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 الشهادات:
 .2012سبتمبر  17جامعة عنابة، تأهيل جامعي:

 2010جويلية  11،جامعة عنابة: دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية
 تحسين كفاءة الموانئ الجزائرية في إطار محددات المثلوية االقتصادية." "عنوان األطروحة:

 ، جامعة قسنطينة.2002: شعبة تسيير المؤسسات، نوفمبر ماجستير في العلوم االقتصادية
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 .2018 جانفي 14منذ  أستاذ التعليم العالي

 
 :الوظائف اإلدارية

 ، نائب رئيس قسم العلوم االقتصادية مكلف بالبيداغوجية 2010إلى غاية سبتمبر  15/10/2005
 رئيس قسم العلوم االقتصادية. 2015 -2010 

  نائب العميد مكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي والعالقات الخارجية.  2017سبتمبر 

 
 :والبيداغوجية المناصب العلمية

 2015-2008لقسم العلوم االقتصادية: عضو اللجنة العلمية 
 .2015 - 2010عضو المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية: أكتوبر 

 .2011مسؤول ماستر: تحليل اقتصادي وتسيير المؤسسات منذ 
 .2016مسؤول ماستر : اقتصاد وتسيير المؤسسات منذ سبتمبر 

 2016 مسؤول دكتوراه: اقتصاد تنمية ومالية

 
 :قبل الترقية إلى أستاذ محاضر )أ( العلمية تالنشاطا

، 2006ماي  17"، جامعة قالمة، يوم انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة. يوم دراسي حول " 1
 ."دور الموانئ البحرية الجزائرية في إطار العولمة االقتصادية"عنوان المداخلة: 

و  4"، جامعة عنابة يومي: نحو تنمية واقعية في الجزائر بين الممارسة والفكر المنتج. الملتقى الدولي" 2
 " تهيئة وتطوير الموانئ البحرية كعامل لتنمية المدن الجزائرية" :، عنوان المداخلة2006نوفمبر 5
"، قتأهيل المؤسسة االقتصادية الوطنية واقع وأفا. الملتقى الوطني األول حول تسيير المؤسسات" 3

تأهيل الموانئ الجزائرية كأسلوب  "، عنوان المداخلة 2006نوفمبر  14و 13جامعة قالمة، يومي: 
 لتحسين الخدمات المرفئية"

 ،2012ماي  10و  09، جامعة عنابة يومي ومتطلبات التنمية . الملتقى الدولي: الذكاء االقتصادي4
إستراتيجية جديدة لمخابر المستحضرات " حرب المعلومات وضغط الجماعات، نحو  عنوان المداخلة:

 الصيدالنية"
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 :قبل الترقية إلى أستاذ محاضر )أ( المنشورات العلمية

 جامعة عنابة، ، مجلة التواصل،أسس استخدام أساليب اإلنتاجية في قياس أداء الموانئ الجزائرية.1

 .2007ديسمبر 
كلية ، مجلة  النظام االقتصادي العالمي الجديددور قطاع النقل البحري الجزائري في إطار متطلبات  .2

 .2010جامعة المسيلة، ديسمبر  صادية،العلوم االقت
، مجلة أروى، جامعة الملكة مكانة النقل البحري وعناصر قيامه في اقتصاديات الدول البحرية. 3

 .2011،  05أروى، اليمن، عدد 
 2012المقاييس المدرسة قبل 

 اقتصاد جزئي
 الماليةاألسواق 

 تشخيص مالي
 المؤسسة واإلقليم

 

