمبر 2013م؛
•

رئيس ملتقى دولي بعنوان" :معايير ضمان الجودة وتطوير آلياتها بمؤسسات التعليم العالي" ،املنظم بجامعة مستغانم
يومي  29و  30أكتوبر 2013م؛

•

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني املعنون" :الوساطة املالية في الجزائر (مقاربات جديدة -قواعد جديدة)"،
املنظم بجامعة مستغانم يومي  29و 30أفريل 2013م .
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•

رئيس اللجنة التنظيمية لليوم الدراس ي املوسوم "واقع سعر الصرف الحالي للدينار وأثره على الجاذبية السياحية في
الجزائر" املنظم بجامعة مستغانم يوم  09أفريل 2013م ؛

•

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني املوسوم" :اإلستراتيجية الصناعية الجديدة في الجزائر _ استمرارية  ....أم
قطيعة" ،املنظم بجامعة مستغانم يومي  23و  24أفريل 2012م ؛

• منسق اليوم الدراس ي املوسوم" :نشر ثقافة ضمان الجودة في الوسط الجامعي" املنظم بجامعة مستغانم يوم 10

أفريل 2012م؛

 -3-5-6اإلشراف على تنظيم االمتحانات واملسابقات:
•

رئيس اللجنة السرية والترميز ملسابقة الدكتوراه  –LMDدورة  12أكتوبر 2014م ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية
وعلوم التسيير بجامعة مستغانم – الجزائر؛

•

رئيس اللجنة السرية والترميز ملسابقة املاجستير ،تخصص :قانون دولي وعالقات سياسية دولية – دورة  01أكتوبر
2013م على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم – الجزائر؛

•

رئيس اللجنة السرية والترميز ملسابقة الدكتوراه  –LMDدورة  02أكتوبر 2013م ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية
وعلوم التسيير بجامعة مستغانم – الجزائر؛

•

رئيس اللجنة السرية والترميز ملسابقة املاجستير ،تخصص :تجارة ومناجمنت دولي– دورة  25سبتمبر 2013م على
مستوى كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم – الجزائر؛

•

رئيس اللجنة السرية والترميز ملسابقة الدكتوراه  –LMDدورة  21نوفمبر 2012م ،في التخصصات :قانون العالقات
االقتصادية الدولية؛ والقانون اإلجرائي .على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم – الجزائر؛

•

رئيس اللجنة السرية والترميز ملسابقة الدكتوراه  –LMDدورة  14نوفمبر 2012م ،في التخصصات :التدقيق والتظام
املحاسبي املالي الجديد؛ وتجارة دولية ولوجستيك .على مستوى كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
بجامعة مستغانم – الجزائر؛

•

رئيس اللجنة السرية والترميز ملسابقة املاجستير – دورة أكتوبر 2012م على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية
بجامعة مستغانم – الجزائر؛

•

رئيس اللجنة السرية والترميز ملسابقة املاجستير – دورة  08أكتوبر 2012م على مستوى كلية العلوم االقتصادية،
التجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم – الجزائر؛

•

رئيس اللجنة التقنية لتنظيم مسابقة املاجستير-دورة أكتوبر 2011م على مستوى كلية الحقوق والعلوم السياسية
بجامعة مستغانم -الجزائر؛

•

رئيس اللجنة التقنية لتنظيم مسابقة املاجستير-دورة أكتوبر 2011م على مستوى كلية العلوم االقتصادية ،التجارية
وعلوم التسيير بجامعة مستغانم -الجزائر؛
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•

رئيس لجنة التنظيم بمركز امتحان كلية الحقوق والعلوم التجارية ،جامعة مستغانم -الجزائر ،دورة نوفمبر 2010م؛

•

عضو األمانة التقنية لتنظيم امتحانات ومسابقات التوظيف لفائدة اإلدارات واملؤسسات العمومية التابعة ملركز
امتحان كلية الحقوق والعلوم التجارية جامعة مستغانم -الجزائر  ،دورات :أكتوبر 2009م ،نوفمبر 2010م وديسمبر
2011م.

