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 الشهادات العلميةأوال: 

جامعة املسيلة، ابتداء من في العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، أستاذ التعليم العالي: 1 8

80-21-1811. 

في العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف  :التأهيل الجامعي1 2

 .1820-80-12باملسيلة/الجزائر، 

العوامل املؤثرة على “تحت عنوان  بتقدير مشرف جدا، في العلوم التجارية واملالية تخصص مالية،: شهادة دكتوراه علوم1 0

 .1822-82-19دراسة حالة الجزائر" املدرسة العليا للتجارة الجزائر، –سياسة توزيع األرباح في املؤسسات الخاصة 

في العلوم التجارية واملالية تخصص مالية، تحت عنوان" محددات توزيع أرباح السهم في املؤسسات  :شهادة املاجستير1 4

 .1822-80-28املدرسة العليا للتجارة الجزائر، ة حالة الجزائر" بتقدير جيد جدا بدراس–الخاصة 

في العلوم التجارية واملالية تخصص مالية، تحت عنوان "محددات االستدانة في املؤسسات الصغيرة  :شهادة الليسانس1 1

 .1880-82-82واملتوسطة الجزائرية" بتقدير جيد جدا باملدرسة العليا للتجارة الجزائر، 

-80-28الشلف/الجزائر، -حواء ، ثانوية املكي عبد القادر ببني22.09في علوم الطبيعة والحياة بمعدل  :شهادة البكالوريا1 2

1880. 

 املهنية خبرةالثانيا: 

 أستاذ81

 .1811-21-80أستاذ التعليم العالي، ابتداء من 

 إلى يومنا هذا. 1820-80-12، -أ–أستاذ محاضر 

 .1820-80-12إلى  1822-82-19، -ب–أستاذ محاضر 

 .1822-82-19إلى  1820-80-10 ،-أ–أستاذ مساعد 

  .1820-80-10إلى  1821-80-12، -ب–أستاذ مساعد 
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 1 التعليم: 2

 دروس/ أعمال موجهة سنة التدريس الطور  املقاييس

 دروس + أعمال موجهة 2322/2320إلى  2381/2388من  أولى ماستر مالية وتجارة دولية تسيير املحافظ املالية

 دروس + أعمال موجهة 2322/2320إلى  2381/2388من  أولى ماستر مالية وتجارة دولية املحفظة املالية

سييرأولى ماستر تدقيق ومراقبة الت حوكمة الشركات  دروس + أعمال موجهة 2323/2328إلى  2381/2388من  

32إحصاء  2381/2388 أولى جذع مشترك   دروس 

موينثانية ماستر إدارة اإلنتاج والت إدارة املخاطر املالية 2328/2322إلى  2388/2323من   أعمال موجهةدروس +    

2323/2328  اقتصاد كمي ثالثة ليسانس تقييم املشاريع  أعمال موجهة 

ةأساسيات املعامالت املالية اإلسالمي ميةأولى ماستر صيرفة ومالية إسال    2323/2328  دروس + أعمال موجهة 

ميةأولى ماستر صيرفة ومالية إسال  صيغ التمويل اإلسالمية  2323/2328  دروس + أعمال موجهة 

2328/2322 ثالثة ليسانس تجارة دولية العمليات الجمركية والعبور   دروس 

ميةالرقابة واإلشراف على البنوك اإلسال  الميةثانية ماستر صيرفة ومالية إس   2328/2322  دروس + أعمال موجهة 

2328/2322 أولى جذع مشترك تاريخ الوقائع االقتصادية  دروس 

2323/2328 مالية وتجارة دوليةدكتوراه ل م د  مالية دولية  دروس 

2328/2322 دكتوراه ل م د مالية وتجارة دولية نظريات االقتصاد والتبادل الدولي  دروس 

1811/1812 دكتوراه ل م د تسويق إنجليزية  دروس 

1818/1812 ثانية علوم تجارية تسيير املؤسسة  أعمال موجهة 

1818/1812 أولى جذع مشترك إدارة األعمال  أعمال موجهة 

1812/1811 ثانية علوم تجارية اقتصاد املؤسسة  أعمال موجهة 

32اقتصاد جزئي  1812/1811 أولى جذع مشترك   أعمال موجهة 

 1 الدروس على الخط0

 سنة التدريس الطور  املقاييس/الرابط الرقم

38 
 2322/2320إلى  2381/2388من  أولى ماستر مالية وتجارة دولية تسيير املحافظ املالية

msila.dz/moodle/course/view.php?id=7049-https://elearning.univ  

32 
 2322/2320إلى  2381/2388من  أولى ماستر مالية وتجارة دولية املحفظة املالية

msila.dz/moodle/course/view.php?id=1061-https://elearning.univ  

30 
سييرأولى ماستر تدقيق ومراقبة الت حوكمة الشركات  2323/2328إلى  2381/2388من  

msila.dz/moodle/course/view.php?id=7982-https://elearning.univ  

وينثانية ماستر إدارة اإلنتاج والتم إدارة املخاطر املالية 34 2328/2322إلى  2388/2323من    

https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=7049
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https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=4113  

31 
الميةأساسيات املعامالت املالية اإلس ميةأولى ماستر صيرفة ومالية إسال    2323/2328  

https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=7056  

32 
ميةأولى ماستر صيرفة ومالية إسال  صيغ التمويل اإلسالمية  2323/2328  

https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=7857  

30 
2328/2322 ثالثة ليسانس تجارة دولية العمليات الجمركية والعبور   

https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=8959  

31 

الرقابة واإلشراف على البنوك 

 اإلسالمية
الميةثانية ماستر صيرفة ومالية إس  2328/2322  

https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=8865  

38 
2328/2322 أولى جذع مشترك تاريخ الوقائع االقتصادية  

https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=5975   

 املطبوعات البيداغوجية1 4

والتموين، قسم علوم مقدمة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص إدارة اإلنتاج  صفحة(، 229)1 إدارة املخاطر املالية 8

 .1818-80-12التسيير، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، 

msila.dz/moodle/course/view.php?id=4113-https://elearning.univ 

content/uploads/2022/11/CTelch_Et_Gestion_des_risques_financiers.pdf-msila.dz/facsegc/wp-http://virtuelcampus.univ 

الثانية ماستر )تخصص ي تسويق مصرفي ومالية وتجارة دولية(،  صفحة(، مقدمة لطلبة السنة 220) 1 املحفظة املالية2

 .1820-21-20قسم العلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، 

hp?id=1061msila.dz/moodle/course/view.p-https://elearning.univ 

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-content/uploads/2022/10/CTelch_Et_Portefeuille_Financier.pdf 

 صفحة(. 92، )مقدمة لطلبة املاستر تدقيق ومراقبة التسيير، قسم العلوم املالية واملحاسبة الشركات،حوكمة 1 0

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-content/uploads/2020/04/CTelch_Et_Rationalisation_des_Entreprises.pdf. 

