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  :بوزيان العجالاألستاذ

 01/03/1979في: مولود

 بلدية صيادة .–وادي الحدائق  175رقم 

 الجزائر - مستغانم

00213 .33.34.76.552:الهاتف  

 mosta.dz-ladjel.bouziane@univ: اإليميل

 https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=dAo4XlwAAAAJ عنوان الباحث العلمي:

 يــــــــــنـــكويــــــــــار التـــــــــــــــالمس
 جامعة مستغانم. –: شهادة التأهيل الجامعي 2018

 جامعة تلمسان –دكتوراه في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاد التنمية   :2016

 جامعة تلمسان –:  ماجستير في العلوم االقتصادية تخصص اقتصاد التنمية 2006

 مستغانم.جامعة  – ماليةتخصص  التجاريةفي العلوم  ليسانس:  2001

 شعبة: العلوم الدقيقة. 1997 ة: بكالوريا التعليم الثانوي دور06/1997

 مواضيع واهتمامات البحث العلمي:

إشكالية التنمية المستدامة للدول المغاربية في ظل التغيرات العالمية "البيئة : موضوع الدكتوراه

 .والنمو االقتصادي"

 1998-1989تقييم كمي ألثار برامج التصحيح الهيكلي في الجزائر للفترة :موضوع الماجستير

 اآلثار االجتماعية واالقتصادية"."

 أثار التصحيح الهيكلي في الدول النامية.موضوع الليسانس:

 اإللكترونية االقتصادالبشرية، الحكومة  التنمية التنمية اقتصاد :األخرىاهتمامات البحث 

 التشاركي، اإلصالحات والسياسات االقتصادية، االقتصاد غير الرسمي،....

 

:واإلدارية الخبرات المهنية  
 04/02/2018  :بكليتتة العلتتوق االقتصتتادية والتجاريتتة وعلتتوق   أمحاضىىر  أستتتا  إلىىي يومنىىا هىىذا

 .جامعة مستغانم -التسيير

 06/11/2016  بكليتتتة العلتتتوق االقتصتتتادية والتجاريتتتة  محاضىىىر    أستتتتا  : 04/02/2018إلىىىي

 .جامعة مستغانم -وعلوق التسيير

بكليتتتة العلتتتوق االقتصتتتادية والتجاريتتتة وعلتتتوق   أ  مسىىىاعدأستتتتا  :  05/11/2016إلىىىي  01/11/2012

 .جامعة مستغانم -التسيير

بكليتتتة العلتتتوق االقتصتتتادية والتجاريتتتة وعلتتتوق      مسىىىاعدأستتتتا  : 01/11/2012إلىىىي  02/10/2012

 .جامعة مستغانم -التسيير

بكليتتتة العلتتتوق االقتصتتتادية والتجاريتتتة وعلتتتوق      مسىىىاعدأستتتتا  : 02/10/2012إلىىىي  02/11/2008

 .سعيدةجامعة  -التسيير

بكليتة العلتوق  -العلتوق االقتصتادية والتجاريتة وعلتوق التستيير ةبكليت مؤقتأستا  : 06/2008إلي  10/2005

 مستغانم و بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوالية مستغانم.جامعة  -االجتماعية
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 27/10/2014  :العلتتوق  ةبكليتت بالنيابىىةرئىىيس قسىىم العلىىوم الماليىىة والمحاسىىبة إلىىي يومنىىا هىىذا

 .جامعة مستغانم -االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير

: رئتتتتتية لجنتتتتتة أع تتتتتاب المجلتتتتتة التتتتتت ديبي لقستتتتتم العلتتتتتوق الماليتتتتتة إلىىىىىي يومنىىىىىا هىىىىىذا 27/10/2014

 2017/2018، 2016/2017، 2015/2016، 2014/2015والمحاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبة. 

،2018/2019،2019/2020،2020/2021،2021/2022). 

مكلف بما بعد التدرج والبحت   مساعد  رئيس قسم العلوم االقتصادية: 27/10/2014إلي  06/10/2013

 .جامعة مستغانم -بكلية العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسييرالعلمي بالنيابة 

سستة ااصتة لصتناعة عتوار  متن اإلستمنز والخز  فتي بمؤ مىدير تجىاري: 06/2005إلي  02/2004

 إطار عقود ما قبل التشغيل(.

 

                                                                                                                                    والعلمية البيداغوجية الخبرات

 البيداغوجية، المسؤوليات البيداغوجية)المطبوعات العلمية و 

 ،والمقاييس المدرسة(والعلمية

الكلي،االقتصتاد السياستي، التستويا، االقتصتاد الكلتي  االقتصتاد ،البيانتات لتحليت :المدرسةالمقاييس 

النقتتدي، تيبيقتتات االقتصتتاد الجزئتتي، تيبيقتتات التحليتتل االقتصتتادي، الماليتتة الدوليتتة، التجارة،المؤسستتات 

والهيئتتتتتات الماليتتتتتة،عمليات البنوا،الماليتتتتتة المحليتتتتتة، تمتتتتتوين التجتتتتتارة الخارجيتتتتتة،ن ريات اقتصتتتتتادية 

 ...، منهجية البح  العلميمو والتقلبات االقتصاديةمعاصرة،ن رية المن مات، الن

 علمية  ال اتمطبوعال 

 2017-2018: ميبوعة علمية موجهة ليلبتة الستنة النانيتة ماستتير  ماليتة التجتارة الدوليتة فتي

 مادة المالية الدولية

 2016-2017: ماليتة التجتارة الدوليتة فتي   موجهة ليلبتة الستنة النانيتة ماستتيرميبوعة علمية

 مادة النمو والتقلبات االقتصادية. 