 ةـة و العلميـات البيداغوجيـول النشاطـتقرير مفصل ح

 بعد الترقية إلى أستاذ محاضر )أ(
 

 النشاطات البيداغوجية الممارسة – 1

 : بعد الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر )أ( 

 نظام كالسيكي –ماستر  -ليسانس 

 المقاييس المدرسة
سنوات 

 التدريس

 طور التكوين

نظام 

 كالسيكي

 نظام

 ليسانس  

 ) ل.م. د (

 نظام الماستر

 2014- 2013 اقتصاد المؤسسة

2014 – 2015 

2015 – 2016 

2016 - 2017 

  السنة الثانية 

طرق تمويل 

 المؤسسات

2012 - 2013 

2013 -2014 

2014 – 2015 

2015 – 2016 

 السنة األولى  

 2013 - 2012 تسيير مالي

2013 -2014 

2014 – 2015 

2015 – 2016 

 السنة الثانية  

 2013 - 2012 رياضيات مالية

2013 -2014 

2014 – 2015 

2015 – 2016 

 السنة الثانية  

جاذبية اإلقليم 

 وتمركز المؤسسات

 السنة األولى   2013 - 2012



 السنة األولى   2017-2016 تشخيص المؤسسة

 2017 – 2016 تمويل المؤسسة

2017 - 2018 
 السنة األولى  

 ماجستير -دكتوراه 

 المقاييس المدرسة
سنوات 

 التدريس

 طور التكوين

 الدكتوراه الماجستير

 x  2017 - 2016 بيداغوجيا
 x  2014- 2013 اقتصاد تنمية، ومالية

 المطبوعات البيداغوجية

 عدد الصفحات السنة دار النشر العنوان المطبوعات

البيداغوجية الكتب 

 المطبوعة

إدارة الموانئ 

البحرية في ظل 

 العولمة االقتصادية

دار اإلعصار للنشرر 

 والتوزيع

2017 395 

األعمال البيداغوجية 

 المطبوعة

اقتصاد المؤسسة           

)محاضرات 

 ودراسة حاالت(

 93 2016 جامعة عنابة

     األمالي المطبوعة

 .مناقشتها تمت التي و عليها المشرف المذكرات و األطروحات

 مذكرات الماستر المناقشة

 تاريخ المناقشة عنوان المذكرة اللقب و االسم

أثر استخدام مبادئ الحوكمة في  حناشي سماح

حالة  –تحسين أداء الموانئ البحرية 

 -ميناء عنابة 

 09/06/ 2013 

أثر إستراتيجية الشراكة على الوضعية  سبتي ريم

 للمؤسسات االقتصاديةالمالية 

09/06/2013 

 –الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية  أوشعبان ريم

دراسة ميدانية في مؤسسة محبوبة 

 للعجائن

09/06/2013 

أثر الوظائف اإلدارية على التحكم في  خضراوي مروة

تسيير الموارد البشرية في المنظمات 

دراسة ميدانية في المؤسسة  -الصحية

ة المتخصصة في طب االستشفائي

 األطفال والنساء

10/06/ 2013 

أهمية تكوين الموارد البشرية في  بليدة منى

 تحسين إنتاجية المؤسسة

02/06/2014 

دور تخطيط الموارد البشرية في تحليل  ضوايفية أمينة

 إستراتيجية المؤسسة االقتصادية

02/06/2014 

تطبيق معايير الجودة في تحسين أداء  شكيوي رانية

دراسة حالة  –المؤسسة االقتصادية 

 -مؤسسة أرسيلور ميتال

09/06/2014 

دور إستراتيجية الشراكة في تنمية  حمادو أمينة نهلة

 المؤسسات االقتصادية

09/06/2014 



سبل تطبيق حوكمة الشركات لتحسين  بلبل سمية

مع دراسة حالة على  –إدارة الموانئ 

 -ستوى مؤسسة ميناء عنابة م

09/06/2014 

أثار سياسات تأهيل المؤسسات  عجاب أنيس

الصغيرة والمتوسطة على النمو 