 

 سؤولية البيداغوجيةامل1 1

 إلى يومنا هذا. 1829-82-22رئيس قسم العلوم التجارية، 

 .1829-82-22 إلى 1822-80-18 مساعد رئيس قسم العلوم التجارية،

 ثانيا: الخبرة العلمية

 العلميةفي الهيئات العضوية  81

 إلى يومنا هذا. 1811-80-20عضو )بصفة رئيس قسم( املجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 إلى يومنا هذا. 1811-80-20عضو )بصفة رئيس قسم( اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية، من 

-80-20إلى  1829-82-82علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، ملجلس العلمي لكلية ال)بصفة رئيس قسم( ا عضو

1811. 

 . 1811-80-20إلى  1829-82-82اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية، من  )بصفة رئيس قسم( عضو
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https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=7056
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http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-content/uploads/2022/11/CTelch_Et_Gestion_des_risques_financiers.pdf
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 .1829-81-20إلى  1820-81-20، من للجنة العلمية لقسم العلوم التجارية)منتخب( ا عضو

 

 في الدكتوراه ومسابقات الدكتوراهعضوية لجان التكوين  21

 .1812/1811عضو لجنة التكوين في الطور الثالث شعبة علوم تجارية لقسم العلوم التجارية، السنة الجامعية 

 .1829/1818عضو لجنة التكوين في الطور الثالث شعبة علوم تجارية لقسم العلوم التجارية، السنة الجامعية 

-12بجامعة الجلفة، شعبة علوم املالية واملحاسبة املشاركة في تأطير مسابقة الدكتوراه ل م د )إعداد األسئلة والتصحيح(، 

28-1820. 

-28-18املشاركة في تأطير مسابقة الدكتوراه ل م د )إعداد األسئلة والتصحيح(، شعبة علوم اقتصادية بجامعة غرداية،  

1820. 

-22ابقة الدكتوراه ل م د )إعداد األسئلة والتصحيح(، شعبة علوم املالية واملحاسبة بجامعة األغواط، املشاركة في تأطير مس

28-1820. 

 مشاريع البحث 01

"، دور الجامعة في تسويق االبتكار للمؤسسات الناشئة االكاديمية بالجزائر " PRFUرئيس مشروع بحث 

 ، جامعة املسيلة.22/21/1810—82/82/1812

 أخرى 1 عضويات 4

، CPND-SEGCوزارة التعليم العالي والبحث العلمي: املشاركة في ورشات تحيين وضبط برنامج التكوين تخصص مالية، 

 .28/89/1812إلى  82/80/1812الفترة 

 إلى يومنا هذا. 1829-80-22عضو املجلس التأديبي لقسم العلوم التجارية، من 

 .1811---1829السنة أولى جذع مشترك )ليسانس(: تقديم الوصاية )مرافقة بيداغوجية( لطلبة 

 مسؤول اللجنة البيداغوجية للمادة، كما هو موضح في الجدول املرفق:

 السنة الجامعية السداس ي الطور  املادة

 1811/1812إلى  1820/1829 األول  أولى ماستر مالية وتجارة دولية تسيير املحافظ املالية

 1811/1812إلى  1820/1829 األول  تسويق مصرفيأولى ماستر  املحفظة املالية

 1818/1812إلى  1820/1829 الثاني أولى ماستر تدقيق ومراقبة التسيير حوكمة الشركات

 1812/1811إلى  1829/1818 الثالث ثانية ماستر إدارة االنتاج والتموين إدارة املخاطر املالية

 1818/1812 األول  ماستر مالية وصيرفة إسالميةأولى  أساسيات املعامالت املالية اإلسالمية

 1818/1812 الثاني أولى ماستر مالية وصيرفة إسالمية صيغ التمويل اإلسالمية

 1812/1811 الثالث ثانية ماستر مالية وصيرفة إسالمية الرقابة واإلشراف على البنوك اإلسالمية

 1812/1811 الخامس ثالثة تجارة دولية العمليات الجمركية والعبور 

 1812/1811 الثاني أولى دكتوراه ل م د نظريات االقتصاد والتبادل الدولي

 1811/1812 الثاني أولى دكتوراه ل م د إنجليزية

 .1811/1812إلى  1829/1818عضو لجنة التكوين في الشعبة )شعبة العلوم التجارية( من 

 .1812/1811، 1829/1818التجارية(: عضو لجنة التكوين في الدكتوراه ل م د )شعبة العلوم 
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 .1812/1811، 1829/1818تنشيط ندوة تكوينية لطلبة الدكتوراه ل م د )شعبة العلوم التجارية(: 

 .1812/1811، 1829/1818تعميق معارف طلبة الدكتوراه ل م د )شعبة العلوم التجارية(: 

 املنشوراتثالثا: 

 العلميةاملقاالت  81

 Bاملقاالت في املجالت الدولية املصنفة 

Bedrouni Aissa & Gharbi Hamza & Benelbar M'hamed, Impacts of Dividend Announcement on Stock Return Empirical 

study Algiers Stock Exchange, Journal of Financial, Accounting and Managerial studies (JFAMS), Al-Arabi Ibn Al-Mahidi 

University in Umm Al-Bouaghi/ Algeria, Acceptable for publication: 30-12-2022. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/58.  

Bedrouni Aissa & Gharbi Hamza & Benelbar M'hamed, Modeling Of The Bitcoin Currency With The Use Of The 

Heteroskedasticity Conditional Autoregressive Mode, AERCD notebooks (Les cahiers du CREAD) Revue, Volume 37, 

Number 3, Pages 125-149, Applied Economics Research Center for Development/Algeria, (B) 20-09-2021. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/163748.  

Azzaoui Khaled & Bedrouni Aissa, Study And Analysis Of An Islamic Finance Window In Algeria - Requirements For 

Separation Of Conventional And Islamic Bank Activities At The Housing Bank Level, Roa Iktissadia Review, Volume 10, 

Number 1, Pages 375-388, El Oued University/Algeria, (B) 30-08-2020. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/129918.  

 Cاملقاالت في املجالت الدولية املصنفة 

 نموذجا،أثر االبتكار املالي في تحسين ربحية البنوك اإلسالمية: مصرف السالم الجزائري  سعيدي بوبكر وبدروني عيس ى،

  .1811-80-28، (، جامعة املسيلة100-122، الصفحة: 82العدد  2، املجلد مجلة الدراسات االقتصادية املعاصرة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/196350 . 

