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   تخصص اقتصاد التنميةالشهادة العلمية :شهادة ماجستير في العلوم االقتصادية 

 االقتصادية في الجزائر بين التغيرات المحلية والدولية  التنمية:  عنوان المذكرة الماجستير

 متطلبات النهوض بالمناطق الصناعية لدعم النمو اإلقتصادي في الجزائر :  عنوان رسالة الدكتوراء

 -دراسة حالة المنطقة الصناعية بعنابة-

 

 الشهادات العلمية والمناصب :

 2001 متحصله على شهادة البكالوريا شعبة التسيير واالقتصاد : 

 2005 متحصلة على شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية تخصص نقد مالية وبنك: 

 2006: شغلت منصب متصرف إداري  رئيسي لدى مؤسسةsitima 

 2007: شغلت منصب كمتربص على مستوى المديرية العامة لدى شركة أجهزة الشرق المهنيةESTEP  في

 إطار عقود ما قبل التشغيل 

 2008: :.شغلت منصب مساعد إداري لدى المؤسسة الوطنية للسياحة في إطار عقود ما قبل التشغيل 

 2009 التسيير تخصص اقتصاد التنمية .:النجاح في مسابقة الماجستير كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 2011التدريس في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير سنة الثانية:LMD  مقياس اقتصاد

 المؤسسة.

 2012التدريس في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير سنة الثانية :LMD  مقياس اقتصاد

 مالية مقياس بحوث العمليات المؤسسة والسنة الثالثة تخصص إدارة 

 2013 التدريس في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير سنة الثانيةLMD  مقياس تسيير

 المؤسسة ورياضيات مالية والسنة الثالثة تخصص إدارة مالية مقياس بحوث العمليات.

 2014  سنة الثانيةالتدريس في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرLMD  مقياس تسيير

المؤسسة ورياضيات مالية و محاضرات رياضيات المؤسسة  والسنة الثالثة تخصص إدارة مالية مقياس بحوث 

تخصص الذكاء االقتصادي  01العمليات.وقياس ادارة المشاريع ومدخل القتصاديات المواقع الصناعية ماستر 

 تخصص الذكاء االقتصادي والتنمية المستدامة 02لماستر والتنمية المستدامة .ومقياس بحوث العمليات 

 2015 التدريس في كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير سنة الثانيةLMD  مقياس رياضيات

 تخصص الذكاء االقتصادي والتنمية المستدامة 02المؤسسة محاضرات  ومقياس بحوث العمليات لماستر 

 2013 تخصص بنك وتامين وتسيير اإلخطار مذكرة تحت عنوان اثر األزمة المالية   2:تأطير "مذكرة ماستر "

 على البنوك اإلسالمية .

  الثاني للذكاء االقتصادي حول: اليقظة اإلستراتيجية ونظم المعلومات رئيسا للجنة التنظيمية في الملتقى الدولي

افريل  30-29م االقتصادية  والتسيير يوميكلية العلو –بجامعة باجي مختار عنابة  في المؤسسة االقتصادية

2014. 

  الثاني للذكاء االقتصادي حول: اليقظة اإلستراتيجية ونظم المعلومات في الملتقى الدولي مقررا للورشة األولى

 30-29كلية العلوم االقتصادية  والتسيير يومي –بجامعة باجي مختار عنابة  في المؤسسة االقتصادية

 .2014افريل

 تسويق السياحة في الجزائر بين  -اللجنة العلمية للملتقى الدولي الثاني حول السياحة تحت عنوان  عضوا في

 2016نوفمبر  18/19  معا لنسوق للسياحة في الجزائر –االمكانيات و التحديات تحت شعار 

  الدولي الثالث لالقتصاد والتنمية بماليزيارئيسا للجلسة الثانية بالمؤتمر  



  اللجنة التنظيمة في الماتقى الدولي االول  حول أزمة النفط :سياسات االصالح و التنويع االقتصادي نائب رئيس

 2017أكتوبر  14/15

  

 من  رئيسة قسم الجدع المشترك للعلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية  بجامعة باجي مختار عنابة

 2018الى 2014

  2018- 2014عضو بالمجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسير ابتداءا من سنة. 