دراسة حالة  –االقتصادي الجزائري 

على مستوى الوكالة الوطنية لترقية 

وتطوير المؤسسات الصغيرة 

 -والمتوسطة عنابة 

26/05/2015 

التسيير االستراتيجي لتسويق الخدمات  هادف سارة

 -مؤسسة اتصاالت الجزائر –

28/05/2015 

دور القيادة وأثرها في تحقيق ميزة  قادري كريمة

 تنافسية

28/05/2015 

تأثير الحوافز على أداء العاملين  مكناسي راضية

 بالمؤسسة

28/05/2015 

على  9001 دور مواصفات اإليزو العابد إيمان

 زيادة تنافسية المؤسسة الصناعية

31/05/2015 

تأثير النمط القيادي على األداء  شوادر مروة

 الوظيفي للعاملين

01/06/2015 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين  تحري خولة

 يإشكالية التمويل الذاتي والتمويل البنك

28/05/2016 

حقيق فعالية مساهمة التدقيق الداخلي في ت بورغدة حليمة

  -سونلغاز عنابة  –األداء في المؤسسة 
28/05/2016 

دور الشراكة األجنبية في تحقيق  قرباطو سارة

 –الرضا الوظيفي لدى المورد البشري 

 -حالة مؤسسة أرسيلور ميتال عنابة

28/05/2016 

قياس أثر البرامج التكوينية في أداء  عطوي أحالم

 العاملين

28/05/2016 

تقييم أداء البنوك التجارية باستخدام  أميرة بن جدو

–نموذج العائد على حقوق الملكية 

 -دراسة عينة من البنوك التجارية

29/05/2016 

إدارة المخاطر في البنوك وفقا  بومدين وفاء

دراسة عينة من  –لمتطلبات بازل 

 -البنوك العمومية الجزائرية 

27/05/2017 

حديثة ودورها في تطوير أدوات التسيير ال بوقرة سعيدة

 –مراقبة التسيير )حالة سيدار الحجار 

 عنابة(

29/05/2017 

 المنظمة العالمية للتجارة وتأثيرها على بوزيان محمد  أنيس

 حالة الجزائر –الدول النامية 

29/05/2017 

 مذكرات الماجستير المناقشة

 تاريخ المناقشة عنوان المذكرة اللقب واالسم

   

 المناقشةأطروحات الدكتوراه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشاطات العلمية بعد الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر ) أ (: –2

 اإلنتاج العلمي

 المنشورات الدولية

 موضع المقالة عنوان

 الكاتب

 االلكتروني العنوان السنة الجريدة اسم أو المجلة عنوان

تحسين جودة خدمات الموانئ 

 -دراسة تجربة ميناء عنابة–البحرية 

جوان  التواصل  األول

2013 
www.univ-

annaba.org/dpub

ma/ 

دور المعلومة في أزمة الديون 

 السيادية ) دراسة حالة اليونان(

جانفي  مجلة العلوم والتقانة األول

2016 

http://journals.sus

tech.edu/ 

المالية والمقاييس  استخدام المقاييس

غير المالية لتقييم أداء المنظمات من 

 خالل بطاقة األداء المتوازن

فيفري  دراسات األول

2016 

http://www.lagh-

univ.dz/?page_id

=6276 

دور االبتكار واإلبداع في تطوير 

 أداء الموانئ وشركات النقل البحري

أعمال المؤتمر العلمي  وقائع األول

الدولي المحكم:اإلبداع واالبتكار 

 في منظمات األعمال

ماي 

2016 
www.alwaraq-

pub.com 

أثر مؤشرات قطاع النقل البحري 

على جاذبية االستثمار األجنبي 

المباشر لدول حوض المتوسط خالل 

 (2014-2011الفترة )

المجلة الموريتانية للقانون  األول

 واالقتصاد

يونيو 

2016 

 