دراسة حالة مجموعة من  –دور إدارة املخاطر االئتمانية في الحد من مشكلة التعثر االئتماني  جعفر إيمان وبدروني عيس ى،

ة جامع (،19-22، الصفحة: 82العدد  22مجلة دفاتر اقتصادية، )املجلد البنوك التجارية العاملة في الجزائر، 

 . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/187867 .1811-82-28الجلفة/الجزائر، 

(Bedrouni aissa and Azzaoui khaled), Design and implementation of operational risk mapping Case study the Local 

Development Bank of Algeria, Journal of Management and Economic Sciences Prospects (Volume: 05 / N°: 02 (2021), p 596-

615), University of Mohamed boudiaf-M’sila, 31-12-2021. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/177086.  

مجلة األصيل للبحوث االقتصادية الصناعة املالية اإلسالمية بالجزائر، الواقع والتحديات واألفاق، بدروني عيس ى، 

 . 1812-21-22/الجزائر، لغرور خنشلةعباس جامعة ، 010-082، الصفحة 1العدد  2، املجلد واإلدارية

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/175963.  

أثر هيكل امللكية ومجلس اإلدارة على نصيب السهم من األرباح املوزعة دراسة حالة شركات بدروني عيس ى وعزاوي خالد، 

مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، ، 2323-2388رصة تداول اململكة العربية السعودية خالل مؤشر بو 

 .1818-21-22، جامعة محمد بوضياف املسيلة/الجزائر، 082-298، ص ص 82العدد  22املجلد 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/140415 . 

https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/58/2503439
https://www.asjp.cerist.dz/utilisateur/downArticle/58/2503439
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/58
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/163748
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/129918
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/469
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/196350
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/196350
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/187867
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/177086
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/462
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/462
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/462
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/175963
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/175963
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/140415
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دراسة مقارنة لنماذج تسعير األصول الرأسمالية في تفسير عوائد األسهم في بورصة الجزائر، بدروني عيس ى وغربي حمزة، 

-80-19، جامعة محمد خيضر بسكرة/الجزائر، 218-282، ص ص 28العدد  20، املجلد مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية

1818. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/120749 . 

االقتصاد مجلة ، دراسة تحليلية مقارنة-، األسواق املالية األوربية في ظل جائحة كورونا غربي حمزة وبدروني عيس ى

 . 1818-82-29/الجزائر، 2، جامعة الحاج لخضر باتنة 29-82، ص ص 82العدد  28، املجلد khazzartechالصناعي 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/119729 . 

بعدم ثبات تباين األخطاء إمكانية استخدام نماذج االنحدار الذاتي املشروط بن البار امحمد وغربي حمزة وبدروني عيس ى، 

-01، ص ص 82العدد  80، املجلة الدولية لألداء االقتصادي، املجلد في ظل جائحة كورونا 43في نمذجة عوائد مؤشر كاك 

 . sjp.cerist.dz/en/article/158085https://www.a. 1812-80-28، جامعة محمد بوقرة بومرداس/الجزائر، 288

مجلة االقتصاد واملالية، مساهمة تطبيق مبادئ الحوكمة في استمرارية الشركات العائلية،  غربي حمزة وبدروني عيس ى،

. 1812-82-80، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف/الجزائر، 20-12، ص ص 82العدد  82املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/141908 . 

أثر جائحة كورونا على األسواق املالية العاملية )دراسة وصفية تحليلية ملؤشرات بعض غربي حمزة وبدروني عيس ى، 

، جامعة أحمد دراية أدرار/الجزائر، 22-82 ، ص ص81العدد  80املجلد  مجلة التكامل االقتصادي،البورصات العاملية(، 

28-80-1818 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/119704 . 

ة بورصة دراسة قياسية ألثر جائحة كورونا على األسواق املالية العربيغربي حمزة وبن البار امحمد وبدروني عيس ى، 

، جامعت 000-002، ص ص 80العدد  89مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، املجلد القاهرة نموذجا، 

 . https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138378. 1818-80-11تمنراست/الجزائر، 

مجلة  ،، أثر املسؤولية املحدودة على سياسة توزيع األرباح في الشركات الجزائريةبدروني عيس ى وغربي حمزة قمان مصطفى

 . 1818-80-82، جامعة زيان عاشور الجلفة/الجزائر، 02-22، ص ص 81العدد  20املجلد  دراسات اقتصادية

ps://www.asjp.cerist.dz/en/article/124739htt . 

Gharbi Hamza & Bedrouni Aissa, The Determinants Of Stock Returns In The Algiers Stock Exchange Using The Arbitrage 

Pricing Theory: An Empirical Study On Biopharm Stock, Finance & marches Revue, Volume 7, Number 2, Pages 19-34, 

University Abdelhamid Ibn Badis of Mostaganem/Algeria, 15-09-1818. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127134.  

 أ س ي أن سهم" الجزائر بورصة في الرأسمالية األصول  تسعير نموذج واقعية دراسةبدروني عيس ى وشريط حسين األمين، 

 محمد جامعة، 02-22، ص ص 22العدد  28املجلد  التجارية، والعلوم والتسيير االقتصادية العلوم مجلة، كنموذج رويبة

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/40341.                               21/1822- 20 العدد. /الجزائراملسيلة بوضياف

 غير املصنفة الوطنيةاملقاالت في املجالت 

 82، مجلة الدراسات االقتصادية املعاصرة، املجلد العمالت املشفرة، النشأة التطور واملخاطرغربي حمزة وبدروني عيس ى، 

 . 1818-21-22، جامعة محمد بوضياف املسيلة/الجزائر، 08-02، ص ص 81العدد 

 40475https://www.asjp.cerist.dz/en/article/1.  

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/120749
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/119729
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/119729
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/158085
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/141908
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/141908
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/119704
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138378
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/124739
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/124739
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127134#114300
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/127134
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/140475
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مجلة التنمية واالقتصاد االعتماد اإليجاري نموذجا، -واقع التمويل اإلسالمي في الجزائر بدروني عيس ى، بادة فاروق، 

 . 1818-05-31، جامعة محمد بوضياف املسيلة/الجزائر، 22-82، ص ص 82العدد  80التطبيقي، املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/115554 . 

مجلة التنمية أثر االبتكار املالي على تنافسية الصناعة املالية واملصرفية اإلسالمية، بدروني عيس ى وغربي حمزة، 

 . 1829-21-22، جامعة البويرة/الجزائر، 222-220، ص ص 82 العدد 80واالستشراف للبحوث والدراسات، املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/107016  .  

مجلة املقاوالتية النسوية أنموذجا،  –واقع املقاوالتية في الجزائر بدروني عيس ى وطهراوي دومة علي وشاقور جلطية فايزة، 

غليزان/الجزائر، -، املركز الجامعي احمد زبانة28-21، ص ص 80العدد  81املجلد  املستقبل للدراسات االقتصادية املعمقة،

28-21-1829.  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123718. 