 :المسؤوليات البيداغوجية والعلمية

 :المسؤوليات البيداغوجية
 دراسة مواضيع مذكرات الماستر  تخصص تدقيا محاستبي ومراقبتة   لجنة عضو:  2018نوفمبر

 .جامعة مستغانم -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير بكليةالتسيير 
 األبتتواا المفتوحتتة الخاصتتة بالتستتجيالت األوليتتة لحتتاملي شتتهادات  اإلشتترا  علتت : 2018جويليىىة

 . 2018/2019البكالوريا 
 تح تير مستابقة االلتحتتال بتالتكوين فتي اليتور النالت  دكتتورا  بكليتتة لجنىة عضىو:  2016أكتىوبر 

 جامعة مستغانم -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير
 2013/2014 :مداوالت السنة النانية ماستيير تحليل إقتصادي. رئيس لجنة 

 2013/2014 : المداوالت واللجنتة البيداغوجيتة للستنة  النالنتة تستيير عمتومي بجامعتة رئيس لجنة

 التكوين المتواصل مركز مستغانم.

 الماستير. توزيع وتوجيه اليلبة في تخصصات الليسانة و لجنةعضو : 2014أكتوبر 

 المسؤوليات العلمية:
 08-09/07/2020 : االقتصتتتتاد المتتتتؤتمر العلمتتتتي التتتتدولي األول حتتتتول "عضىىىىو اللجنىىىىة العلميىىىىة

العلتتتوق االقتصتتادية والتجاريتتتة وعلتتتوق  بكليتتة المنعقتتتد " البنفستتجي لتتتدعم أبعتتاد التنميتتتة المستتتدامة

 .مستغانمجامعة  -التسيير
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 06/2018  : عضو لجنة التكوينإلي يومنا هذا  CFD  بالدكتورا  بقسم العلوق المالية

 .والمحاسبة

 02-03/12/2019  االتجاهتتات الحدينتتة للتجتتارة التتدولي حتتول " "الملتقتت عضىىو اللجنىىة العلميىىة

العلتوق  بكليتة المنعقتد" الدولية وتحديات التنمية المستدامة نحتو رى  مستتقبلية واعتدة للتدول الناميتة

 الوادي.جامعة  -االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير
 31/10/2019 استراتيجيات الجذا السياحي: نما ج حول   يوم دراسيعضو اللجنة العلمية لل

العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق  بكلية:  31/10/2019يوق  المنعقدوتجارا ناجحة "

 .جامعة مستغانم -التسيير

 12/11/2019 اقتصاد." لالقتصادالتيبيقات الجديدة حول الوطني  يعضو اللجنة العلمية للملتق 

بكلية  12/11/2019في  دالمنعق "االقتصاد القانوني–االقتصاد البيئي  -العمل اقتصاد-الصحة

 .جامعة مستغانم –العلوق االقتصادية، التجارية وعلوق التسيير

 11/07/2019 : باحث في مشروع  عضوPRFU ": مكانة ودور الحوكمة المالية في التنمية

 .F01L02UN270120190003 ." تحز رمز:اإلقليمية

  لمؤتمر العلمي الدولي األول حول "الياقة الخ راب والتنمية المستدامة، "اعضو اللجنة العلمية

والصحراب عربية ألبحاث البيئة والميا   برعاية المن مة األورو مقاربات وتجارا" المنعقد

تركيا أياق  الياأني أا ر اقتصادالتحول إل   إستراتيجيةالحسين بن طالل ومخبر البح   جامعة

28-29-30/03/2019. 

 المنعقدالنمذجة التيبيقية للن رية االقتصادية الجزئية"  حول يوم دراسيلل عضو اللجنة العلمية 

 .جامعة مستغانم -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير بكلية:  25/02/2019يوق 

  حول "ما بعد البترول: التبادالت التجارية  النانيالعلمي الدولي  للملتق عضو اللجنة العلمية

العلوق  بكلية 24/10/2018-23يومي  المنعقد."ةواالاتيارات االقتصادية للدول األورو متوسيي

 .جامعة مستغانم -االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير

 التحول الياقوي في الجزائر ودور  في تحقيا التنمية  حولالوطني  يعضو اللجنة العلمية للملتق

جامعة امية –العلوق االقتصادية، التجارية وعلوق التسيير بكلية 28/11/2018دالمستدامة. المنعق

 مليانة، عين الدفل 

 استراتيجيات التنمية المستدامة ومكافحة الفقر في  حول يوم دراسيرئيس ومنسق لل

جامعة  -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير بكلية:  26/11/2018يوق  المنعقدالجزائر"

 .مستغانم

 استراتيجيات التنمية المستدامة ومكافحة الفقر في  حول يوم دراسيلل عضو اللجنة العلمية

جامعة  -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير بكلية:  26/11/2018يوق  المنعقدالجزائر"

 .مستغانم

 حوكمة الشركات العائلية والتنمية المستدامة في  حولالوطني  يللملتق عضو اللجنة العلمية

المركز - التسييراالقتصادية، التجارية وعلوق العلوق  بمعهد 14/11/2018-13.المنعقد الجزائر

 الجامعي غليزان.