دور االستثمارات األجنبية المباشرة 

في تعزيز تنافسية قطاع النقل 

 البحري لدول شمال إفريقيا

رماح للبحوث مجلة  األول

 والدراسات

سبتمب

ر 

2016 

www .remahtrain

ing.com 

حوكمة المصارف اإلسالمية بين 

المعايير الدولية وهيئات الرقابة 
نوفمب دراسات الثاني

ر 

2016 

http://www.lagh-

univ.dz/?page_id

=6276 

 تاريخ المناقشة عنوان المذكرة اللقب واالسم

انعكاسات ترشيد استهالك الطاقة  سنوسي سعيدة

وتنمية مصادرها على تحقيق التنمية 

 -دراسة حالة الجزائر –المستدامة 

30/10/2017 

استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة  حازم حجلة سعيدة

المؤسسات االقتصادية لرفع أداء 

 الجزائرية

30/01/2017 

دور الذكاء االقتصادي كرؤية لترقب  عفيف هناء

 األزمات االقتصادية

21/01/2016 

تأثير األزمة االقتصادية العالمية  شريط إيمان

الحالية على الشركات متعددة 

الجنسيات في قطاع تكنولوجيات 

 اإلعالم واالتصال

17/12/2015 

 في انتظار المناقشة  فلفلي الزهرة

 في انتظار المناقشة  بوزبدة نعيمة



 الشرعية

 Améliorer les performances des 

ports algériens en utilisant la 

théories des files d'attente, le 

cas du port de Bejaia 

 

  Revue الثاني
Valaque d'Etudes 
Economiques 

 

Volu

me 8 

no 2 

2017 

http://www.rvee.eu/

index.php/archives/

93-2015/129-

volume-8-no2.html 

  واقع االبتكارات المالية في البنوك العمومية

 الجزائرية انموذجا

المجلد  رؤى اقتصادية  الثاني
عدد  07
02  

ديسمبر 

2017 

 
https://www.asjp.cerist.dz 

 

 المنشورات الوطنية

 موضع المقالة عنوان

 الكاتب

 االلكتروني العنوان السنة الجريدة اسم أو المجلة عنوان

     

     

 المداخالت الدولية مطبوعة

 موضع المقالة عنوان

 الكاتب

 االلكتروني العنوان السنة عنوان التظاهرة والمكان

األهمية االقتصادية للنقل البحري على 

 حركة التجارة الدولية والوطنية

استراتيجيات وآفاق تطوير قطاع  األول

النقل في الجزائر في إطار التنمية 

 الوطنية

 جامعة المسيلة

 أكتوبر 08و  07يومي 

2013 http://www.univ-

msila.dz/ar/?p=23

20 

االتجاهات التنافسية الحديثة للموانئ 

 البحرية العربية

اقتصاديات النقل: بين متطلبات  األول

التنمية المحلية وأساليب المنافسة 

اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط 

 وشمال إفريقيا

 جامعة عنابة

 أكتوبر 29و  28يومي 

2013 http://www.djelfa.