مجلة الحوكمة املسؤولية االجتماعية ي املؤسسة، العوامل املحددة لحساب تكلفة رأس املال ف غربي حمزة وبدروني عيس ى،

 . 28/89/1829، املركز الجامعي أحمد زبانة غليزان/الجزائر، 202-200، ص ص 81العدد  82والتنمية املستدامة، املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123396  

ألداء أليات التمويل والدعم املباشر وغير املباشر دراسة مقارنة بدروني عيس ى وغربي حمزة وطهراوي دومة علي، 

، 90-22، ص ص 80العدد  81، مجلة مينا للدراسات االقتصادية، املجلد للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر

 .https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121999  .1829-80-12املركز الجامعي احمد زبانة غليزان/الجزائر، 

مجلة ، دراسة حالة عينة من املؤسسات الجزائرية»أثر الشكل القانوني على سياسة توزيع األرباح بدروني عيس ى، 

 . 1829-80-28، جامعة الجلفة/الجزائر، 120-182، ص ص 82العدد  82الدراسات املحاسبية واملالية املتقدمة، املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/188292. 

معايير املحاسبة املالية اإلسالمية ودورها في ضبط وتوجيه املؤسسات املالية اإلسالمية، بدروني عيس ى وجبالحي وفاء، 

 . 1829-80-80، جامعة املسيلة/الجزائر، 01-28، ص ص 82العدد  80املجلد  واملحاسبية،مجلة البحوث في العلوم املالية 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/814371 

مجلة شعاع للدراسات تجارب ناجحة،  –السياحة الحالل الصناعة التي تنمو بسرعة  مصطفاوي الطيب وبدروني عيس ى،

 . 1829-82-22، جامعة تسمسيلت/الجزائر، 20-12، ص ص 82العدد  82االقتصادية، املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82447. 

مجلة الدراسات االقتصادية املعاصرة، ين النقمة والنعمة، تحديات وأبعاد التحرير املالي على الدول ببدروني عيس ى، 

 . 1820-80-22، جامعة املسيلة/الجزائر، 209-202، ص ص 82العدد  82املجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85456. 

 ،أنواع الصكوك اإلسالمية وطرق إدارة مخاطرها بالتركيز على السوق املاليزيةلدين، بدروني عيس ى وبن اعمارة نصر ا

، جامعة 209-220، ص ص 82العدد  81املجلد مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي، جامعة محمد بوضياف املسيلة. 

    https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83608                                                                .1820-82-82املسيلة / الجزائر، 

في العلوم املالية حوث مجلة الب ،سياسة توزيع األرباح كآلية لحوكمة الشركات بريش عبد القادر وبدروني عيس ى،

      . 1820-21-22 .220-202، ص ص 81 لعددا 82ملجلد ، ا/الجزائر، جامعة محمد بوضياف املسيلةواملحاسبة

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/115554
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/115554
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123718
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/121999
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/188292
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/188292
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82447
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82447
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85456
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85456
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/83608
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                                      https://www.asjp.cerist.dz/en/article/38725   

 

عرض نموذج -للسياسة املالية للمؤسسة في الجزائر صيغ التمويل اإلسالمي كتوجه حديثبدروني عيس ى وبادة فاروق، 

، جامعة محمد الدراسات االقتصادية املعاصرةمجلة  ،تطبيقي لتمويل مشروع وطني عن طريق الصكوك اإلسالمية

  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85408.      1820-21-22  .02-22ص ص  ، 81العدد  82املجلد بوضياف املسيلة، 

أكاديمية العلوم ، محددات توزيع أرباح السهم في املؤسسات الخاصة الجزائريةبريش عبد القادر وبدروني عيس ى، 

 . 1822-82-82، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف/الجزائر. 11-21ص ص  ،81العدد  82املجلد واإلنسانية،  االجتماعية

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/73513   

 غير املصنفة املقاالت في املجالت األجنبية

 23-32شباك العمليات البنكية اإلسالمية وفق النظام رقم -الصيرفة اإلسالمية في الجزائر  بدروني عيس ى وغربي حمزة،

-82-22، مركز أبحاث فقه املعامالت اإلسالمية، 99-09، ص ص 90مجلة االقتصاد االسالمي العاملية، العدد  نموذجا،

1818. m/5859https://kantakji.co/ . 

 الكتب1 2

 .1812الجزائر، -، دار املتنبي للطباعة والنشر، املسيلةISBN: 978-9931-9747-5-8إدارة املشاريع االستثمارية 

دار حميثرا للنشر ، بدروني عيس ى وغربي حمزة وقمان مصطفى ،ISBN: 978-977-6723-26-9 سياسة توزيع األرباح

 .1818القاهرة/مصر، 

 أملانيا Noor publishingدار النشر: نور نشر )بدروني عيس ى(، ، أرباح السهم في املؤسسات الخاصةمحددات توزيع 

. ISBN: 978-3-330-96623-9 ،2017-05-02. 

 https://www.morebooks.shop/shop-ui/shop/product/978-3-330-96623-9  

 املطبوعات البيداغوجية1 0

مقدمة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص إدارة اإلنتاج والتموين، قسم علوم  صفحة(، 229)إدارة املخاطر املالية 

 .1818-80-12التسيير، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، 

msila.dz/moodle/course/view.php?id=4113-https://elearning.univ 

content/uploads/2022/11/CTelch_Et_Gestion_des_risques_financiers.pdf-msila.dz/facsegc/wp-http://virtuelcampus.univ 

صفحة(، مقدمة لطلبة السنة الثانية ماستر )تخصص ي تسويق مصرفي ومالية وتجارة دولية(، قسم  220) املحفظة املالية

 .1820-21-20ة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، العلوم التجارية، جامع

msila.dz/moodle/course/view.php?id=1061-https://elearning.univ 

content/uploads/2022/10/CTelch_Et_Portefeuille_Financier.pdf-msila.dz/facsegc/wp-http://virtuelcampus.univ 

 صفحة(. 92)، مقدمة لطلبة املاستر تدقيق ومراقبة التسيير، قسم العلوم املالية واملحاسبة حوكمة الشركات،

http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-content/uploads/2020/04/CTelch_Et_Rationalisation_des_Entreprises.pdf. 