المكانية  التنمية وسياسات الجزائر في الصناعية المناطقرئيس)ة( للملتقى الدولي بجامعة باجي مختار عنابة  حول 

 .2015ديسمبر  10-09 يومي ""المستقبلية واألفاق االقتصادية واآلثار االداء

 الملتقيات واالنجازات العلمية :

 تشخيص مشكلة العجز الغذائي في الدول النامية ورهان األمن الغذائي فيها " في الملتقى  مداخلة بعنوان" :

كلية العلوم االقتصادية  والتسيير حول اإلنتاج الزراعي وهان األمن الغذائي  –الدولي بجامعة باجي مختار عنابة 

 23/11/2010-22يوم 

 محمد الشريف مساعدية  –"المداخل األساسية البتكار" في الملتقى الوطني بالمركز الجامعي  مداخلة بعنوان

-02كلية العلوم االقتصادية والتسيير حول االبتكار في المؤسسة االقتصادية الجزائرية يوم –والية سوق أهراس 

03/12/2010 

 محمد –"السياسات الزراعية في الجزائر :واقع وتحديات " في الملتقى الوطني بالمركز الجامعي  مداخلة بعنوان

كلية العلوم االقتصادية والتسيير حول اإلنتاج النباتي والحيواني :تجربة –الشريف مساعدية  والية سوق أهراس 

 2011أكتوبر /25-24والية سوق أهراس يومي 

 واإلداري في الجزائر األسباب واآلثار" في الملتقى العلمي الدولي  السابع حول  "الفساد المالي مداخلة بعنوان

كلية العلوم االقتصادية -سكيكدة  1955أوت  20جامعة  –"الفساد المالي واإلداري...المشكلة وسبل العالج  

 05/2012//16-15والتسيير يوم 

 اسات عالجها" في الملتقى العلمي الدولي  حول "أسباب مشكلة البطالة في الجزائر وتقييم سي مداخلة بعنوان

كلية العلوم -جامعة المسيلة   –استراتيجية الحكومة في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة   

 16/11/2011-15االقتصادية والتسيير يوم 

 ي الملتقى العلمي الدولي  التنمية االقتصادية في الجزائر بين التغيرات المحلية والدولية " ف مداخلة بعنوان

الثاني الذي نظمته الجمعية التونسية المتوسطية للدراسات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية   حول موضوع 

مع الوعد بالنشر لدى  2012أفريل /28-27-26السياسات والتجارب التنموية بالمجال العربي و المتوسطي يوم 

 مجلة الجمعية العدد الثالث .

 الفساد المالي واإلداري في الجزائر وأبعاده على عملية التنمية" في الملتقى العلمي الوطني   بعنوان مداخلة"

كلية العلوم -جامعة جامعة محمد خيضر بسكرة  –حول " حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي واإلداري

 07/05/2012-06االقتصادية والتسيير يوم 

 االقتصادية ونظم دعم القرار الذكي داخل المؤسسة االفتصادية  " في الملتقى الدولي  : "اليقظة مداخلة بعنوان

كلية العلوم االقتصادية  والتسيير حول الذكاء االقتصادي ومتطلبات التنمية  يوم  –بجامعة باجي مختار عنابة 

13-14/05/2012 

 ي ظل التغيرات المحلية والدولية  " في : "التسيير االستراتيجي كمدخل لتنافسية المؤسسة ف مداخلة بعنوان

 03/05/2012-02الملتقى الدولي بجامعة روح القدس الكاسليك لبنان   يوم 

 الفساد والتنمية في الجزائر  " في الملتقى الدولي األول لمركز البحوث واالستشارات  مداخلة بعنوان" :

-29-28يوم  –ي واإلنسانية واالقتصادية االجتماعية واالنسانية  ) لندن( حول موضوع العلوم االجتماع

30/05/2012 

 متطلبات نجاح العناقيد الصناعية في الجزائر وتحقيق الميزة التنافسية " في الملتقى الوطني  مداخلة بعنوان :

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التسيير  )مخبر التنمية الذاتية والحكم  – 1945ماي  08األول لجامعة 

لراشد( حول موضوع دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي دعم ا

 30/05/2013-29يوم  –تنافسيتها محليا ودوليا 



 دراسة حالة الجزائر " –"أسس ومتطلبات إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي ورهان التنمية  مداخلة بعنوان

 20جامعة  –األول  حول "متطلبات ضمان جودة التعليم بالجامعة الجزائرية:واقع وتحديات    في الملتقى الوطني

