
                              Curriculum vitae 

 السيرة الذاتيةبيان                                 

 وفاء أحمودةاالسم و اللقب: 

 -عنابة-  1986/05/17تاريخ ومكان الميالد: 

  -عنابة - 2حي واد الفرشة  54 العنوان:

 ahmouda_wafa@hotmail.frالبريد االلكتروني: 

  14 00 29 61 05رقم الهاتف:

 (-ب-) أستاذ محاضر دائمة: أستاذة المهنة

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير / عنابة–: جامعة باجي مختار المستخدم

 دكتوراه آخر شهادة: 

  2014جوان 17تاريخ الحصول عليها:  

 مالية، محاسبة و التسويق في المؤسسةالتخصص: 

 الشهادات المتحصل عليها:المؤهالت العلمية و 
المؤهل أو  السنة

 الشهادة
 /التقدير التاريخ

 المعدل
 الكلية/الجامعة التخصص

قريب من  2004جوان  باكالوريا 2004
 الجيد

 - الحياةعلوم الطبيعة و 

قريب من  2005جوان  باكالوريا 2005
 الجيد

 - علوم الطبيعة و الحياة

كلية  / عنابة–جامعة باجي مختار  تدقيق و محاسبة حسن 2008جوان  ليسانس 2008
 العلوم االقتصادية و علوم التسيير 

كلية  / عنابة–جامعة باجي مختار  تدقيق و محاسبة    15  2010جوان 14 ماستر 2010
 العلوم االقتصادية و علوم التسيير

مالية، محاسبة و  مشرف جدا 2014جوان  17 دكتوراه  2014
 التسويق في المؤسسة

كلية  / عنابة–جامعة باجي مختار 
 العلوم االقتصادية و علوم التسيير

 

mailto:ahmouda_wafa@hotmail.fr


 التدرج المهني:

 السنة  القسم الصفة تاريخ التعيين
إلى  2011/11/01
2012/06/30 
إلى  2012/11/01
2013/06/30 

جذع مشترك للعلوم  أستاذ مؤقت
 االقتصادية و علوم التسيير

2011 
2012 
2013 

 2014 العلوم المالية -ب-استاذ مساعد 2014/11/02
 2015 العلوم المالية -ب–أستاذ مساعد  رسيم في رتبةت 2015/11/02
 2015 العلوم المالية -ب-أستاذ محاضرالترقية إلى  2015/11/03
 2017 العلوم المالية -ب-الدرجة األولى أستاذ محاضر 2017/05/02

 

 النشاطات البيداغوجية:

 التدريس: •
 التـــــــــــــــدرج                                         

 طور التدريس             سنة التدريس المقياس
 ماستر ليسانس

 المحاسبة المالية .1
 ) أعمال موجهة(

2012-2011 
2013-2012 

  السنة األولى جذع مشترك

)  المحاسبيةات نظام المعلوم .2
 أعمال موجهة(+محاضرة 

السنة الثالثة تدقيق  2015-2014
 ومحاسبة

 

 محاسبية تقنيات مالية و .3
 موجهة(أعمال +) محاضرة 

  السنة الثالثة تسويق 2015-2014

 مالية عامة .4
 (أعمال موجهة)

  السنة الثانية جذع مشترك 2015-2014

 تسيير خطر الصرف .5
 أعمال موجهة(+) محاضرة 

2015-2014 
2016-2015 
2017-2016 

 أسوقة مالية المؤسسة 2ماستر  

 محاسبة التسيير المتقدمة .6
 أعمال موجهة(+) محاضرة 

2016-2015 
2017-2016 

محاسبة دولية و  2ماستر  
 تمويل

 محاسبة و تدقيق 2ماستر    المحاسبة األنجلوسكسونية .7



 أعمال موجهة
 محاضرة

2016-2015 
2017-2016 

 تحليل التكاليف .8
 أعمال موجهة(+) محاضرة 

2016-2015 
2017-2016 

 أسوقة مالية المؤسسة  2ماستر 

 المحاسبي المالي النظام .9
 محاضرة

2016-2015 
 

 أسوقة مالية المؤسسة 1ماستر  

تنظيم مهنة المحاسبة في  .10
 الجزائر
 أعمال موجهة(+) محاضرة 

 أعمال موجهة     
 أعمال موجهة     

 
 

2017-2016 
2018-2017 
2019-2018 

 محاسبة و تدقيق 1ماستر  

 رقابة داخلية .11
 أعمال موجهة 
 أعمال موجهة

 أعمال موجهة +محاضرة 

 
2017-2016 
2018-2017 
2019-2018 

 محاسبة و تدقيق 1ماستر  

)  معايير التقرير المالي الدولية .12
 أعمال موجهة(

 
2017-2016 

 محاسبة و تدقيق 1ماستر  

 التدقيق المالي .13
 أعمال موجهة(+) محاضرة 

2018-2017 
2019-2018 

 مالية المؤسسة 2ماستر  

 المحاسبة و التدقيق ندوة .14
 أعمال موجهة

2018-2017 
2019-2018 

 محاسبة و تدقيق 2ماستر  

 نظام الرقابة الداخلية .15
 محاضرة

2018-2017 
2019-2018 

السنة الثالثة محاسبة و 
 مراجعة

 