 كتاب ملتقى1 4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/85408
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/73513
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/73513
https://kantakji.com/5859/
https://www.morebooks.shop/shop-ui/shop/product/978-3-330-96623-9
https://www.morebooks.shop/shop-ui/shop/product/978-3-330-96623-9
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=4113
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=4113
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-content/uploads/2022/11/CTelch_Et_Gestion_des_risques_financiers.pdf
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-content/uploads/2022/11/CTelch_Et_Gestion_des_risques_financiers.pdf
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=1061
https://elearning.univ-msila.dz/moodle/course/view.php?id=1061
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-content/uploads/2022/10/CTelch_Et_Portefeuille_Financier.pdf
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-content/uploads/2022/10/CTelch_Et_Portefeuille_Financier.pdf
http://virtuelcampus.univ-msila.dz/facsegc/wp-content/uploads/2020/04/CTelch_Et_Rationalisation_des_Entreprises.pdf
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خدمات الصيرفة اإلسالمية عبر الهواتف الذكية استعراض لنماذج  مصطفاوي الطيب وبدروني عيس ى وغربي حمزة،

، املدرسة العليا للتجارة، 010-020كتاب ملتقى وطني "الصيرفة اإلسالمية بين النظرية والتطبيق" ص ص ابتكارية حديثة، 

1818.                                                            2020-01-22-colloque-du-ouvrage-en/1181-news-alger.dz/archives-https://www.esc. 

https://www.researchgate.net/publication/350823344_alskwk_alaslamyt_mkhatrha_wdwrha_altnmwy_Islamic_Sukuk_Risks_

pment_Roleand_its_Develo. 

التمويل األصغر بديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية في ظل تراجع بدروني عيس ى وقمان مصطفى، 

، جامعة محمد 08-19، كتاب ملتقى وطني "النظام املالي وإشكالية تمويل االقتصاديات النامية" ص ص أسعار املحروقات

 .81/1829بوضياف املسيلة/الجزائر، 

 كتاب جماعي1 1

مساهمة املسؤولية االجتماعية للمؤسسة في الحد من التداعيات بدروني عيس ى وقمان مصطفى وبوسعدية مسعود، 

ضمن كتاب: املسؤولية االجتماعية لشركات القطاع الخاص وإشكالية التنمية ، Covid-19االقتصادية لجائحة كورونا 

-21غليزان/الجزائر، -، املركز الجامعي أحمد زبانةISBN : 978-9931-9697-1-6 الواقع واألفاق،–املحلية املستدامة في الجزائر 

1818. 

orate_social_responsibility_to_reducing_thehttps://www.researchgate.net/publication/364331389_The_contribution_of_corp

19_pandemic-_economic_repercussions_of_the_Covid. 

متطلبات تفعيل الصيرفة اإلسالمي في " كتاب جماعيالصكوك اإلسالمية: مخاطرها ودورها التنموي،  بدروني عيس ى،

جامعة أكلي محند والحاج البويرة/الجزائر،  ، 122-102ص  ص  "،ISBN: 978-9931-9619-2- 5النظام املصرفي الجزائري 

82/1818.               trha_wdwrha_altnmwyhttps://www.researchgate.net/publication/364331401_alskwk_alaslamyt_mkha. 

 والتظاهرات العلمية امللتقياترابعا: 

 امللتقيات الدولية1 املشاركة في 8

النوافذ  –اإلطار التشريعي والتنظيمي للصناعة الصناعة املصرفية اإلسالمية في الجزائر بدروني عيس ى وغربي حمزة، 

، ضمن وقائع امللتقى الدولي الصناعة املصرفية الحديثة 2323-32-23قراءة تحليلية للنظام  –اإلسالمية نموذجا 

-التجارب واألفاق املستقبلية، جامعة حسيبة بن بوعلي –ومتطلبات تحقيق االستقرار املصرفي على املستويين املحلي والدولي 

 .22/21/1811-21الشلف، 

دراسة حالة حول تنفيذ النافذة –النافذة الواحدة لتسيير التجارة اإللكترونية ، بدروني عيس ى ومصطفاوي الطيب

امللتقى الدولي األول حول متطلبات وآليات رقمنة خدمات املرفق العام للتحول إلى الحكومة اإللكترونية في الواحدة، 

 .89/21/1812-80الجزائر، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، 

امللتقى الدولي االفتراض ي األول حول سبل بناء السياحة الدينية في الجزائر بين الواقع واملأمول،  بي حمزة،بدروني عيس ى وغر 

وتعزيز االقتصاد السياحي في الجزائر كبديل استراتيجي من بدائل التنمية املستدامة، املركز الجامعي بن يحي الونشريس ي 

 .1818-20/28-22بتيسمسيلت/الجزائر، 

https://www.esc-alger.dz/archives-news-en/1181-ouvrage-du-colloque-22-01-2020
https://www.researchgate.net/publication/350823344_alskwk_alaslamyt_mkhatrha_wdwrha_altnmwy_Islamic_Sukuk_Risks_and_its_Development_Role
https://www.researchgate.net/publication/350823344_alskwk_alaslamyt_mkhatrha_wdwrha_altnmwy_Islamic_Sukuk_Risks_and_its_Development_Role
https://www.researchgate.net/publication/364331389_The_contribution_of_corporate_social_responsibility_to_reducing_the_economic_repercussions_of_the_Covid-19_pandemic
https://www.researchgate.net/publication/364331389_The_contribution_of_corporate_social_responsibility_to_reducing_the_economic_repercussions_of_the_Covid-19_pandemic
https://www.researchgate.net/publication/364331401_alskwk_alaslamyt_mkhatrha_wdwrha_altnmwy
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امللتقى الدولي أهمية تطبيق معايير املحاسبة املالية اإلسالمية ودورها في ضبط وتوجيه املؤسسات املالية اإلسالمية، 

الرابع للصناعة املالية اإلسالمية حول تحديات الصناعة املالية اإلسالمية في الجزائر بن طموحات السياسة املالية 

 .1829-20/22-22تيبازة/الجزائر، -ارة بالقليعةواملمارسات البنكية، املدرسة العليا للتج

امللتقى الدولي املوسوم بـ: اآلليات الجديدة لتمويل التنمية دور التمويل اإلسالمي في تحقيق التنمية املستدامة، 

 .1820-10/80-12نحو تمويل مستدام للتنمية في الجزائر، جامعة محمد الصديق بن يحيى بجيجل/الجزائر، -االقتصادية

سسة، جامعة التوجهات الحديثة للسياسة املالية للمؤ ، امللتقى الدولي حول ياسة توزيع األرباح كآلية لحوكمة الشركاتس

 .1820/ 22/22-20 املسيلة/الجزائر،-محمد بوضياف

عرض نموذج تطبيقي لتمويل مشروع -صيغ التمويل اإلسالمي كتوجه حديث للسياسة املالية للمؤسسة في الجزائر

سسة، جامعة محمد التوجهات الحديثة للسياسة املالية للمؤ ، امللتقى الدولي حول عن طريق الصكوك اإلسالميةوطني 