  عضو باحث في مشروعCNEPRU : للتنمية المحلية واإلقليمية ومكافحة  اإلستراتيجية"اإلدارة

 2019إل   2015من .F02N01UN0120150001 رمز:الفقر في الجزائر." تحز 

 12/07/2018لملف تأهيل جامعي خاص بالدكتور بن زيدان ياسين.لجنة قراءة ب :خبير 

 نحو -حول "اآلليات الجديدة لتمويل التنمية االقتصاديةالدولي: يللملتق اللجنة العلمية عضو

العلوق االقتصادية  بكلية 26/04/2018-25يومي  المنعقد."-تمويل مستداق للتنمية في الجزائر

 .جيجلجامعة  -والتجارية وعلوق التسيير
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 الجزائر لتسيير الموارد المائية    إستراتيجيةحول ":لليوم الدراسي  اللجنة العلمية نائب رئيس

والتجارية وعلوق  االقتصاديةبكلية العلوق  2018جوان -20المنعقد بتاريخ  2030االل أفال 

 جامعة مستغانم.–التسيير 

 14/06/2018:موجهة ليلبة السنة النانية ماستير تسويا :رئيس لجنة قراءة لمطبوعة علمية

 طي حسين في مادة المقاوالتية.مقدمة من قبل الدكتور بريا

 24/04/2018 :موجهة ليلبة السنة النانية علوق مالية  :رئيس لجنة قراءة لمطبوعة علمية

 المؤسسة. اقتصادومحاسبة مقدمة من قبل الدكتور موزاوي عبد القادر في مادة 

 والبدائل المتاحة لتنويع  االستراتيجيةحول"الخيارات لليوم الدراسي:  اللجنة العلمية عضو

بكلية العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق  2018 /04/-19المنعقد بتاريخ االقتصاد الجزائري"

 .بسكرة عن مخبر العلوق االقتصادية وعلوق التسييرجامعة –التسيير 

 :متقدمة في المالية والمحاسبة "دراساتعضو هيئة االستشارة العلمية والتحكيم لمجلة  "

 .2018( جانفي 01العدد)

 حول المحاسبة الخ راب والتدقيا البيئي في ظل التنمية :رئيس ومنسق الملتقي الوطني

والتجارية وعلوق التسيير  االقتصاديةبكلية العلوق  2017ديسمبر  13-12المستدامة المن م يومي 

 جامعة مستغانم.–

 الخ راب والتدقيا البيئي في ظل التنمية حول المحاسبة :الوطني يللملتق عضو اللجنة العلمية

والتجارية وعلوق التسيير  االقتصاديةبكلية العلوق  2017ديسمبر  13-12المستدامة المن م يومي 

 جامعة مستغانم.–

 الصغيرة والمتوسية في  تحول "دور المؤسسا:رئيس اللجنة التنظيمية للندوة البحثية المحلية

 06المن مة يوق  "التحديات(-الواقع-مية االقتصادية المحلية لوالية مستغانم  الفرصنتحقيا الت

 جامعة مستغانم.–والتجارية وعلوق التسيير  االقتصاديةبكلية العلوق  2017ديسمبر 

 بكليتة العلتوق االقتصتادية  -ع و اللجنة العلمية لقسم العلوق المالية والمحاسبة: إلي اليوم 2014من

 .جامعة مستغانم -وعلوق التسييروالتجارية 

 بكليتة العلتوق االقتصتادية والتجاريتة وعلتوق التستييرع تو المجلتة العلمتي إلي اليوم:  2014من- 

 .جامعة مستغانم

 25/04/2017حتتول االستتتدامة الماليتتة :: المشىىاركة فىىي تنظىىيم وإنجىىات فعاليىىات اليىىوم الدراسىىي

جامعتتة  -العلتتوق االقتصتتادية والتجاريتتة وعلتتوق التستتيير للجزائتتر "التن يتتر والقيتتان" المنعقتتد بكليتتة

 .مستغانم
 12/04/2016حتتتول دعتتتم وتمويتتتل ::المشىىىاركة فىىىي تنظىىىيم وإنجىىىات فعاليىىىات اليىىىوم الدراسىىىي

العلتوق االقتصتادية  المؤسسات الصغيرة والمتوسية في الجزائر الواقع والتحتديات(، المنعقتد بكليتة

 .مستغانمجامعة  -والتجارية وعلوق التسيير
 26/06/2014حتول اإلبتداف فتي التتدرية ::المشاركة في تنظىيم وإنجىات فعاليىات اليىوم الدراسىي