info/vb/showthrea

d.php?t=1223242

&page=25 

مدى فعالية اليقظة اإلستراتيجية في 

 المؤسسة

اليقظة اإلستراتيجية ونظم  األول

 المعلومات في المؤسسة االقتصادية 

 جامعة عنابة

 أفريل 30و  29يومي 

2014  

الساحلية ضمن إستراتيجية المناطق  المدن

الصناعية الجديدة دراسة تحليلية ألهمية 

الموانئ البحرية الجزائرية في إطار 

 النظريات الكالسيكية للمواقع الصناعية

المناطق الصناعية في الجزائر  األول

وسياسات التنمية المكانية األداء 

واآلثار االقتصادية واآلفاق 

 المستقبلية

 عنابةجامعة 

 ديسمبر 10و  09يومي 

2015 https://www.univ-

annaba.dz/images/%D9%8

5%D9%84%D8%AA%D9

%82%D9%89_%D8%AF

%D9%88%D9%84%D9%

8A_%D8%AD%D9%88%

D9%84_%D8%A7%D9%

84%D9%85%D9%86%D8

%A7%D8%B7%D9%82_

%D8%A7%D9%84%D8

%B5%D9%86%D8%A7

%D8%B9%D9%8A%D8

%A92015.pdf 

إلبررررداع فرررري تطرررروير أداء دور االبتكررررار وا

 الموانئ وشركات النقل البحري

اإلبداع واالبتكار في منظمات  األول

 األعمال

مركز البحث وتطوير الموارد 

 البشرية رماح/ عمان، األردن

 ماي 05 – 02أيام 

2016 https://www.facebook.com/

-المررررروارد-وتطررررروير-البحررررر -مركرررررز

-رمرررررررررررررررررررررررررررررراح-البشرررررررررررررررررررررررررررررررية

1502629296672989 

http://www.rvee.eu/images/2017/no2/16.rvee%20vol.8%2022%20no_2_salhi.pdf
http://www.rvee.eu/images/2017/no2/16.rvee%20vol.8%2022%20no_2_salhi.pdf
http://www.rvee.eu/images/2017/no2/16.rvee%20vol.8%2022%20no_2_salhi.pdf
http://www.rvee.eu/images/2017/no2/16.rvee%20vol.8%2022%20no_2_salhi.pdf
https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=783a6400&p2=%5EBZE%5Exdm355%5ETTAB02%5Edz&pg=GGmain&pn=1&ptb=68213CD3-FF24-4B88-B782-783CD2105138&qs=&si=&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=Revue+Valaque+d%27Etudes+Economiques&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Drevue%252Bvalaque%2526relatedQuery%253Drevue%252Bvalaque%252Bd%252527etudes%252Beconomiques&tpr=jre10&ots=1548102992126&ots=1548102998063
https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=783a6400&p2=%5EBZE%5Exdm355%5ETTAB02%5Edz&pg=GGmain&pn=1&ptb=68213CD3-FF24-4B88-B782-783CD2105138&qs=&si=&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=Revue+Valaque+d%27Etudes+Economiques&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Drevue%252Bvalaque%2526relatedQuery%253Drevue%252Bvalaque%252Bd%252527etudes%252Beconomiques&tpr=jre10&ots=1548102992126&ots=1548102998063
https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?ct=ARS&n=783a6400&p2=%5EBZE%5Exdm355%5ETTAB02%5Edz&pg=GGmain&pn=1&ptb=68213CD3-FF24-4B88-B782-783CD2105138&qs=&si=&ss=sub&st=tab&trs=wtt&searchfor=Revue+Valaque+d%27Etudes+Economiques&feedurl=ars%252Ffeedback%253ForiginalQuery%253Drevue%252Bvalaque%2526relatedQuery%253Drevue%252Bvalaque%252Bd%252527etudes%252Beconomiques&tpr=jre10&ots=1548102992126&ots=1548102998063
https://www.asjp.cerist.dz/revues/126/call-for-reviewers
https://www.asjp.cerist.dz/revues/126/call-for-reviewers


واقع السياحة الساحلية في الجزائر، وآفاقهرا 

المسررتقبلية فرري ظررل خرردمات النقررل البحررري 

 للمسافرين الدولي والحضري

تسويق السياحة في الجزائر بين  األول

 اإلمكانيات والتحديات

 جامعة عنابة

 نوفمبر 19و  18يومي 

2016 http://www.univ-

annaba.dz/2013-10-08-09-

12-35/dicav-en-

ligne/item/418-الرررردولي-الملتقررررى-

-عنررروان-تحررر -السرررياحة-حرررول-الثررراني

-برررين-الجزائرررر-فررري-السرررياحة-تسرررويق

-شررعار-تحرر -التحررديات-و-اإلمكانيررات

 الجزائر-في-للسياحة-لنسوق-معا

القطاع السياحي كبديل اسرتراتيجي فري ظرل 

دراسررررة تحليليررررة  –انهيررررار أسررررعار الررررنفط 

2000-2016 

السياحة والتنمية المستدامة في  األول

 الجزائر

 جامعة عنابة

 سبتمبر 30و 29يومي 

2017 http://www.univ-

annaba.dz/l-universite/a-

propos/classements/item/53
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تجربرة  –خل خارج الرنفط تنويع مصادر الد

 -المملكة العربية السعودية

أزمة النفط: سياسات اإلصالح  الثاني

 والتنويع االقتصادي

 جامعة عنابة

 أكتوبر 15و  14يومي 

2017  

اإلدارة اإللكترونية للمروانئ البحريرة نمراذج 

 عربية

اإلدارة االلكترونية ... بين الواقع  األول

 والحتمية

مركز البحث وتطوير الموارد 

 البشرية رماح/ عمان، األردن

 نوفمبر  08 – 06أيام 

 