 -4-5-6خبرة ،عضو لجان قراءة ،عضو لجنة مناقشة ،عضو لجنة علمية...،
 1-4-5-6خبرة ،عضوية لجنة قراءة باملجالت العلمية
▪

محرر مساعد في مجلة االتحاد الدولي للجامعات ،اتحاد الجامعات الدولي ،إسطنبول – تركيا ،مارس 2021؛

▪

عضو في اللجنة العلمية للمجلة العلمية املوسومة" :مجلة تنمية املوارد البشرية للدراسات واألبحاث" ،املركز
الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية ،برلين -أملانيا ،جانفي 2019م؛

▪

محرر مساعد ومراجع في املجلة العلمية املوسومة" :الباحث االقتصادي" ،جامعة  20أوت  1955بسكيكدة –
الجزائر ،جانفي 2018م؛

▪

محرر مساعد ومراجع في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة املالية واألسواق" ،جامعة عبد الحميد بن باديس،
مستغانم ،ديسمبر  2016م؛

▪

عضو في اللجنة العلمية للمجلة العلمية املوسومة" :مجاميع املعرفة " ،املركز الجامعي بتندوف  -الجزائر ،ابتداء من
جانفي  2018م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة الدراسات املالية واملحاسبية واإلدارية " ،ابتداء من جانفي
2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :األفاق للدراسات اإلقتصادية " ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة" :مجلة اقتصاد املال واألعمال" ،جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي،
أكتوبر  2018م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية" ،ابتداء من
جانفي  2018م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة" :مجلة دفاتر اقتصادية" ،جامعة زيان عاشور بالجلفة – الجزائر ،جانفي
2018م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة إضافات إقتصادية " ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة اإلقتصاد الجديد" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد ومراجع في املجلة العلمية املوسومة" :مجلة العلوم اإلنسانية" ،جامعة محمد خيضر ببسكرة -
الجزائر ،ابتداء من جانفي 2019م؛
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▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة ،" Recherchers economiques manageriales " :ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

عضو في اللجنة العلمية للمجلة العلمية املوسومة" :مجلة الدراسات االقتصادية املعمقة" ،كلية االقتصاد ،جامعة
عبد الحميد بن باديس ،مستغانم ،جانفي  2018م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة العلوم اإلدارية واملالية" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :التكامل االقتصادي" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة البحوث االقتصادية واملالية" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :دراسات العدد االقتصادي" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة االمتياز لبحــوث االقتصاد واالدارة" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :الريادة القتصاديات األعمال" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة االقتصاد واملالية" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة ،"Revue algérienne d'économie et gestion (Revue Eco-Gest) " :ابتداء من
جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة البحوث القانونية و االقتصادية" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة املقار للدراسات اإلقتصادية " ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة ،"REVUE ALGERIENNE DE FINANCES PUBLIQUES (RAFiP) " :ابتداء من جانفي
 2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة التنمية واالستشراف للبحوث والدراسات" ،ابتداء من جانفي
 2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة املنتدى للدراسات واالبحاث االقتصادية" ،ابتداء من جانفي
 2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة ،"Beam Journal of Economic Studies (BJES) " :ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

عضو في اللجنة العلمية للمجلة العلمية املوسومة" :مجلة نماء لالقتصاد والتجارة" ،جامعة محمد الصديق بن يحي
جيجل -الجزائر ،ابتداء من جانفي  2018م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :االقتصاد الحديث واللتنمية املستدامة" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة الحوكمة ،املسؤولية اإلجتماعية والتنمية املستدامة" ،ابتداء
من جانفي  2020م؛

▪

مراجع في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة االقتصاد والبيئة " ،ابتداء من جانفي  2020م؛
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▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :املقريزي للدراسـات االقتصادية واملـالية" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة التمكين االجتماعي" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة األكاديمة للبحوث في العلوم اإلجتماعية" ،ابتداء من جانفي
 2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة االقتصاد الدولي والعوملة" ،ابتداء من جانفي  2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة أرصاد للدراسات االقتصادية واإلدارية" ،ابتداء من جانفي
2020م؛

▪

محرر مساعد في املجلة العلمية املوسومة " :مجلة االستراتيجية والتنمية " ،ابتداء من جويلية  2020م؛

▪

عضو في هيئة التحرير للمجلة العلمية الدولية املوسومة" :مجلة التخطيط الحضري والتنمية املستدامة" ،تصدر
عن املنظمة االورو عربية ألبحاث البيئة واملياه والصحراء ،مانشستر -بريطانيا .ابتداء من جويلية 2018م ،الرابط:
http://ijpusd.ewdr.org/editorial-board.html

 2-4-5-6العضوية في لجان التكوين والتقييم والبيداغوجيا واملداوالت
•

عضو في لجنة التكوين في الدكتوراه نظام ل.م.د .شعبة علوم اقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم
التسيير بجامعة مستغانم ،الجزائر ،ابتداء من أكتوبر  2019م إلى يومنا هذا؛

