
Curriculum vitae  

 : واالجتماعية الحالة المدنية

 : بن وارث عبد الرحمناالسم واللقب

 1982جويلية  01تاريخ الميالد: 

 أستاذ جامعي المهنة الحالية:

 بقسم  محاضرأستاذ  الرتبة:

 جامعة باجي مختار عنابة  الجامعة:

 عنابة سيدي سالم البوني 14رقم  02مسكن مدخل رقم  340حي العنوان: 

 متزوج الحالة العائلية:

 00213776062504 رقم الهاتف:

 mang23@hotmail.frالعنوان االلكتروني: 

 

 :الشهادات

 2000 بكالوريا:

 علوم الطبيعة والحياة الشعبة:

 مقبول التقدير:

 علوم التسيير الليسانس:

 مالية الشعبة:

 كيفية دراسة الجدوى للمشاريع االستثمارية: دراسة ميدانية عنوان المذكرة:

 قريب من الجيد التقدير:

 2007 ماجستير:

 أعمالإدارة  الشعبة:

 الجامعة: المركز الجامعي بسوق أهراس 

 دور األساليب الكمية في زيادة فعالية القرارات اإلنتاجية: دراسة ميدانية عنوان المذكرة:

 جيد التقدير:

 2017: فيفري علمية دكتوراه

 : إدارة أعمال الشعبة

 : جامعة باجي مختار عنابةالجامعة

 : مشرف جداالتقدير

 : األساليب الحديثة لتسيير اإلنتاج ومتطلبات تطبيقها في المؤسسات الصيدالنية الجزائريةعنوان االطروحة

 الخبرة المهنية:

 محمد صالح سيدي سالم عنابة عون اداري في متوسطة الشهيد فريخ: 2007 -2005

 : أستاد مؤقت في المركز الجامعي بسوق أهراس وجامعة باجي مختار عنابة2007-2008

 الى يومنا هذا: أستاذ دائم بجامعة باجي مختار عنابة 2008ديسمبر  31

 ركات العلمية:المشا

 وأفاقمراقبة التسيير: أداة التحكم وقيادة األداء واقع ملتقى دولي: 

 2013نوفمبر  28 – 27جامعة عنابة الجامعة: 

 لوحة القيادة كأداة لمراقبة التسيير في المؤسسة االقتصادية: عنوان المداخلة

 التمكين االقتصادي والتنمية االجتماعية للمرأة: واقع وافاق: يوم دراسي

 2018أفريل  12: جامعة باجي مختار عنابة الجامعة

 االقتصادي للمرأة في الجزائر بين الواقع والمأمول : جهود التمكينعنوان المداخلة

 المنشورات:

مارس  21دور أسلوب التصنيع الرشيق في إزالة الهدر في المؤسسات اإلنتاجية: مجلة رماح األردن، العدد  -

2017. 

المؤسسات اإلنتاجية في تطبيق أسلوب اإلدارة الرشيقة: دراسة حالة بعينة من المؤسسات الصيدالنية  دور -

 .2016(، ديسمبر 2) 17عدد للعلوم والتكنولوجيا، السودان  مجلة العلوم االقتصادية، جامعةالجزائرية، 

كلية العلوم للبحوث والدراسات ، بونة جهود التمكين االقتصادي للمرأة في الجزائر بين الواقع والمأمول: مجلة  -

 . 2018االقتصادية وعلوم التسيير، العدد األول جويلية 



أثر نظم المعلومات على تطبيق أساليب الفلسفة اليابانية لتسيير اإلنتاج: دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات  -

(، ديسمبر 2) 19م والتكنولوجيا، عدد مجلة العلوم االقتصادية، جامعة السودان للعلوالصيدالنية الجزائرية، 

2018.  