 

 

2017 https://univ-blida2.dz/fac-

sociaux/2017/06/01/%D8%
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دور السياسات العمومية في تلبية  الثاني التنمية السياحية المستدامة: الواقع والتحديات
متطلبات االقتصاد األخضر والتنمية 

 المستدامة

 02جامعة قسنطيمة 

 2018أكتوبر  17-18

2018  



التقنيات االلكترونيرة فري القطراع مدى استخدام 

الصررررحي الجزائررررري دراسررررة تطبيقيررررة علررررى 
 البرامج االلكترونية للزرع القوقعي

 ملتقى العلوم االجتماعية األول

 اكتوبر  25-27
 اسطنبول

2018  

 المداخالت الوطنية مطبوعة

 موضع المقالة عنوان

 الكاتب

 االلكتروني العنوان السنة عنوان التظاهرة والمكان

تكنولوجيررررا المعلومررررات واالتصرررراالت فرررري 

 مقاربة نظرية –خدمة إدارة الجمارك 

اليقظة اإلستراتيجية ونظم  الثاني

المعلومات أي إسهام لتعزيز العالقة 

 بين الجمارك وشركائها؟

 جامعة وهران

 نوفمبر 21و  20يومي 

2016 http://www.douane.g

ov.dz/pdf/Colloque%

20Ar.pdf 

دور االقتصرراد المعرفرري فرري تحقيررق التنميررة 

 العربية المستدامة

اقتصاد المعرفة في الجزائر:  األول

 تحديات وعوائق

 جامعة سكيكدة

 أفريل 06يوم 

2017  

اليوم الدراسي حول منهجية البح   ألولا البح  العلمي جودة

 ديسمبر 20العلمي يوم 

 جامعة عنابة 

2017  

الجزائر ما بعد الرنفط : تفعيرل دور المؤسسرات 

الصررررغيرة والمتوسررررطة الجزائريررررة فرررري ظررررل 

 االستفادة من التجارب العالمية

 الملتقى الوطني حول: المقاوالتية الثاني

والفرص االستثمارية لتنويع االقتصاد 

 المحلي من منظور االستدامة 

 2018فيفري  14-15
 جامعة خميس مليانة

2018  

نحو تعزيز متطلبات استدامة العمليرة التنمويرة: 

 التسويق األخضر كآلية استراتيجية

المنظمات وتبني التسويق األخضر:  الثاني

 توجه جديد لتنمية مستدامة 
 ديسمبر  14-15

 جامعة عنابة

2018  

 

 

 

 

 نشاطات علمية أخرى بعد الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر ) أ (: – 3

 

 مسؤول أو عضو مشروع بحث

 السنة عنوان المشروع الصفة ) مسؤول أو عضو( طبيعة مشروع البحث

CNEPRU تحسين كفاءة الموانئ الجزائرية  مسؤول

باستخدام التكنولوجيات الحديثة 

 لإلعالم واالتصال

معتمد انطالقا من 

01/01/2012 

 2015تم تمديده لسنة 

CNEPRU التنمية في إطار التكامل  عضو

االقتصادي اإلقليمي للهياكل 

 دور النقل البحري -والبنى التحتية

معتمد انطالقا من 

01/01/2012 

CNEPRU تحدي  المنظومة المالية  مسؤول

ت الجزائرية كآلية لمواجهة األزما

 االقتصادية الدولية

معتمد انطالقا من 

01/01/2015 

 مخبر 

الذكاء االقتصادي 

المؤسسة االقتصادية ومتطلبات  رئيس فرقة بح  بمخبر

التنمية االقتصادية في ظل اقتصاد 
21/04/2013 

http://www.douane.gov.dz/pdf/Colloque%20Ar.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/Colloque%20Ar.pdf
http://www.douane.gov.dz/pdf/Colloque%20Ar.pdf


 المعرفة والتنمية المستدامة

 

 

