سيرة ذاتية مختصرة
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 45 :سنة
الجنسية :جزائرية
الحالة العائلية :متزوج
الجوال 00213 790356855 : Viber / 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

الرتبة العلمية :أستاذ التعليم العالي
الوظيفة الحالية :عميد كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير ،جامعة مستغانم ،الجزائر
 -2املسؤوليات العلمية الحالية:


مؤسس ومديرمخبرالبحث" :استراتيجية التحول إلى اقتصاد أخضر" ،التابع لجامعة مستغانم-الجزائر؛



رئيس اللجنة الوطنية مكلف باالقتصاد األخضر والرقمنة ،املنظمة الوطنية لحماية البيئة والتراث الجزائري
وتفعيل الطاقات املتجددة ،الجزائر.

 -3املسؤوليات اإلدارية والعلمية السابقة:


مسؤول عن تسييرشؤون املجالت العلمية لجامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس  -الجزائر؛



رئيس لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض بجامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس  -الجزائر؛



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



مؤسس ومديرمجلة "االستراتيجية والتنمية" ،مجلة علمية صادرة عن جامعة مستغانم ،الجزائر؛
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مؤسس ومديرمجلة "االقتصاد والبيئة" ،مجلة علمية صادرة عن مخبر بحث "STRATEV" :بجامعة مستغانم،
الجزائر؛



رئيس اللجنة الوطنية مكلف باالقتصاد األخضر والرقمنة ،املنظمة الوطنية لحماية البيئة والتراث الجزائري
وتفعيل الطاقات املتجددة ،الجزائر؛



مسؤول على خلية الجودة بجامعة مستغانم عبد الحميد بن باديس  -الجزائر؛



رئيس قسم علوم التسيير بكلية الحقوق والعلوم التجارية جامعة مستغانم -الجزائر.

 -4الشهادات العلمية 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 .



عنوان األطروحة :استخدامات العمليات العشوائية ونماذج الشبكات العصبية في التنبؤ االقتصادي ،ودورها في دراسة
اآلفاق املستقبلية للواقع التقني والتسويقي للمؤسسة الصناعية بالجزائر.
شهادة ماجستير في العلوم االقتصادية -تخصص تقنيات كمية مطبقة (الرتبة األولى في الدفعة) ،جامعة وهران ،جانفي
2005م ،الجزائر .عنوان املذكرة :تحليل مبيعات املؤسسة الوطنية للصناعات امليكانيكية ولواحقها " "ORSIMودوره في
تحديد نموذج التنبؤ العام؛



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



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



شهادة التعليم األساس ي ،إكمالية البنات ،دائرة وادي رهيو – والية غليزان ،جوان 1990م ،الجزائر.

 -5ميدان البحث:


اإلحصاء ،االقتصاد ،اإلقتصاد الكلي ،االقتصاد الجزئي ،االقتصاد القياس ي ،نماذج التنبؤ ،النمذجة ،بحوث العمليات.

 -6الخبرات 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؛
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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؛

 -7النشاطات 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) :منهجية البحث ،االقتصاد القياس ي ،نمذجة الظواهر االقتصادية ،اقتصاد
قياس ي معمق ،اقتصاد قياس ي ،السالسل الزمنية
 4-5التدريس بصفة أستاذ مكون بجامعة التكوين املتواصل (مركز مستغانم) :ترتيب زمني وتسلسلي ،إحصاء وصفي،
رياضيات إحصائية ،االقتصاد القياس ي.
 -5-5اإلنتاج البيداغوجي:
-

مطبوعات بيداغوجية02 :؛

-

كتب بيداغوجية. 03 :

 -6-5التأطير:


أطروحات الدكتوراه التي تم اإلشراف عليها ومناقشتها 14 :أطروحة؛



مذكرات املاجستير واملاستر التي تم اإلشراف عليها ومناقشتها :العديد من املذكرات؛



اإلشراف على أطروحات الدكتوراه (لم تناقش بعد) 3 :أطروحات.

 -6اإلنتاج والنشاطات العلمية:
 1-6املنشورات العلمية الدولية:


املجالت والدوريات 9 :مقاالت دولية؛



األعمال املطبوعة :كتاب علمي مدرج في قاعدة بيانات سكوبيس؛
3



املحاضرات واملساطير اإلجرائية املطبوعة 4 :مساطير إجرائية.

 2-6املنشورات العلمية الوطنية:


املجالت والدوريات 32 :مقال وطني؛



األعمال املطبوعة 2 :كتاب علمي؛



املحاضرات واملساطير اإلجرائية املطبوعة.1 :

 3 -6املداخالت:


املداخالت الدولية 23 :مداخلة دولية؛



املداخالت الوطنية واأليام الدراسية 17 :مداخلة وطنية.

 -4-6املسؤوليات اإلدارية أو رئاسة هيئات التقييم العلمي أو البيداغوجي :العديد من املسؤوليات العلمية والبيداغوجية.
 -5-6نشاطات علمية أخرى:


مسؤول أو عضو مشروع بحث 4 :مشاريع بحثية؛



التنشيطات العلمية :ترأس عدة دورات تكوينية وتظاهرات علمية داخل وخارج الوطن؛



اإلشراف على تنظيم االمتحانات واملسابقات :اإلشراف على العديد من اللجان؛



خبرة ،عضو لجان قراءة ،عضو لجنة مناقشة ،عضو لجنة علمية:


خبرة ،عضوية لجنة قراءة باملجالت العلمية :العديد من املجالت العلمية الدولية والوطنية؛



العضوية في لجان التكوين والتقييم والبيداغوجيا :العديد من اللجان؛



عضوية لجان التظاهرات العلمية :العديد من اللجان العلمية؛



خبرة  /مناقش في لجان التأهيل الجامعي :العديد من لجان التأهيل؛



عضوية في لجان مناقشة األطروحات واملذكرات :العديد من لجان املناقشة؛



فيديوهات ذات طابع علمي على قناة اليوتيوب 16 :فيديو.

 - 6-6ملكية فكرية ملشاريع علمية 6 :مشاريع
 -7مشاريع علمية مستقبلية معتمدة 3 :مشاريع علمية
الجزائر يوم 2022/05/04 :م
إمضـاء :أ.د .العجال عدالة
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