 2012ديسمبر  11-10كلية العلوم االقتصادية والتسيير يوم -سكيكدة  1955أوت 

 ثنائية الفقر والتنمية في الجزائر في ظل سياسات اإلصالح االقتصادي" في الملتقى الوطني  مداخلة بعنوان"

 08جامعة  –ول  حول "ظاهرة الفقر بين إشكالية التنظير وتحديات الواقع رؤية اقتصادية إسالمية األ

 .2013سبتمبر 18-17كلية العلوم االقتصادية والتسيير يوم  -قالمة   -1945ماي

 من في الدول العربية  كرؤية جديدة لتحقيق  األ البحريالنقل  متطلبات النهوض بمنظومة  : " مداخلة بعنوان

كلية العلوم االقتصادية  والتسيير حول  –الغذائي فيها " في الملتقى الدولي بجامعة باجي مختار عنابة 

اقتصاديات النقل: بين متطلبات التنمية المحلية وأساليب المنافسة اإلقليمية في منطقـة الشرق األوسط وشمال 

 2013أكتوبر  29و 28إفريقيا يومي يومي 

  كرؤية نظرية جديدة لترقية السياحة الداخلية  مقومات نجاح إستراتيجيات التسويق السياحي :  مداخلة بعنوان

 الملتقى كلية العلوم االقتصادية  والتسيير حول –في الجزائر في الملتقى الدولي بجامعة باجي مختار عنابة 

--0606يومي: يومي:   الغد وجهة الجزائر " شعار الجزائر تحت صورة وتثمين السياحي حول: التسويق األول الدولي

  20132013نوفمبر/نوفمبر///0707

 في الجزائر في  دور إدارة المعرفة ونظم المعلومات في تشخيص مشاكل القطاع الصناعي :  مداخلة بعنوان

 الثاني للذكاء االقتصادي حول: اليقظة اإلستراتيجية ونظم المعلومات في المؤسسة االقتصاديةالملتقى الدولي 

 2014افريل  30-29كلية العلوم االقتصادية  والتسيير يومي –بجامعة باجي مختار عنابة 

 بوادر التحول نحو اإلدارة االلكترونية من خالل نموذج عصرنة قطاع التعليم العالي والبحث :  مداخلة بعنوان

أداة لتطوير األداء و رفع   :ونيةإستراتجية  االنتقال إلى اإلدارة اإللكترفي الملتقى الدولي العلمي في الجزائر 

بجامعة باجي مختار عنابة  القدرة التنافسية للمؤسسات الخدمية في الدول النامية تثمين الفرص و مواجهة التحديات

 30/10/2014-29يومي  -كلية العلوم االقتصادية  والتسيير  –

 تأهيل المناطق في الملتقى الوطني تطبيق  سياسة التوطين الصناعي في الجزائريين النظرية وال:  مداخلة بعنوان

الواقع .األفاق و –الصناعية في الجزائر كمدخل لتعزيز تنافسية ال م ص م وترقية الصادرات خارج المحروقات 

أكتوبر  20-19يومي  -كلية العلوم االقتصادية  والتسيير  –قالمة   1945ماي  08بجامعة التجارب الناجحة 

2015 

 بجامعة  في الملتقى الدولينحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمناطق الصناعية في مدينة عنابة :  مداخلة بعنوان

 التنمية وسياسات الجزائر في الصناعية المناطقحول كلية العلوم االقتصادية  والتسيير باجي مختار عنابة  

 .2015ديسمبر  10-09 يومي ""المستقبلية واألفاق االقتصادية واآلثار المكانية االداء

 سياسة التوطين الصناعي في الجزائر بين الرؤية النظرية والواقع العملي لإلستراتيجية :  مداخلة بعنوان

" التأهيل الصناعي وتحديات إنماء االقتصاديات  :اإلقتصادي الدولي الرابع حول الملتقى العلميالصناعية في 

بومرداس كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير  -أمحمد بوقرة  جامعة حالة الجزائر  –العربية 

  2015نوفمبر  24-23يومي 

 بجامعة  في الملتقى الدولينحو سياسة أكثر فاعلية للنهوض بالمناطق الصناعية في مدينة عنابة :  مداخلة بعنوان

 التنمية وسياسات الجزائر في الصناعية طقالمناحول كلية العلوم االقتصادية  والتسيير باجي مختار عنابة  