• رئيس لجنة املداوالت للسنة الثالثة (ل م د) إقتصاد نقدي وبنكي" ،اقتصاد نقدي وبنكي" ،للسنة الجامعية2017 :م
2018/م؛
•

عضو مشارك في أيام الدكتوراه لتقييم أعمال طلبة الدكتوراه تخصص :حوكمة ،مناجمنت مالية ومحاسبية،
املنعقدة بكلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم ،الجزائر ،بتاريخ  05جوان 2017م؛

•

عضو مشارك في أيام الدكتوراه لتقييم أعمال طلبة الدكتوراه تخصص :حوكمة ،مناجمنت مالية ومحاسبية،
املنعقدة بكلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم ،الجزائر ،بتاريخ  08جوان 2016م؛

•

عضو في لجنة توجيه الطلبة في تخصصات ليسانس وماستر على مستوى كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم
التسيير بجامعة مستغانم ،الجزائر ،من  12جوان  2013م إلى  30مارس 2015م؛

•

عضو في لجنة التقييم الجامعي على مستوى جامعة عبد الحميد بن باديس –مستغانم ،الجزائر ،من  12جوان
2013م إلى  30مارس 2015م؛

•

رئيس لجنة املداوالت للسنة األولى ماستر ،تخصص" ،تقنيات كمية مطبقة" ،للسنوات الجامعية2013 :م2014/م،
2014م2015/م ؛

• رئيس اللجنة البيداغوجية للسنة األولى ماستر" ،تقنيات كمية مطبقة" ،للسنة الجامعية2013 :م 2014/م؛
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•

عضو في لجنة التكوين في الدكتوراه نظام ل.م.د .تخصص تجارة دولية ولوجستيك ،على مستوى كلية العلوم
االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم ،الجزائر2013 ،م 2014/م2015/2014 ،؛

•

رئيس لجنة متابعة مواضيع البحث للسنة األولى ماستر ،تخصص تقنيات كمية مطبقة ،كلية العلوم االقتصادية،
التجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم – الجزائر ،السنة الجامعية 2014/2013؛

•

عضو في لجنة الخبراء املكلفة بفحص ملفات املترشحين وانتقائهم حسب املناصب املمنوحة للنوظيف بصفة أستاذ
مساعد صنف"ب" ،مقرر تحت رقم 348 :محرر بتاريخ  07أكتوبر  2012م؛

•

رئيس اللجنة السرية والترميز ملسابقات املاجستير والدكتوراه على مستوى كليتي :العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم
التسيير؛ وكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم – الجزائر؛ من  06سبتمبر 2011م إلى  30مارس 2015م؛

•

رئيس مصلحة البرمجة والدعم على مستوى كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم-
الجزائر ،من  06سبتمبر  2011م إلى  03سبتمبر  2014م؛

•

رئيس لجنة املداوالت للسنة األولى ماستر ،تخصص" ،تقنيات كمية مطبقة" ،للسنوات الجامعية2011 :م2012/م ،
2012م2013/م؛

•

رئيس اللجنة البيداغوجية للتنسيق للسنة األولى ماستر ،تخصص" ،تقنيات كمية مطبقة" ،للسنوات الجامعية:
2011م2012/م و 2012م2013/م ؛

•

عضو دائم في املجلس التأديبي لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم -الجزائر ،ابتداء
من  01ديسمبر 2011م ؛

•

مكلف بالبرمجة واإلحصاء على مستوى كلية الحقوق والعلوم التجارية جامعة مستغانم -الجزائر ،من  01مارس
2011م إلى  05سبتمبر  2011م؛

• عضو في املجلس العلمي لكلية الحقوق والعلوم التجارية جامعة مستغانم -الجزائر ،من  21مارس 2009م إلى 25

أكتوبر 2010م؛
• عضو في اللجنة العلمية لقسم علوم التسيير بكلية الحقوق والعلوم التجارية جامعة مستغانم -الجزائر ،من 21

مارس 2009م إلى  25أكتوبر 2010م ؛
•

رئيس لجنة املداوالت ورئيس اللجنة البيداغوجية بقسم علوم التسيير جامعة مستغانم -الجزائر ،خالل السنوات
الجامعية2005 :م2006/م؛ 2006م2007/م؛ 2007م2008/م و2010م2011/م ؛