 النشاطات العلمية

أو  الصفة )مسؤول ملتقيات، أيام دراسية، مؤتمرات

 عضو أو منظم(

 السنة المكان والتاريخ

ملتقى متطلبات ضمان جودة التعليم بالجامعة 

 الجزائرية: واقع وتحديات

 1955أوت  20جامعة  عضو اللجنة العلمية

 11-10سكيكدة يومي: 
 ديسمبر

2012 

الملتقى الدولي: اقتصاديات النقل: بين متطلبات 

ليمية في التنمية المحلية وأساليب المنافسة اإلق

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 رئيس الملتقى

ورئيس اللجنة 

 العلمية

جامعة باجي مختار عنابة 

 أكتوبر 29و  28يومي:

2013 

اليقظة اإلستراتيجية ونظم المعلومات في المؤسسة 

 االقتصادية 

جامعررة برراجي مختررار عنابررة  عضو اللجنة العلمية

 أفريل 30و  29يومي:
2014 

المناطق الصناعية في الجزائر وسياسات التنمية 

المكانية األداء واآلثار االقتصادية واآلفاق 

 المستقبلية

جامعررة برراجي مختررار عنابررة  عضو اللجنة العلمية

 ديسمبر 10و  09يومي:
2015 

 –الطاقات المتجددة وتحدي التنمية المستدامة 

 الواقع، التحديات واآلفاق

عرررة الشررراذلي برررن جديرررد جام عضو اللجنة العلمية

 24و  23الطرررارف يرررومي: 
 نوفمبر 

2015 

إشكاليات التمويل وترشيد التسيير المحلي بين 

 -البلديات نموذجا  –قرارات التنمية المحلية 

 1945ماي  08جامعة  عضو اللجنة العلمية

 09و  08قالمرررررررررة يرررررررررومي 
 نوفمبر

2016 

إدارة المخاطر في المؤسسات االقتصادية، بين 

 المقاربات النظرية والممارسات العملية

جامعرررة الشررراذلي برررن جديرررد  عضو اللجنة العلمية

 08و  07الطرررارف يرررومي: 
 ديسمبر

2016 

أزمة النفط: سياسات اإلصالح والتنويع 

 االقتصادي

جامعررة برراجي مختررار عنابررة  عضو اللجنة العلمية

 أكتوبر 15و  14يومي:

 

2017 

 خبرة، عضوية لجنة قراءة

 

 السنة الهيئة المعنية محتوى الخبرةوصف 

 

 مجلة التواصل خبرة

جامعة باجي 

 عنابة -مختار 

 إلى يومنا  2015من 

 مجلة العلوم اإلنسانية خبرة

جامعة اإلخوة منتوري 

 1قسنطينة 

إلى  2012من 

 2016نوفمبر 

 إلى يومنا 2015من  حوليات جامعة قالمة خبرة

 26/01/2016 جامعة عنابة : معيزي جزيرة()ةفي ملف تأهيل جامعي للمرشح خبير

 15/04/2017 2جامعة قسنطينة  زهيوة عبد الكريم: )ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح خبير

 11/05/2017 جامعة عنابة رمضاني لطفي: )ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح خبير

 15/07/2017 جامعة عنابة قنطري زليخة: )ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح خبير



 03/12/2017 جامعة عنابة بلخضر مسعودة: )ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح خبير

 03/12/2017 جامعة عنابة شابي حليمة: )ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح خبير

 13/05/2015 جامعة عنابة بوقموم محمد: )ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح ممتحنا

 28/01/2016 جامعة عنابة خروف منير:)ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح ممتحنا

 29/02/2016 جامعة عنابة لبو محمد لمين:)ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح ممتحنا

 06/02/2017 جامعة عنابة شليحي إيمان:)ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح ممتحنا

 12/03/2017 جامعة سوق أهراس حليمي حكيمة :)ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح ممتحنا

 17/05/2017 جامعة سوق أهراس سوالم صالح الدين:)ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح ممتحنا