 المشاركة في اللجان العلمية والتنظيمية:

 ،2013عضو في اللجنة التنظيمية لمسابقة الدكتوراه تخصص إدارة المنظمات مكلف بالترميز دورة أكتوبر  -

عضو في  اللجنة التنظيمية لملتقي دولي: مراقبة التسيير: أداة القيادة والتحكم، كلية العلوم االقتصادية والتجارية  -

 .2013نوفمبر  27، 26وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار ، عنابة، أيام  

 .2016عضو في هيئة التصحيح لمسابقة الدكتوراه، تخصص إدارة المنظمات دورة أكتوبر  -

 2017عضو في اللجنة التنظيمية لمسابقة الدكتوراه تخصص إدارة المنظمات مكلف بالترميز دورة أكتوبر  -

ديسمبر  14عضو اللجنة التنظيمية لليوم الدراسي: من أجل تطوير اقتصاد اجتماعي وتضامني، جامعة عنابة،  -

2017. 

 .2018أفريل  12نابة، عضو اللجنة التنظيمية لليوم الدراسي: جامعة باجي مختار ع -

 2018مكلف بالترميز دورة أكتوبر  محاسبة وماليةعضو في اللجنة التنظيمية لمسابقة الدكتوراه تخصص  -

 .2018 فيفري 21، جامعة عنابة،  والتنمية المسندامة االدخار التعاقديعضو اللجنة التنظيمية لليوم الدراسي:  -

 المسؤوليات البيداغوجية والعلمية: 

عضو في مخبر المالية الدولية ودراسة الحوكمة والنهوض االقتصادي، رئيس المخبر: أ.د بن ثابت علي، مند  -

 .2017سنة 

عضو في اللجنة العلمية لمجلة بونة للبحوث والدراسات، جامعة عنابة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  -

 .2018 جويلية ذمن

منذ  مكلف بالبيداغوجيا، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عنابة  نائب رئيس قسم علوم التسيير -

  .2018أفريل 

 المطبوعات البيداغوجية:

 الليسانس والماسترموجهة لطلبة  ،مطبوعة بيداغوجية بعنوان: دروس ومحاضرات في تقييم المشاريع -

 التأطير:

 تخصص علوم التسيير فيتأطير عدة بحوث تخرج ليسانس  -

 تأطير عدة بحوث تخرج ماستر في تخصص اإلدارة المالية والمحاسبة ومراقبة التسيير. -

 المقاييس المدرسة:

 اقتصاد كلي -

 اإلحصاء الوصي، الرياضي، والتطبيقي -

 ، تسيير مالياإلدارة المالية -

 إدارة اإلنتاج  -

 تقييم المشاريع -

 تقييم المشاريع العمومية -

 إدارة مالية معمقة -

 :الدورات التكوينية والتربصات

 شهادة تقني مبرمج في اإلعالم اآللي، مركز التكوين المهني سيدي سالم عنابة. - -

 ديسمبر 22 الى 20 من يوم،  eviewsتكوين في االقتصاد القياسي وتحليل السالسل الزمنية باستعمال برنامج  -

 من طرف الدكتور إبراهيم العدلي دكتور بجامعة أم البواقي  2016

، من طرف 2017 ديسمبر 29الى  23من ، SPSSو  AMOSالنمذجة البنائية باستعمال تطبيقات تكوين في  -

 أستاذ بجامعة تلمسان. غزةيأمحمد تاالساذ الدكتور 

ليف ربيع ي، من طرف األستاذ خ2018نوفمبر  08و 07يومي ، MRP تكوين في منهجية حل المشكالت  -

 الجودة بجامعة باجي مختار عنابة.ضمان رئيس خلية 

  .2018ديسمبر  05تكوين في تقنية التعليم عن بعد يوم  -

فيي إطيار المنحية قصييرة الميدى، خيالل شيهر  (Université PARIS DAUPHINE)تربص علمي بفرنسا  -

 . 2013ديسمبر  ؛2011، دسيمبر 2010أكتوبر 

، جامعة 2012(، في إطار المنحة قصيرة المدى، خالل شهر ديسمبر اليرموك)جامعة  تربص علمي باألردن -

 .2014الزرقاء ، ديسمبر 

 .2015(، في إطار المنحة قصيرة المدى، خالل شهر ديسمبر Fatih university) تربص علمي بتركيا -



 .2018)جامعة السلطان محمد الفاتح(، في إطار إقامة قصيرة المدى، ديسمبر  تربص علمي بتركيا -

 الدكتور: عبد الرحمن بن وارث