•

رئيس اللجنة العلمية وعضو مجلس اإلدارة باملعهد الوطني املتخصص في التكوين املنهي غليزان ،خالل الفترة2003 :م-
2006م؛

•

عضو مخبر بحث السياسة الصناعية وتنمية التجارة الدولية »  « POIDEXالتابع لكلية العلوم االقتصادية ،التجارية
وعلوم التسيير  -جامعة مستغانم إلى غاية شهر مارس 2013م.
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 3-4-5-6عضوية لجان تظاهرات علمية
•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدول الثالث حول" :االقتصاديات النفطية العربية في ظل تحديات تقلبات األسواق
النفطية العاملية" املنظم باملركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة  -الجزائر ،يومي 24 :و 25فبراير 2020م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي املحكم ملؤسسة بكرة أحلى للقدرات الخاصة ،املوسوم" :تأهيل األشخاص
ذوي اإلعاقة والتنمية املستدامة" املنظم بجامعة القاهرة ،مصر يومي 22 :و 23ديسمبر 2019م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي السابع حول" :اقتصاديات اإلنتاج الزراعي في ظل خصوصيات املناطق
الزراعية في الجزائر والدول العربية" املنظم بجامعة حمه لخضر-الوادي -يومي 30 :و 31أكتوبر 2019م؛

•

عضو باملجلس العلمي االستشاري ملؤسسة بكرة أحلى للقدرات الخاصة ،وزارة التضامن االجتماعي ،مصر ،ابتداء
من  08سبتمبر 2019م؛

• عضو في املجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم -الجزائر ،بموجب قرار

وزاري رقم  789مؤرخ في  26ماي 2019م ؛
•

عضو في اللجنة العلمية لقسم علوم التسيير لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة مستغانم-
الجزائر ،بموجب قرار وزاري رقم  786مؤرخ في  26ماي 2019م ؛

•

عضو في اللجنة العلمية لليوم الدراس ي حول" :الصيرفة االلكترونية كمدخل حديث لعصرنة القطاع املصرفي
الجزائري" املنظم بجامعة باجي مختار – عنابة ،يوم 05 :ماي 2019م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي املوسوم" :تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية لعملية تدوير
النفايات في ظل السعي لتطبيق مفاهيم وأبعاد التنمية املستدامة" املنظم بجامعة فرحات عباس ،سطيف -1
الجزائر ،يومي 29 :و 30أفريل 2019م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للمنتدى الدولي الخامس للبحث العلمي ،املنظم املنظم من طرف املنظمة األورو عربية
ألبحاث البيئة واملياه والصحراء ،وجامعة الحسين بن طالل ،بأنطاليا – تركيا ،أيام  30-29-28مارس 2019؛

•

عضو في اللجنة العلمية لليوم الدراس ي حول" :االبتكار في املنتجات املالية اإلسالمية" املنظم باملركز الجامعي بلحاج
بوشعيب -عين تموشنت ،يوم 16 :ديسمبر 2018م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي السادس حول" :نموذج التنمية الجديد وجودة الحياة" املنظم بجامعة
طاهري محمد-بشار -يومي 13 :و 14نوفمبر 2018م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي الثاني حول" :تنمية وتطوير املناطق الحدودية :واقع وآفاق" املنظم بجامعة
محمد الشريف مساعدية ،سوق أهراس -الجزائر ،يومي 05 :و 06نوفمبر 2018م؛
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•

عضو في اللجنة العلمية ،ومقرر جلسة للملتقى الدولي الثاني املوسوم" :ما بعد البترول :التبادالت التجارية
واالختيارات االقتصادية للدول االورومتوسطية" املنظم بجامعة عبد الحميد بن باديس -مستغانم -يومي 23 :و24

أكتوبر 2018م؛
•

عضو في اللجنة العلمية لليوم الدراس ي املوسوم" :تكنولوجيا اإلعالم واالتصال ورهانات ترقية املنظومة املصرفية
بالجزائر" ،املنعقد بمعهد العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير باملركز الجامعي أحمد زبانة -غليزان ،يوم30 :

أفريل 2018م؛
•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول" :اآلليات الجديدة لتمويل التنمية االقتصادية وتطبيقاتها في الجزائر
نحو تمويل مستدام للتنمية" املنظم بجامعة محمد الصديق بن يحي جيجل -الجزائر يومي 25 :و 26أفريل 2018م؛