العلوق االقتصتادية والتجاريتة  والبح  العلمي وأثر  عل  األستا  وعل  فعالية اليالب المنعقد بكلية

 .جامعة مستغانم -وعلوق التسيير
 15/01/2013حتتول التنميتتة المستتتدامة :اليىىوم الدراسىىي :المشىىاركة فىىي تنظىىيم وإنجىىات فعاليىىات

العلتوق االقتصتادية والتجاريتة  واألفال التصديرية للمؤسستات الصتغيرة والمتوستية المنعقتد  بكليتة

 سعيدة.جامعة  -وعلوق التسيير

 29-30/10/2013 حول :: المشاركة في تنظيم وإنجات فعاليات الملتقي الدوليLes Critères 

de L’Assurance Qualité et l’évolution de ses mécanismes dans les 
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institutions de l’enseignement supérieur العلتوق االقتصتادية والتجاريتتة  المنعقتد بكليتة

 .جامعة مستغانم -وعلوق التسيير
 10-11/11/2009 :استتتراتيجياتحتتول :المشىىاركة فىىي تنظىىيم وإنجىىات فعاليىىات الملتقىىي الىىوطني 

العلتتتوق  التتتدريب فتتي ظتتل إدارة الجتتودة الشتتاملة كمتتتدال لتحقيتتا الميتتزة التنافستتية المنعقتتد بكليتتة

 سعيدة.جامعة  -االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير

 :8201-7201مذكرات التأطير

 :الماستير 
  سياستتة التوظيتتف فتتي المؤسستتات العموميتتة الجزائريتتة "دراستتة حالتتة مديريتتة الشتتؤون الدينيتتة

 واألوقا "

  2016-2008في النهو  باالقتصاد الوطني الجزائر  اإللكترونيةدور الحكومة 

 السياسة المالية ودورها في تفعيل االستنمار المحلي في الجزائر 

 :2017-2016مذكرات التأطير

 :الماستير 
 اهنة.التحديات التي تواجه االقتصاد الجزائري والبدائل المتاحة في ظل المتغيرات الدولية الر 

  االستشفائيةالتسويا الصحي وفعاليته في تسيير الهياكل. 

  دور المراجعة الداالية في تحسين األداب المالي "دراسة حالة ملبنة الساحل إلنتاج الحليب

 مستغانم". GIPLAITومشتقاته 

 .السياسات السعرية المعتمدة من طر  المؤسسات في تسيير المنتجات إلرضاب الزبون 

  دور تخييط المسار الوظيفي في تحفيز العاملين ورفع كفاباتهم في المؤسسات"دراسة حالة

 مديرية التجارة لوالية مستغانم".

  المؤسسة الجمركية في ظل التحوالت االقتصادية الدولية "دراسة حالة مفتشية أقساق الجمارا

 بوالية مستغانم".

 قتصادية الجزائرية.التسويا األا ر والتحديات البيئية للمؤسسة اال 

 الدكتوراه: 
 مقارنة –التجاري  بالميزان"عالقة سعر الصر   مؤطر مساعد أطروحة الدكتورا  في موضوف

 ".2017-2002الدينار الجزائري باألورو 

 "مؤشرات األداب اللوجيستية وانعكاساتها عل  مؤطر مساعدأطروحة الدكتورا  في موضوف

 . االقتصاديةالتنمية 

 :( ا )تمت مناقشته ملف تأهيل/ماجستير/أطروحة دكتوراهعضو لجنة 

 دراسة –أثر تحرير التجارة الخارجية عل  القياف الصناعي في الجزائر :أطروحة دكتوراه

 .2021-جامعة تلمسان -بوعدلة سارةمقدمة من قبل اليالبة  2019إل 1990قياسية للفترة  

 مناقش.عضو 

 أطروحة دكتوراه: « l’impacte de la libéralisation du compte de capital sur la 

croissance économique –évidence empirique à partir des données de 

panel dans la région MENA جامعة تلمسان -أبو بكر أسماب مقدمة من قبل اليالبة-

 مناقش.عضو  .2021

 مقدمة من قبل المؤسسات وتسيير الكفابات البشرية  العالقة التبادلية بين حوكمة:أطروحة دكتوراه

 مناقش.عضو  .2021-جامعة مستغانم -مرسلي حليمةاليالبة 

 1990أثر الجباية العادية عل  النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر  :أطروحة دكتوراه-

 مناقش.عضو  .2020-جامعة مستغانم -عزو رضوان  قاسي آيز مقدمة من قبل اليالب2017
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 ممارسات التدقيا الداالي بتوظيف مبادئ الحوكمة في القياف البنكي دراسة :أطروحة دكتوراه

 مناقش.عضو  .2020-جامعة مستغانم -بواروبة الغالي مقدمة من قبل اليالب 1300معيار 

في الجزائر  إصالح مهنة محافظ الحسابات وأثرها عل  جودة عملية تدقيقالحسابات :أطروحة دكتوراه