 .1820/ 22/22-20 املسيلة/الجزائر،-بوضياف

 امللتقيات الوطنية1 املشاركة في 2

للشركات الناشئة األكاديمية قراءة في الترتيب العالمي –رأس املال املخاطر القوة الدافعة للشركات الناشئة األكاديمية 

مفاهيم نظرية وتجارب –امللتقى الوطني االفتراض ي حول املؤسسات الناشئة األكاديمية وفق معيار رأس املال املخاطر، 

 .1811-80-22دولية، جامعة املسيلة، 

الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا املالية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بدروني عيس ى ومصطفاوي الطيب، 

ملتقى وطني حول التسويق اإللكتروني للخدمات في ظل األزمات الراهنة )الواقع واألفاق(، جامعة محمد بوضياف 

 .1812-21-22باملسيلة/الجزائر، 

امللتقى الوطني ة في البنوك التقليدية نموذج مقترح في الجزائر، إنشاء النوافذ اإلسالمي بدروني عيس ى وبادة فاروق،

االفتراض ي حول آفاق الصيرفة اإلسالمية في الجزائر الفرص والتحديات، مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة 

 .1812-21-80باألغواط، 

لوطني االفتراض ي الرابع حول السياحة الدامجة ، امللتقى اتنافسية صناعة السياحة الحالل في العالم وموقع الجزائر منها

 .1812-82-82بين الواقع وآفاق املستقبل، جامعة بن يحي الونشريس ي بتيسمسيلت/الجزائر، 

، امللتقى الوطني السادس عن بعد املوسوم بـ: التمويل اإلسالمي في ظل أثر استخدام التمويل الرقمي على الشمول املالي

 .1812-80-28يوم /الجزائر، تلمسان-أبي بكر بلقايدجامعة  الرقمي،التحول نحو االقتصاد 

امللتقى الوطني املوسوم بـ: املقاوالتية آلية محورية لتنويع املنتجات االقتصادية هيئات وآليات دعم املقاوالتية في الجزائر، 

 .1818-80-20الوطنية الجزائرية )التحديات واآلفاق(، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، 

تبني نظام إدارة الجودة الشاملة امللتقى الوطني عن بعد حول املنظمة الدولية للمعايير واملعايير املالية املنبثقة عنها، 

، جامعة محمد بوضياف لزيادة صادرات املؤسسات االقتصادية الجزائرية ISOوتأهيل األيزو 

 .1812-80-10باملسيلة/الجزائر، 

الصيرفة اإللكترونية وتحديات تحسين امللتقى الوطني حول ، مخاطرها ومزاياهاالصيرفة اإللكترونية 

  .1818-82-81الخدمات املصرفية الواقع واملأمول، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، 
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الصيرفة امللتقى الوطني األول حول استعراض لنماذج ابتكارية حديثة، -مات الصيرفة اإلسالمية عبر الهواتف الذكيةخد

 .1818-82-11تيبازة/الجزائر، -اإلسالمية بين التنظير والتطبيق، املدرسة العليا للتجارة بالقليعة

امللتقى الوطني األول حول تشخيص تقييم الحوكمة االقتصادية في أثر حوكمة الشركات على استمرارية الشركات العائلية، 

 .1829-22-20تيبازة/الجزائر، -بالقليعةاملدرسة العليا للتجارة  بيئة األعمال الجزائرية،

امللتقى الوطني السادس حول الصفقات العمومية آليات القضاء على الفساد في الصفقات العمومية من منظور إسالمي، 

، املركز الجامعي أحمد زبانة 1822سبتمبر  20املؤرخ في  102-22وتفويض املرفق العام ضمن املرسوم الرئاس ي 

 .1829-20/80-22 بغليزان/الجزائر،

امللتقى الوطني التمويل األصغر بديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية في ظل تراجع أسعار املحروقات، 

 .21/81/1829-22حول النظام املالي وإشكالية تمويل االقتصاديات النامية، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، 

امللتقى الوطني الرابع حول حوكمة الشركات العائلية والتنمية دور آليات الحوكمة في رسم استمرارية الشركات العائلية، 

 .1820-20/22-22املستدامة في الجزائر، املركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان/الجزائر، 

ماي  80أثيره على التنمية االقتصادية، جامعة امللتقى الوطني حول الفساد وتدور حوكمة الشركات في الحد من الفساد، 

 . 1820-12/80-10قاملة/الجزائر،  2902

، ملتقى وطني حول تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على مستوى االقتصاد الجزائري إنشاء و  معوقات ومشاكل

 .21/1822، بالواديجامعة الشهيد حمه لخضر  ،إشكالية استدامة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر

، ملتقى وطني حول تنافسية الصناعات الصغيرة جهود الجزائر في تحسين مناخ االستثمار كشرط أساس ي لدعم املقاوالتية

 .10/22/1822-12، قاملة 2902ماي  80جامعة ، واملتوسطة في ظل التغيرات الدولية واإلقليمية

اإلدارة املالية: رفع أساس ي  ملتقى وطني حول ، "دراسة ميدانيةمحددات االستثمار في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

 .10/22/1820-12، لتحسين أداء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر جامعة باجي مختار عنابة

التنمية الصناعية وترقية االستثمار في ، ملتقى وطني حول آليات تمويل ودعم الصناعات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر

 .28/21/1820-89، قاملة 2902ماي  80الجزائر جامعة 

 1 املشاركة في األيام الدراسية0

Social Marketing -what it is and what it isn’t-Institute for Social Marketing –model- 

معة يوم دراس ي حول التسويق الحديث في املؤسسات االقتصادية بين األصول النظرية والتجارب العملية، جا

 .1829-22-12املسيلة/الجزائر، 

يوم دراس ي حول دور االستثمار األجنبي املباشر في تمويل مشروعات البنية ، تمويل البنى التحتية في الشريعة اإلسالمية

-81-12رؤية استشرافية في الجزائر، جامعة املسيلة/الجزائر، -الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجا-التحتية 

1829. 