 ما بعد التــــــــــــدرج                                            
 طور التدريس                       سنة التدريس المقياس

نظام المعلومات المالية و  .16
   )محاضرة( المحاسبية

 السنة األولى دكتوراه علوم مالية و محاسبية 2017-2016

 

 التأطير: •

 مذكرات الماستر                                 
 تاريخ المناقشة التخصص عنوان المذكرة االسم و اللقب

التدقيق  الداخلي في قطاع  خنفري لبنى .1
 التأمينات

 2015جوان  تدقيق و محاسبة



أثر تطبيق معايير المحاسبة  نويقس ليلى  2.
الدولية على تعزيز االفصاح و 

 الشفافية في التقارير المالية 

 2015جوان  تدقيق و محاسبة

دور ميثاق التدقيق الداخلي في  زعير بن عيسى 3.
تعزيز استقاللية المدقق 

 الداخلي

 2015جوان  تدقيق و محاسبة

المعالجة المحاسبية ألثر  بوعكيرة عبد الرحيم 4.
تغيرات أسعار الصرف وفق 

IAS21  وSCF 

 2015جوان  محاسبة دولية ومالية

إدارة االئتمان المصرفي للتقليل  دريس عبد الرؤوف 5.
 من خطر عدم التسديد

 2015جوان  15 أسوقة مالية المؤسسة

التمويل التأجيري كبديل تمويلي  سوداني سيف الدين 6.
للمؤسسات الصغيرة و 
واقع  –المتوسطة في الجزائر 

 و آفاق

 2015جوان  14 أسوقة مالية المؤسسة

دور نظام المعلومات لمراقبة  رجاتي ايمان دنيازاد 7.
التسيير في تقييم المؤسسات 

 البنكية

 2016سبتمبر  26 تدقيق و محاسبة

سعر الصرف على  أثر تغير لكواغط ياسمين 8.
 أداء المؤسسات االقتصادية

  2017جوان 07 أسوقة مالية المؤسسة

تحسين  دور مراقبة التسيير في حربي ايمان 9.
 أداء المؤسسة

 2017جوان  07 تدقيق و محاسبة

مدى فعالية التدقيق الداخلي  فريجين أكرم 10.
على نظام المعلومات في 

 المؤسسة

 2017جوان  07 تدقيق و محاسبة

أثر نظام المعلومات المحاسبي  لبصير محمد رمزي  11.
 على جودة القوائم المالية

 2017جوان  07 تدقيق و محاسبة

دور نظام المعلومات  قنفودي أسماء 12.
المحاسبي في اتخاذ القرارات 

 االدارية

 2017 جوان 05 تدقيق و محاسبة

المعلومات دور نظام  حشاني هاجر 13.
المحاسبي في تفعيل نظام 

 الرقابة الداخلية

 2017جوان  03 محاسبة دولية ومالية

 2018جوان  تدقيق و محاسبة الداخلية الرقابة نظام دور سعيدي هيفاء 14.



 المعلومات جودة تحقيق في
 المحاسبية

 

 النشاطات العلمية

 المنشورات الدولية                                   
ترتيب  عنوان المقال

 الكاتب
 الموقع االلكتروني السنة  اسم المجلة

تداعيات تبني محاسبة القيمة  1.
 العادلة

مجلة جامعة الملكة  الثاني
 -اليمن – أروى 

2011 http://www.arwauniversity.org 

دور محاسبة القيمة العادلة في  2.
 تعزيز حوكمة الشركات

 مجلة الرماح األول
 -األردن-

2018  

  المداخالت الدولية                                                
ترتيب  عنوان المداخلة

 الكاتب
 االلكتروني الموقع السنة عنوان التظاهرة

تجربة االصالح المحاسبي  .1
 في الصين

اإلصالح المحاسبي في  الثاني
 ورقلة -الجزائر

2011  

    الوطنية المداخالت                                           
1. La qualité de 

l’information 
comptable 

المؤسسة:  تنافسية األول
الشروط المالية و 

 عنابة - التجارية

2011  

اإلدارة المالية: رفع  األول  .2
أساسي لتحسين أداء 

المؤسسات الصغيرة و 
 -المتوسطة في الجزائر

 , عنابة واقع و آفاق

2014  

 تنشيط علمي                                                   
مسؤول الصفة )  نوع التنشيط

 أو عضو(
 السنة المكان اليوم

 اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني:
المؤسسة: الشروط المالية  تنافسية

  و التجارية

 12و 11 عضو
 ديسمبر

 2011 عنابة



تكليف بإعداد األسئلة في مسابقة 
دكتوراه الطور الثالث تخصص 

 علوم مالية و محاسبية

 2016 عنابة أكتوبر 29 عضو

 نشاطات علمية أخرى                                            
مشروع  

 بحث
الصفة ) مسؤول 

 أو عضو(
 السنة رقم  المشروع   اسم المشروع 

CNEPRU  عضو مكلف
 بالبحث

المحاسبة على  أساس 
القيمة العادلة بين المالءمة 

و الموثوقية و أثرها على 
عينة دراسة  -التقارير المالية

من الشركات الجزائرية 
 المدرجة في البورصة

M01120140070 2018-2014 

 

 