 "دراسة ميدانية لعينة من مهنيي والية عنابة"
 مناقش.عضو  .2020-جامعة مستغانم -طايري فارن مقدمة من قبل اليالب 

 2020/2021: عتيا عائشة. ةااص بالدكتور تأهيل جامعي لملفابير بلجنة قرابة 

 2018/2019: ااص بالدكتور بن حمو عبد هللا. لملف تأهيل جامعيابير بلجنة قرابة 

 المباشر عل  دعم التنويع االقتصادي في الدول النفيية  أثر االستنمار األجنبي: أطروحة دكتوراه

لحالتي الجزائر والمملكة العربية السعودية.مقدمة من قبل  2016-2000دراسة قياسية للفترة 

 مناقشعضو  .2019جامعة مستغانم -اليالب حميداتو نصر

 رسالةماجستير Évaluation de la gestion de l’information à l’intelligence 

économiquePrésentée par l’étudiant, DAHMAN Bounoua Snouci– جامعة

 مدعوعضو .2018مستغانم 

 دور تبني معايير إعداد التقارير المالية الدولية : أطروحة دكتوراهIAS/IFRS  في جذا

دراسة – SCF-االل الن اق المحاسبي المالي الجديد الجزائر مناالستنمار األجنبي المباشر في 

-جامعة مستغانم-من قبل اليالبة ميمون إيمان ةبمستغانم. مقدمحالة شركة عدوان للكيماويات 

 عضو مدعو .2018

 أطروحة دكتوراه:Interaction entre l’évaluation de l’entreprise et la 

gouvernance cas de la société Saidal Presntée par l’etudiante Tlamsi 

Ismahene née DRAOU- مناقشعضو  .2018-جامعة مستغانم 

 دراسة ميدانية لبعض المؤسسات  -إدارة المعرفة كميزة تنافسية في المؤسسة:أطروحة دكتوراه

-جامعة تلمسان -العوفي فاطمة الزهراباالقتصادية بالغرا الجزائري .مقدمة من قبل اليالبة 

 مناقشعضو  .2018

 جامعة  ملف تأهيل جامعي: عضو مناقش بملف تأهيل جامعي خاص بالدكتورة مواعي بحرية

 مناقشعضو  .2018-مستغانم

 :المداخالت العلمية
 08-09/07/2020 :"  مكانة النقافة في التحول نحو االقتصاد اإلبداعي وفي التبادالت التجارية

 " االقتصاد البنفسجي لدعم أبعاد التنمية المستدامةالمؤتمر العلمي الدولي األول حول " ،"الدولية

 . بالتحاضر عن بعد( .جامعة مستغانم -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير بكلية المنعقد

 02-03/12/2019  " مركز الحوار وتعاون دولي مؤسساتي فتي تعزيتز مبتدأ التنميتة المستتدامة" 

االتجاهتات الحدينتة للتجتارة الدوليتة وتحتديات التنميتة المستتدامة نحتو رى  الدولي حتول " الملتق 

جامعتة  -العلوق االقتصتادية والتجاريتة وعلتوق التستيير بكلية المنعقد" واعدة للدول النامية مستقبلية

 الوادي.
 28-29-30/03/2019 :"المؤتمر العلمي ،  دعوة للتحول نحو الطاقات المتجددة في الجزائر

برعاية  الدولي األول حول  الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة، مقاربات وتجار   المنعقد

الحسين بن طالل ومخبر البحث  والصحراء جامعةالمنظمة األورو عربية ألبحاث البيئة والمياه 

 تركيا. أنطاليا أخضر اقتصادالتحول إلي  إستراتيجية

 11-12/02/2019  :وآليات ال بط التدالي :الدولة أق السول؟ األزمات المالية واالقتصادية 

العلوق  بكلية د. المنعقوإشكالية تمويل االقتصاديات النامية الن اق المالي الملتق  الوطني حول

 المسيلة.-جامعة محمد بوضيا  –االقتصادية، التجارية وعلوق التسيير



 

7 

 19/12/2018 :" التنافسية بين البنوا اإلسالمية ودورها في تنمية المؤسسات الصغيرة

حول المنافسة في إدارة  المؤتمر العلمي الدولي األول، -دراسة حالة الجزائر-والمتوسية

عهد العبور العالي لإلدارة والحاسبات ون م بم المنعقد المشروعات الصغيرة والمتوسية

 مصر.واالجتماعية اإلنسانيةالمعلومات: قسم إدارة األعمال وقسم العلوق 

 9-10/12/2018 :"  التدريب الوظيفي وأثر  في تحسين األداب التسويقي للمؤسسات االقتصادية

المؤتمر العلمي الناني " ، -المدية–دراسة حالة مؤسسة صيدال فرف انتيبيوتيكول  -الجزائرية

 ."-التدريب من أجل التشغيل والتنمية" حولبالتعاون مع وزارة القو  العاملة  اآلدااعشر لكلية 

 .مصر-بني سويفجامعة  -اآلداابكلية المنعقد 

 28/11/2018 :Le développement des Enr en Algérie :Entre volonté 

.politique et nécessité économique"التحول الياقوي في الجزائر  الملتق  الوطني حول

–التسييراالقتصادية، التجارية وعلوق العلوق  بكلية د. المنعقالمستدامةودور  في تحقيا التنمية 

 جامعة امية مليانة، عين الدفل .