يوم دراس ي حول ترسيخ الفكر املقاوالتي لدى الطالب الجزائري، جامعة ، هيئات دعم املقاوالتية في الجزائر

 .1829-82-20املسيلة/الجزائر، 
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دور حاضنات األعمال في تطوير االبتكار  ، يوم دراس ي حول شروط نجاح حاضنات األعمال مع اإلشارة إلى حالة الجزائر

 .29/21/1822 املسيلة–جامعة محمد بوضياف ، التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائريةالتكنولوجي والقدرة 

 ، يوم دراس ي حول 2331-8880الفترة دراسة مؤشر نازداك خالل -التأكيد التجريبي لنموذج تسعير األصول الرأسمالية

 .80/21/1820 جامعة محمد بوضياف املسيلة، املاليةأهمية استخدام األساليب الكمية والنماذج اإلحصائية في األسواق 

جامعة ، ، يوم دراس ي حول إستراتيجية إدارة عجز املوازنة العامة في الجزائرأساليب ترشيد اإلنفاق في ظل املوازنة العامة

 .1820/ 19/22املسيلة –محمد بوضياف 

إلنجاز البحوث األكاديمية باستخدام البرامج  األسس املنهجية ، يوم دراس ي حول خطوات تطبيق االختبارات اإلحصائية

 .1820-81-22  البويرة–جامعة أكلي امحند أولحاج ، اإلحصائية الجاهزة

 

 اإلشرافسادسا: 

 ل م د اإلشراف في طور الدكتوراه1 8

دراسة حالة مجموعة من البنوك التجارية الجزائرية،  –دور إدارة املخاطر االئتمانية في زيادة ربحية البنوك التجارية 

 .1812، املناقشة 1822أول تسجيل  قسم العلوم التجارية،الطالبة جعفر إيمان، 

الطالب: الجزائر، دراسة حالة البنوك االسالمية في -االبتكار املالي في البنوك االسالمية ودوره في التنمية االقتصادية

 .1812، املناقشة 1829أول تسجيل  قسم العلوم التجارية، سعيدي بوبكر،

 اإلشراف في طور املاستر1 2

الطالب صديقي محمد الغزالي، ماستر التجارة االلكترونية نموذجا، -أثر الذكاء االصطناعي على تنافسية التجارة الدولية 

 msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/32853-ivhttp://dspace.un  .1811املناقشة  1812مالية وتجارة دولية، أول تسجيل 

، الطالبة: غرابي بثينةدراسة على عينة من زبائن مؤسسة موبيليس باملسيلة، -أثر التسويق االلكتروني على رضا الزبون 

 .1811، املناقشة: 1818ماستر تخصص تسويق مصرفي، أول تسجيل: 

msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/32473-http://dspace.univ 

 –استخدام أدوات مراقبة التسيير لتفعيل آليات حوكمة الشركات دراسة حالة مؤسسة تواب لصناعة الجبس 

 .1812، املناقشة: 1818محمد أسامة وزروق رفيدة، أول تسجيل: الطالبين: بوناب  بوسعادة،

msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/26027-http://dspace.univ 

، حالة وكالة الوافدين للسياحة واألسفار، املسيلةالتسويق الرقمي كآلية لتفعيل وتطوير قطاع الخدمات في الجزائر 

 .1812، املناقشة: 1818الطالب: شحام نصر الدين، أول تسجيل: 

msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/26297-http://dspace.univ 

التحليل املالي في تقييم الوضعية املالية للمؤسسة دراسة حالة مؤسسة املركب الصناعي والتجاري مطاحن دور أدوات 

 .1812، املناقشة: 1818أول تسجيل: الطالبة: بوراس فاطمة الزهراء،  الحضنة،

حليب باملسيلة،  حضنهواقع تطبيق التجارة اإللكترونية في الجزائر وأثره على التجارة الدولية دراسة حالة مؤسسة 

 .1829/1818الطالبة: قديش ي نبيلة، 

وكالة -أثر االبتكار املالي على تطوير املنتجات املالية باملصارف اإلسالمية دراسة ميدانية على منتجات مصرف السالم

 msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/22557-http://dspace.univ                            .1829/1818، الطالب: داود أيوب، مسيلة

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/32853
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/32473
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/32473
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/26027
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/26027
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/26297
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/26297
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/22557
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 1829/.1820الطالبة: عبد الرزاق سناء،  أثر تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال على عمليات التدقيق،

msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15834-http://dspace.univ 

 

 

 

 

 1 اإلشراف في طور الليسانس0

 السنة  مؤسسة التربص عنوان التربص الطور  الطلبة

 1812/1811 مؤسسة الفارج املسيلة التسويق في املؤسسة االقتصادية ثالثة ليسانس تسويق سوالي مسعودة

 1812/1811 مؤسسة الفارج املسيلة التصدير في املؤسسة االقتصادية ثالثة تجارة دولية العمراوي صادق

 1812/1811 مؤسسة الفارج املسيلة املزيج التسويقي في املؤسسة االقتصادية ثالثة ليسانس تسويق شريط عمر

 1812/1811 الجمارك الجزائرية باملسيلة دور الجمارك في التصدير تجارة دوليةثالثة  طرابلس ي نهال السعدية

 1829/1818 وكالة الوافدين للسياحة باملسيلة التجارة االلكترونية في خدمات السياحة ثانية ماستر تسويق الخدمات قديش ي نبيلة

 1829/1818 مصرف السالم املسيلة املالية اإلسالميةاالبتكار املالي في املنتجات  ثانية ماستر تسويق مصرفي داود أيوب

 1829/1818 ببوسعادة  PMAT مؤسسة إدارة مخاطر سعر الصرف في املؤسسة االقتصادية ثالثة ليسانس تجارة دولية جغام شيماء

 

 خبرات التحكيم والتقييمسابعا: 

 املجالت1 8

 خبرات التحكيم في املجالت األجنبية

Journal of Academic Finance (ISSN 1923-2993), https://www.scientific-society.com/journal/index.php/AF/Home. Tunisia. 

 https://www.scientific-society.com/journal/index.php/AF/article/view/476/256. 

https://www.scientific-society.com/journal/index.php/AF/article/view/568/284 

 املصنفة خبرات التحكيم في املجالت

 إلى يومنا هذا. 1820(، جامعة حمة لخضر الوادي/الجزائر، منذ  Bمجلة رؤى اقتصادية )مصنفة

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/126 

إلى  1820، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، منذ (C)مصنفة مجلة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/324                      يومنا هذا.

  إلى يومنا هذا. 1820، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، منذ (C)مصنفة مجلة الدراسات االقتصادية املعاصرة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/469 

 إلى يومنا هذا. 1820، جامعة وادي سوف/الجزائر، منذ (C)مصنفة  مجلة الدراسات املالية واملحاسبية

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/389 

 إلى يومنا هذا.  1820سكيكدة/الجزائر، منذ  2922أوت  18مجلة الباحث االقتصادي، جامعة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/85 

 إلى يومنا هذا. 1820جامعة أحمد دراية أدرار/الجزائر، منذ  ،مجلة التكامل االقتصادي

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15834
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/15834
https://www.scientific-society.com/journal/index.php/AF/Home
https://www.scientific-society.com/journal/index.php/AF/article/view/476/256
https://www.scientific-society.com/journal/index.php/AF/article/view/568/284
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/126
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/324
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/469
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/469
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/389
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/85
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/85
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 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/180 

  إلى يومنا هذا. 1820مجلة التنمية واالقتصاد التطبيقي )غير مصنفة(، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، منذ 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/463 

إلى  1829مجلة الحوكمة املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة )غير مصنفة(، جامعة أحمد زبانة بغليزان/الجزائر، منذ 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/603                                                                                                          يومنا هذا.