 17/05/2017 جامعة سوق أهراس صاري علي :)ة(في ملف تأهيل جامعي للمرشح ممتحنا

 07/04/2014 جامعة عنابة بوغليطة إلهام للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 03/09/2014 جامعة عنابة زهيوة عبد الكريم  للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 22/01/2015 جامعة عنابة شابي حليمة للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 25/04/2015 جامعة عنابة براهمي زرزور للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 09/06/2015 جامعة عنابة العابد برينيس شريفة للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 22/10/2015 جامعة عنابة حركات سعيدة للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 15/12/2015  جامعة قالمة عناني ساسية للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 18/02/2016 جامعة عنابة قحايرية سيف الدين للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 28/02/2016 جامعة قالمة سريدي سمية للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 14/07/2016 جامعة قالمة جابري أميرة للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 26/07/2016 جامعة عنابة حفيظ عبد الحميد للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 17/09/2016 جامعة عنابة قرفي عبد العزيز للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 20/10/2016 جامعة عنابة ساحلي لزهر للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 26/10/2016 جامعة عنابة بورصاص وداد  للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 03/12/2016 جامعة عنابة مسيعد مريم للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 14/12/2016 عنابةجامعة  سوداني أحالم للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة   رئيسا

 09/03/2017 جامعة عنابة كردوسي أحالم للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 20/04/2017 جامعة عنابة مرابطي ياسمينة للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو



 22/05/2017 2قسنطينة جامعة  طوبال ابتسام للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 12/11/2017 جامعة عنابة نوي حياة للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  رئيسا

 19/11/2017 2جامعة قسنطينة  بوطكوك نهى للمرشح )ة(:أطروحة دكتوراه في لجنة مناقشة  عضو

 13/02/2014 عنابةجامعة  بوالجدري عزوز للمرشح )ة(: في لجنة مناقشة مذكرة ماجستير عضو

 12/02/2015  جامعة عنابة عيسوس سميرة للمرشح )ة(: في لجنة مناقشة مذكرة ماجستير عضو

 المسؤوليات اإلدارية و العلمية بعد الترقية إلى رتبة أستاذ محاضر ) أ ( : - 4
 ذكر كل المناصب والوظائف العليا المشغولة مع ذكر المدة الزمنية لها.

 الهيئة المدة  من  إلى المسؤوليات

إلى  2010 جانفي 10من  رئيس قسمنائب 

 2012 مارس 05

 

 قسم العلوم االقتصادية

 كلية العلوم االقتصادية والتسيير

 جامعة عنابة

إلى  2012 مارس 05من  رئيس قسم

 2015جانفي  05

 

 قسم العلوم االقتصادية

 كلية العلوم االقتصادية والتسيير

 جامعة عنابة

عميد الكلية مكلف نائب 

بالدراسات العليا والبح  

 العلمي والعالقات الخارجية

2017سبتمبر 04من  
 إلى يومنا هذا 

 

 كلية العلوم االقتصادية والتسيير

 جامعة عنابة

مسؤول فريق اختصاص 

ماستر " تحليل اقتصادي 

 وتسيير المؤسسات"

 قسم العلوم االقتصادية 2017إلى  2011من 

 االقتصادية والتسييركلية العلوم 

 جامعة عنابة

مسؤول ماستر " اقتصاد 

 وتسيير المؤسسة" 

 2016من جويلية 

 إلي يومنا هذا

 قسم العلوم االقتصادية

 كلية العلوم االقتصادية والتسيير

 جامعة عنابة

مسؤول دكتوراه " اقتصاد، 

 تنمية ومالية"
 قسم العلوم االقتصادية 2016جويلية  31منذ 

 العلوم االقتصادية والتسييركلية 

 جامعة عنابة

 05إلى  2008نوفمبر  عضو اللجنة العلمية للقسم
 2015جانفي 

 قسم العلوم االقتصادية

 كلية العلوم االقتصادية والتسيير

 جامعة عنابة

إلى  01/09/2010 عضو المجلس العلمي للقسم

05/01/2015 

 04/09/2017من 

 والتسييركلية العلوم االقتصادية 

 جامعة عنابة

 

 د. هشام بوريش
 

 

 



 