 26/11/2018  :L’entreprise et le développement durable :Levier contre la 

pauvreté "المنعقدفي الجزائر" استراتيجيات التنمية المستدامة ومكافحة الفقر يوق دراسي حول 

 .مستغانمجامعة  -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير بكلية

 13-41/11/2018 ": لملتق "ا االبتكار"الحوكمة وتوري  كفابة الشركات العائلية في زمن 

العلوق  بمعهد د. المنعقالجزائرحوكمة الشركات العائلية والتنمية المستدامة في الوطني حول

 المركز الجامعي غليزان.- االقتصادية، التجارية وعلوق التسيير

 23-24/10/2018  ةاألورو متوسيي-تقلبات أسعار النفط عل  التبادالت الجزائرية:"ت ثير-

،الملتق  الدولي حول "ما بعد البترول: التبادالت " 2015-2000دراسة قياسية االل الفترة 

العلوق االقتصادية  بكلية المنعقدالتجارية واالاتيارات االقتصادية للدول األورومتوسيية."

 .جامعة مستغانم -والتجارية وعلوق التسيير

 20/06/2018 :" كلفة المتر المكعب من الماب المحل  دراسة حالة : محية تحلية ميا  البحر

الجزائر لتسيير الموارد المائية االل  استراتيجية دراسي حول ق"يوالجزائر  -بالمقيع وهران

 .جامعة مستغانم -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير بكلية المنعقد 2030أفال 

 03/05/2018  : "يوق االقتصاد الجزائري ما وراب انخفا  أسعار النفط: أي أزمة يعاني؟

 المنعقدعل  التوازنات االقتصادية الكلية في الجزائر" انعكاسات تقلبات أسعار النفط دراسي حول

 .جامعة مستغانم -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير بكلية

 25-26/04/2018 : "الملتق  الدولي حول "التنمية المستدامة والتن ير للعدالة في توزيع النروة،

 بكليةالمنعقد."-نحو تمويل مستداق للتنمية في الجزائر-"اآلليات الجديدة لتمويل التنمية االقتصادية

 .جيجلجامعة  -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير

 14-15/03/2018: الدولي األول حول   "،الملتقاإلبداعي "من الصناعات النقافية إل  االقتصاد

 .جامعة مستغانم -عن مخبر الدراسات االتصالية واإلعالمية المنعقداإلعالق النقافي،

 10-11/04/2018 المعلومات واالتصال الندماج الجزائر في اقتصاد : تسخير تكنولوجيات

الملتق  الدولي حول "االنيالقة االقتصادية في دول منيقة الشرل األوسط وشمال المعرفة ،

 .البيض -بالمركز الجامعي نور البشيرالمنعقد"(، عامل نحو التنمية المستدامة MENAإفريقيا  

 25/12/2017 : بعنوان: الوطني   "،الملتقالجديدة عوائا البح  في ظل البيئة اإلعالمية

مناهج البح  في العلوق اإلنسانية، المن م من قبل مركز البح  في العلوق اإلسالمية  ةإشكالي

 والح ارة باألغواط.

 12-13/12/2017 :"   مة دراسة تجريبية عل  عينة من الدول المتقد -محددات التنمية المستدامة

المحاسبة الخ راب والتدقيا البيئي في ظل  الملتق  الوطني حول"2014-1990االل الفترة 

 .جامعة مستغانم -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير المنعقد بكليةالتنمية المستدامة.
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 07-08/03/2017 : فيها" مؤشرات البعد االجتماعي للتنمية المستدامة ومكانة فئة الشباا

في واقع وأفال التنمية  ةالجزائر: قرابالشباا وصناعة المستقبل في  الوطني حول الملتق "

 المركز الجامعي غليزان.-العلوق االجتماعية  بمعهد دالشاملة. المنعق

 21-22/02/2017: دور التنافسية الصناعية الجزائرية في ظل استراتيجية العناقيد

إستراتيجية الشراكة الصناعية لبناب القدرات التنافسية للمؤسسات  الملتق  الدولي حول.الصناعية

 -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير المنعقد بكلية-الواقع واألفال-في الدول النامية 

 أدرار.جامعة 

 11/12/2016 :"ن تتاق ل.ق.د فتتي »حتتول  اليوق الدراستتي" تقتتديم قستتم العلتتوق الماليتتة والمحاستتبة

 .جامعة مستغانم -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير ،المنعقد بكليةالجميع"متناول 
 04-05/12/2016 : آليتتتات التحتتتول نحتتتو الياقتتتات المتجتتتددة متتتن أجتتتل التنميتتتة المستتتتدامة فتتتي "

 Le Pari des Pays en développement sur les"  الملتقت  التدولي حتولالجزائتر"، 

énergies  renouvelables dans le contexte des fluctuations des prix des 

pétrole sur le marché mondial العلتتوق االقتصتتادية والتجاريتتة وعلتتوق  "، المنعقتتد بكليتتة