•

عضو في اللجنة العلمية لليوم الدراس ي املوسوم" :الذكاء االقتصادي واليقضة االستراتيجية -استراتيجيات
املعلومات ،اإلبداع والتنافسية" ،املنعقد بمعهد العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير باملركز الجامعي أحمد
زبانة -غليزان ،يوم 09 :أفريل 2018م؛

•

عضو في اللجنة العلمية لليوم الدراس ي املوسوم " :التصنيفات الدولية االقتصادية ومكانة الجزائر منها" ،املنعقد
بمعهد العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير باملركز الجامعي أحمد زبانة -غليزان ،يوم 28 :فبراير 2018م؛

•

عضو في اللجنة العلمية لليوم الدراس ي املوسوم " :أثر التضخم املستورد على االقتصاد الجزائري" ،املنظم بجامعة
محمد خيضر -بسكرة -يوم 14 :ديسمبر 2017م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الوطني املوسوم" :املحاسبة الخضراء والتدقيق البيئي في ظل التنمية املستدامة"،
املنظم بجامعة مستغانم ،يومي  12و 13ديسمبر 2017م؛

•

عضو في اللجنة العلمية لليوم الدراس ي املوسوم" :دور املؤسسات الصغيرة و املتوسطة في تحقيق التنمية االقتصادية
لوالية مستغانم ( الفرص ،الواقع ،التحديات)" ،املنظم بجامعة عبد الحميد بن باديس -مستغانم -يوم 06 :ديسمبر

2017م؛
•

عضو في اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي العلمي حول" :الخيارات الكفيلة بتنمية واستدامة رأس املال االجتماعي،
رؤى متقاطعة" املنظم بجامعة خنشلة ،الفترة من 08 :إلى  10أكتوبر 2017م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي املوسوم:
« Le pari des pays en développement sur les énergies renouvelables dans le contexte des fluctuations des prix du
»pétrole sur le marché mondial

املنظم بجامعة عبد الحميد بن باديس ،مستغانم -يومي  04و  05ديسمبر 2016م؛
•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى العلمي الدولي حول" :الصناعة السياحية في الجزائر بين الواقع واملأمول" املنظم
بجامعة جيجل ،يومي 09 :و 10نوفمبر 2016م؛
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•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي الخامس حول" :أداء املنظمات والحكومات واألمن اإلقتصادي" املنظم
بجامعة طاهري محمد-بشار -يومي 01 :و 02مارس 2016م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الوطني الثاني حول" :النمذجة الرياضية والقياسية في املالية :النظرية
والتطبيق" املنظم باملركز الجامعي أحمد زبانة-غليزان -يومي 24 :و 25نوفمبر 2015م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي املوسوم " :الصناعة السياحية والتنمية املستدامة واقع وآفاق" املنظم
بجامعة عبد الحميد بن باديس -مستغانم -يومي 04 :و 05نوفمبر 2014م؛

•

عضو في اللجنة العلمية لليوم الدراس ي املوسوم " :اإلبداع في التدريس والبحث العلمي وأثره على أداء األستاذ وعلى
فعالية الطالب " املنظم بجامعة عبد الحميد بن باديس -مستغانم -يوم 26 :جوان 2014م؛

•

عضو في اللجنة العلمية ورئيس الجلسة اإلفتتاحية للملتقى الوطني املوسوم" :تمويل وترقية الصناعات التقليدية
والحرفية في الجزائر" املنظم بجامعة مستغانم يومي 16 :و 17ديسمبر 2013م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي األول املوسوم" :الطرق واألدوات الكمية املطبقة في التسيير" املنظم بجامعة
د .الطاهر موالي -سعيدة -يومي 19 :و 20نوفمبر 2013م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الدولي الثالث حول" :آليات تطبيق النظام املحاسبي املالي الجزائري ومطابقته مع
معايير املحاسبة الدولية وتأثيره على جودة املعلومة املحاسبية" املنظم بجامعة الوادي ،يومي 17 :و 18نوفمبر 2013م؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الوطني املوسوم" :االستثمار في القطاع الرياض ي وأثره على التنمية" ،املنظم بجامعة
مستغانم يومي  13و 14مارس 2013م ؛

•

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الوطني املوسوم " :النظام املحاسبي املالي بالجزائر وعالقته باملعايير الدولية" ،املنظم
بجامعة مستغانم يومي  13و 14جانفي 2013م ؛

•

عضو في اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي املوسوم "Compétitivité et Développement des Echanges Extérieurs" :املنظم
بجامعة مستغانم يومي 29 :و  30جانفي  2012م.