 .2015ديسمبر  10-09 يومي ""المستقبلية واألفاق االقتصادية واآلثار المكانية االداء

 بمركز  الدوليؤتمر العلمي في الم أثر االبتكار التكنولوجي على نظم المعلومات الحديثة نحو :  مداخلة بعنوان

االبداع و االبتكار في منظمات االعمال حول  البحث و التطوير الموارد البشرية رماح بالمملكة االردنيةالهاشمية 

 2016ماي  05-02يومي المنعقد بعمان 
 

 في دور السياحة الزراعية في تحقيق استدامة التنمية المحلية في المناطق الريفية نحو سياسة :  بعنوان مداخلة

تسويق السياحة في حول كلية العلوم االقتصادية  والتسيير بجامعة باجي مختار عنابة  الثاني  الدوليالملتقى 

 .2016نوفمبر  19-18 يومي معا لنسوق للسياحة في الجزائر –الجزائر بين اإلمكانيات و التحديات تحت شعار 

 



 التسيير االستراتيجي للموارد البشرية في المؤسسات االقتصادية كآلية جديدة للنهوض بالمناطق  : مداخلة بعنوان

االقتصاد المتين وسيلة التنمية –المؤتمر الدولي الثالث لالقتصاد والتنمية  بجامعة ماليا  ماليزيا حول  الصناعية

 .2017افريل  29/30الشاملة يومي

 و القرى السياحية االيكولوجية ( الثنائية المفقودة لالستثمار السياحي في ظل  )الفندق البيئي :  مداخلة بعنوان

كلية العلوم االقتصادية   بجامعة باجي مختار عنابة  الملتقى الدوليفي  متطلبات السياحة المستدامة  بالجزائر

  الجزائر كنزا دائماالسياحة والتنمية المستدامة في الجزائر  تحت شعار : لنجعل من سياحة  حولوالتسيير 

 2017 سبتمبر 30-29أيام:

 التنويع االقتصادي وفك االرتباط بالنفط في الجزائر الدروس والعبر من التجارب الدولية   : مداخلة بعنوان

المؤتمر الدولي االول حول ازمة النفط : سياسات االصالح و التنويع  بجامعة باجي مختار عنابة  حول 

 2017أكتوبر  14/15يومي االقتصادي  

 

 التوزيع الجغرافي للمناطق الصناعية في الجزائر ومتطلبات النهوض بها في ظل اإلستراتيجية  : مداخلة بعنوان

  2018فيفري  24-16 اباندونيسي والتنمية والتطوير االقتصاديةللعلوم والموارد  األولالمؤتمر الدولي الصناعية الجديدة في 

  

 تشخيص أسباب معضلة الفساد االداري و المالي في الجزائر و أثرها على عملية التنمية  : مداخلة بعنوان

 1945ماي  08بجامعة  على التنمية االقتصادية  وتأثيرهالفساد  االول  حول  : في الملتقى الوطني االقتصادية 

 2018أفريل  25-24يومي  -كلية العلوم االقتصادية  والتسيير  –قالمة  

 

 التنمية  تحقيق وإشكاليةالمسؤولية االجتماعية للمؤسسة االقتصادية بالمنطقة الصناعية :  بعنوان مداخلة

المحكم والمشترك بين  الدولي المؤتمرالعلمي في ا المستدامة : دراسة حالة مؤسسة فرتيال عنابة / الجزائر

مستجدات العلوم االدارية و االقتصادية و دورها في حول و جامعة القدس المفتوحة  فلسطين   األردنيةالجامعة 

  2018جويلية  4-3يومي تحسين أداء المؤسسات  
 

  متطلبات االبتكار التنظيمي الفعال في المؤسسة االقتصادية الجزائرية  والمناجم حولمحاضرة بمدرية الصناعة

حول األيام الجزائرية   2018ديسمبر 19-02في ظل االيام الوطنية التي أطلقتها وزارة الصناعة والمناجم من 

 للجودة واالبتكار 

 

 لحماية البيئة حالة مؤسسة  كأداةآليات تطبيق فلسفة التسويق االخضر في المؤسسة االقتصادية  : مداخلة بعنوان

TOYOTA  و مؤسسة VOLVO  النفط :  أزمةالمؤتمر الدولي االول حول  بجامعة باجي مختار عنابة  حول

 2017أكتوبر  14/15يومي و التنويع االقتصادي   اإلصالحسياسات 

 

  باإلضافة إلى عدة ملتقيات أخرى 

 