 .جامعة مستغانم -التسيير
 05/05/2016 :"Politique d’innovation dans les entreprises algériennes, cas 

 sociétés de SONALGAZ ." حول  االستنمار في رأن المال البشري  الدراسياليوق

العلوق االقتصادية  المنعقد بكليةلتحقيا الميزة التنافسية للمؤسسة من أجل داول األسوال الدولية 

 .جامعة مستغانم -والتجارية وعلوق التسيير

 22-23/02/2015" :L’impacte du Knowledge Management KM sur la 

performance de l’entreprise : cas de la société de distribution du Gaz et de 

.électricité (Algérie)’l "الملتق  الدولي حولInnovation, Valorisation de la 

ressource humaine, innovation et économie de la connaissance dans les 

pays du Maghreb :enjeux et perspectives،"العلوق االقتصادية والتجارية  المنعقد بكلية

 .جامعة مستغانم -وعلوق التسيير

 18/12/2014 :La promotion de l’investissement public et sont impact sur 

les indicesde développement en Algérie،" لحو الدراسياليوقLe programme 

quinquennal des investissement public2010/2014 : Évaluation et États des 

lieux،" ،"جامعة مستغانم -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير المنعقد بكلية. 

 29-30/10/2013 : الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي رهان البعد االجتماعي للتنمية"

Qualité et Assurance ’Les Critères de Lالملتق  الدولي حول" ، ةالمستدام

l’évolution de ses mécanismes dans les institutions de l’enseignement 

supérieur ،جامعة مستغانم -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير المنعقد بكلية. 

 29-30/04/2013 :،"الوساطة  الملتق  الوطني حول"أهمية الوساطة المالية في البنوا اإلسالمية

العلوق االقتصادية والتجارية  قواعد جديدة(،المنعقد بكلية-ة في الجزائر مقاربات جديدةالمالي

 .جامعة مستغانم -وعلوق التسيير

 15/01/2013 : حاضنات األعمال كوسيلة لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوستية وتحقيتا"

التنميتتة المستتتتدامة   اليتتوق الدراستتي حتتول التنميتتة المستتتدامة عر  بعتتض التجتتارا الدوليتتة("،

العلتتوق االقتصتتادية والتجاريتتة  المنعقد بكليتتةواألفتتال التصتتديرية للمؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتية.

 سعيدة.جامعة  -وعلوق التسيير

 15/01/2013،"التنميتتة   اليتوق الدراستي حتول :"إشتكالية تتدويل المؤسستات الصتغيرة والمتوستية

العلتتوق االقتصتتادية  المنعقد بكليتتةالصتتغيرة والمتوستتية.المستتتدامة واألفتتال التصتتديرية للمؤسستتات 

 سعيدة.جامعة  -والتجارية وعلوق التسيير
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 26/04/2011 :،"اليوق الدراستتي "دور المؤسستتات الصتتغيرة والمتوستتية فتتي التنميتتة المستتتدامة

العلتتتوق  المنعقتتتد بكليتتتةالمؤسستتتات المتوستتتية والصتتتغيرة ودورهتتتا فتتتي تخفتتتيض البيالة،  حتتتول

 سعيدة.جامعة  -االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير

 13-14/12/2010 : الملتقتتالعتتالي ""أثتتر اعتمتتاد إدارة الجتتودة الشتتاملة فتتي مؤسستتات التعلتتيم،  

العلوق االقتصادية والتجاريتة  بكلية المؤسسة المنعقدإدارة الجودة الشاملة وتنمية أداب  الوطني حول

 سعيدة.جامعة  -وعلوق التسيير

 19-20/04/2010 حولالدولي   "الملتقعديدة : "الحكومة اإللكترونية: مهمة مزدوجة وطرل 

العلوق االقتصادية والتجارية  بكلية التنموية المنعقداإللكترونية ودورها في إنجاح الخيط  ةالحكوم

 .جامعة مستغانم -وعلوق التسيير

 10-11/11/2009 تاستتتراتيجيا حتتولالتتوطني   "الملتقتتوالمحتتددات :"الميتتزة التنافستتية: المفهتتوق 

العلتتتوق  بكليتتة التنافستتية المنعقتتدالتتتدريب فتتي ظتتل إدارة الجتتودة الشتتاملة كمتتتدال لتحقيتتا الميتتزة 

 سعيدة.جامعة  -االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير

 العلميةالمنشورات 

01/01/2021  "Algerian’s New Energy Model: Between Renewable Energies And 

Shale Gas   "0982 -01عدد  11مجلة اإلستراتيجية والتنمية مجلد-ISSN 2170 مجلة علمية ،

 -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييردولية متخصصة في الميدان االقتصادي تصدر عن 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/141829 جامعة مستغانم

 01/11/ 2020    والتنويع في ضوب تجارا دول األحاديةتمويل التعليم العالي بين  إشكالية  
مجلة دورية  396ص -382ص ISSN2571- 02عدد  -6االقتصادية المجلد البشائرمجلة 