 4-4-5-6خبرة  /مناقش في عينة من لجان التأهيل الجامعي :العديد من لجان التأهيل.
 5-4-5-6عضوية في لجان مناقشة األطروحات واملذكرات :العديد من لجان املناقشة.
 -5-5-6فيديوهات ذات طابع علمي على قناة اليوتيوب:
https://www.youtube.com/channel/UCrLUknB0t6gcxl1WnjYD6Gg
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رقم
الفيديو

العنوان

الرابط

سنة

الحجم الساعي

اإلصدار

للمقطع

خطوات بسيطة

01

لالرتقاء باملجلة

https://youtu.be/3OAE39L4IRs

2019

 13:47سا

العلمية إلى الصنف ج
إخراج مقال علمي

https://youtu.be/AWRFL6nFzGQ

2019

 21:13سا

https://youtu.be/i-9hGcbgXWk

2019

 11:07سا

04

التوثيق بأسلوب APA

https://youtu.be/L4RmSHyIyTs

2019

 24:09سا

05

خطاب التعهد

https://youtu.be/i8VEuHftTZ4

2019

 3:37سا

02
03

وفق قالب املجلة
تحكيم مقال علمي
شكال

أساسيات النشر
العلمي وكيفية

06

التعامل مع البوابة

https://www.youtube.com/watch?v=VsHhYd4Yko4

2020

 3 :08 :04سا

الجزائرية للمجالت
العلمية
مراحل وإجراءات

07

تصنيف املجالت
العلمية في الصنف

https://www.youtube.com/watch?v=ZMzDPhWRU-k

2020

 3:40:07سا

ج
مراحل وإجراءات

08

تصنيف املجالت
العلمية في الفئتين

https://www.youtube.com/watch?v=-lpMWwiQLuc

2020

 1:49:40سا

"ج" و "ب"
كيفية إعداد ملف

09

طلب تمويل تكوين

https://www.youtube.com/watch?v=8ELK0V93y5Y

2020

 02:11:43سا

دكتوراه
جلسة علمية تحت

10

عنوان :استفسارات

https://www.youtube.com/watch?v=H5hMHF_9bpU

2020

 01:39:48سا

وأجوبة تهم الباحث
جلسة علمية  2تحت

11

عنوان استفسارات

https://youtu.be/wdXU_Fiw49Q

2020

 02:18:03سا

وأجوبة تهم الباحث

28

دورة تكوينية حول

12

https://youtu.be/dR8OFyQ8DkA

إعداد ملف اقتراح

2020

 52:31سا

إنشاء مخبر بحث
كيفية إعداد ملف

13

2020

https://youtu.be/bfBZCWdG6Fc

الترشح لرتبة أستاذ

 01:13:52سا

التعليم العالي

 - 6-6ملكية فكرية ملشاريع علمية:
▪

مشروع جائزة عبد الحميد بن باديس للعلوم ،جامعة مستغانم ،تم اعتماده من طرف املجلس العلمي للجامعة
يوم  28جانفي 2019م؛

▪

اللوغو رمز "

" الخاص بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،تم اعتماده من طرف

املجلس العلمي للكلية بتاريخ  14أكتوبر 2012م؛
▪

مشروع القناة التعليمية لجامعة عبد الحميد باديس – مستغانم ،جوان 2020؛

▪

مشروع املوقع االلكتروني " "Green journalsللكشف عن تصنيف املجالت األجنبية:
https://app-int-journals.web.app

 -7مشاريع مستقبلية:
•

مشرف على تأليف كتاب جماعي تحت عنوان" :دراسات في االقتصاد والبيئة" ،نوفمبر 2020؛

•

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي املغاربي األول حول" :مستجدات التنمية املستدامة – الواقع واملأمول"،
الذي سينعقد بتونس شهر فبراير 2021م؛

•

رئيس امللتقى الدولي األول املوسوم" :االقتصاد األزرق تعزيز للتنمية املستدامة" ،الذي سينعقد بجامعة مستغانم
يومي  15و  16جوان 2021م؛

•

رئيس امللتقى الدولي الثاني املوسوم" :االقتصاد البنفسجي لدعم أبعاد التنمية املستدامة" ،الذي سينعقد
بجامعة مستغانم يومي  14و 15سبتمبر 2021م.
الجزائر يوم 2020/10/29 :م
إمضـاء :أ.د .العجال عدالة
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