العلوم العلوم االقتصادية و كليةتصدر عن  ومصنفة  ج  علمية محكمة دولية ومتخصصة

 بشار-طاهري محمد   جامعة -التجارية وعلوم التسيير
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/133498  

 28/09/2020  دراسة قياسية ألثر اإلنفال الحكومي عل  البيالة في الجزائر االل الفترة

،  3العدد   7،مجلة األسوال والمالية المجلد  ARDLباستخداق نمو ج   1988-2018

العلوق  كليةدورية علمية محكمة دولية ومتخصصة ومصنفة "ج" تصدر عن  354ص -338ص

 .جامعة مستغانم -التجارية وعلوق التسييرالعلوق االقتصادية و

st.dz/en/article/128503https://www.asjp.ceri  

 17/06/2019  :  ااتبار الت ثير الوسييي لكل من الرضا والنقة في عالقة هوية العالمة

 لد  عينة من زبائن مؤسسة Pls التجارية بوالب المستهلك دراسة إمبريقية باستخداق منهجية

Condor لألجهزة الكهرومنزلية . Testing The Mediative Effect Of Satisfaction 

And Loyalty In The Relationship Between Trade Mark And Consumer 

Loyalty An Empirical Study Using Pls Approch In A Sample Of Condor 

Of Home Appliances .،.  01عدد  -5االقتصادية المجلد البشائرمجلة-ISSN2571  مجلة

العلوق العلوق االقتصادية و كليةتصدر عن  ومصنفة "ج" دورية علمية محكمة دولية ومتخصصة

 بشار.-طاهري محمد   جامعة -التجارية وعلوق التسيير

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95077 

 08/2017 ":  مجلتتة بتتالجزائر اإللكترونيتتةدعتوة لألاتتذ بالتجتتارا الرائتتدة  فتتي إرستاب الحكومتتة ،"

مجلتتة دوريتتة علميتتة   ISSN2571-9858-03عتتدد  -1المؤشتتر للدراستتات االقتصتتادية المجلتتد

محكمتتة دوليتتة ومتخصصتتة تصتتدر عتتن مخبتتر الدراستتات االقتصتتادية والتنميتتة المحليتتة بتتالجنوا 

 بشار.-طاهري محمد   جامعة -التجارية وعلوق التسييرالعلوق ة والعلوق االقتصادي كلية-الغربي

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/133498
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/128503
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/95077
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 03/2017 : دور األزمات المالية واالقتصتادية فتي تيتوير الن تاق النقتدي التدولي"، مجلتة الماليتة"

عتن مخبتر  راقتصادية نصف سنوية محكمتة، تصتد مجلة ISSN 2392-5124- 06واألسوال عدد 

Dynemecs -جامعة مستغانم -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير كلية. 

 09/2015":دراستة بعتض التجتارا  -ومـة اإللكـتـرونـيـةفي ادمة أبعاد التنمية المستدامةـالحـك–

،مجلتة علميتة محكمتة متخصصتة فتي - ISSN 2335-1608– 07" مجلتة التكامتل االقتصتادي عتدد

الجزائتتري اإلفريقي،جامعتتة  االقتصتتاديالعلتتوق االقتصتتادية واإلداريتتة تصتتدر عتتن مخبتتر التكامتتل 

 أدرار.

[http://www.univadrar.dz]. 

  01/2014":مجلة اإلستراتيجية والتنمية عدد مـحــددات وتـحـديــات -التنـمـيـة المـسـتـدامـة ،"

06- 0982-ISSN 2170 كلية، مجلة علمية دولية متخصصة في الميدان االقتصادي تصدر عن 

جامعة  -العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق التسيير

 /https://revuesd.jimdo.com/revue/revue-6/sommaire.مستغانم

 كتب ملتقيات/)فصل( كتب وكتب جماعية

 07/09/2020مكانة النقافة في التحول نحو االقتصاد  ": 09/07/2020-08 كتا  ملتقي

االقتصاد المؤتمر العلمي الدولي األول حول " ،"اإلبداعي وفي التبادالت التجارية الدولية

العلوق االقتصادية والتجارية وعلوق  بكلية المنعقد " البنفسجي لدعم أبعاد التنمية المستدامة

  .جامعة مستغانم -التسيير

 التدريب الوظيفي وأثر  في تحسين األداب التسويقي  :10/12/2018-9كتا  ملتقي"

" ، -المدية–دراسة حالة مؤسسة صيدال فرف انتيبيوتيكول  -للمؤسسات االقتصادية  الجزائرية

"التدريب من  حولالمؤتمر العلمي الناني عشر لكلية اآلداا بالتعاون مع وزارة القو  العاملة 

 مصر.-بني سويفجامعة  -بكلية اآلدااالمنعقد  ."-أجل التشغيل والتنمية

 ومساهمات أخرى ت، خبرامهارات
 01/2017 : المشاركة في األبواا المفتوحة لتالميذ األقساق النهائية بالنانويات وكذا المشاركة في

 ...2017 -07/08التسجيالت األولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد

  واالنترنيت:التحكم في برمجيات اإلعالم اآلليWORD.EXECEL, EVIEUS,SPSS , 

OPAL, VUE…. . 
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