 إلى يومنا هذا.  1820 مجلة العلوم اإلدارية واملالية، جامعة وادي سوف/الجزائر، منذ

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/495 

 إلى يومنا هذا.  1820جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، منذ  مجلة افاق علوم االدارة واالقتصاد،

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/504 

 إلى يومنا هذا. 1820مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية/الجزائر، منذ 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2 

 إلى يومنا هذا.  1820جامعة زيان عشور الجلفة/الجزائر، منذ  مجلة دفاتر اقتصادية،

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/374 

 1 عضوية لجان خبرة وتحكيم املطبوعات2 

لوصيف لخضر، قسم العلوم االقتصادية، ثالثة ليسانس اقتصاد نقدي وبنكي، جامعة محمد الصيرفة اإلسالمية، 

 .1812-82-20بوضياف باملسيلة/الجزائر، 

جامعة محمد لوصيف لخضر، قسم العلوم االقتصادية، ثالثة ليسانس اقتصاد نقدي وبنكي، الصيرفة اإلسالمية، 

 .1812-82-18بوضياف باملسيلة/الجزائر، 

غربي حمزة، قسم علوم التسيير، ثانية ماستر إدارة مالية، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، إدارة املحفظة املالية، 

28/1812. 

 عضوية لجان خبرة وتقييم ملفات التأهيل الجامعي 01

 .1812-80-80التسيير، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، ملف املترشح عطا هللا ياسين، تخصص علوم 

 .1829-22-20بن علية، تخصص علوم مالية ومحاسبة، جامعة الجلفة/الجزائر،  عيس ىملف املترشح بن 

 الدولية عضوية اللجان العلمية للملتقيات 41

، للتحول إلى الحكومة اإللكترونية في الجزائرمتطلبات وآليات رقمنة خدمات املرفق العام امللتقى الدولي األول حول 

 .89/21/1812-80جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، 

، 88الرقمنة والتحول االقتصادي العالمي في ظل فيروس كوفيد امللتقى الدولي لالقتصاد الرقمي الطبعة األولى حول 

 .1812-10/28-12الجزائر العاصمة/الجزائر،  2جامعة الجزائر 

 .1820/ 22/22-20املسيلة -جامعة محمد بوضياف، التوجهات الحديثة للسياسة املالية للمؤسسةحول امللتقى الدولي 

 الوطنية عضوية اللجان العلمية للملتقيات 11

-22، جامعة املسيلة، مفاهيم نظرية وتجارب دولية–املؤسسات الناشئة األكاديمية رئيس امللتقى الوطني االفتراض ي حول 

80-1811. 

-82-28، جامعة املسيلة، تعزيز مساهمة قطاع التأمين في التنمية االقتصادية في الجزائرامللتقى الوطني عن بعد حول 

1811. 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/180
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/463
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/463
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/603
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/495
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/495
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/504
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/504
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/374
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/374
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 .1811-82-12، جامعة غليزان، السلوك االستهالكي لألفراد في ظل أزمة كوروناامللتقى الوطني االفتراض ي حول 

، جامعة محمد التسويق االلكتروني للخدمات في ظل األزمات الراهنة )الواقع والتحديات( امللتقى الوطني االفتراض ي حول 

 .1812-21-22بوضياف باملسيلة، 

عن امللتقى الوطني ، لزيادة صادرات املؤسسات االقتصادية الجزائرية ISOتبني نظام إدارة الجودة الشاملة وتأهيل األيزو 

 .1812-80-10باملسيلة/الجزائر، ، جامعة محمد بوضياف بعد

جامعة محمد بوضياف ب امللتقى الوطني، لصيرفة اإللكترونية وتحديات تحسين الخدمات املصرفية الواقع واملأمول ا

  .1818-82-81باملسيلة/الجزائر، 

تقى الوطني، جامعة امللاملقاوالتية آلية محورية لتنويع املنتجات االقتصادية الوطنية الجزائرية )التحديات واآلفاق(، 

 .1818-80-20محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، 

-82-11تيبازة/الجزائر، -امللتقى الوطني األول، املدرسة العليا للتجارة بالقليعةالصيرفة اإلسالمية بين التنظير والتطبيق، 

1818. 

جامعة زيان عاشور على ضوء التطورات االقتصادية اإلقليمية والدولية،  التوجهات النقدية واملالية لالقتصاد الجزائري 

 .1829-22-20بالجلفة/الجزائر، 

-22امللتقى الوطني، جامعة محمد بوضياف باملسيلة/الجزائر، النظام املالي وإشكالية تمويل االقتصاديات النامية 

21/81/1829. 

، امللتقى تحت شعار الحوكمة الجيدة أساس التنمية املستدامة الجزائرحوكمة الشركات العائلية والتنمية املستدامة في 

 .1820-20/22-22الوطني الرابع، املركز الجامعي أحمد زبانة بغليزان/الجزائر، 

 عضوية اللجان العلمية لأليام الدراسية 21

القطاعين العام والخاص نموذجا رؤية دور االستثمار األجنبي املباشر في تمويل مشروعات البنى التحتية الشراكة بين 

 .12/81/1829جامعة املسيلة، ، استشرافية في الجزائر

، دور حاضنات األعمال في تطوير االبتكار التكنولوجي والقدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجزائرية

 .29/21/1822املسيلة -جامعة محمد بوضياف 

 .80/21/1820املسيلة  جامعة محمد بوضياف، والنماذج اإلحصائية في األسواق املاليةأهمية استخدام األساليب الكمية 

 

 عضوية اللجان التنظيمية للملتقيات الوطنية 01

امللتقى الوطني االفتراض ي حول التسويق االلكتروني للخدمات في ظل األزمات الراهنة )الواقع والتحديات(، جامعة محمد 

 .1812-21-22بوضياف باملسيلة، 

 عضوية لجان مناقشة الدكتوراه 81

(، 1828-1828دور سعر الصرف في تحقيق التوازن في ميزان املدفوعات الجزائري دراسة تحليلية استشرافية خالل الفترة )

. 1811-80-20دكتوراه الطور الثالث، جامعة زيان عاشور الجلفة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 )عضو مناقش(.
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دراسة حالة الجزائر، دكتوراه الطور الثالث ل م د، بن -تبني البنوك التجارية التقليدية للمعامالت املصرفية اإلسالمية 

السيلت نصيرة، جامعة محمد بوضياف باملسيلة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، 

 ناقش(.. )عضو م89-80-1811

أثر تطبيق الحوكمة وفقا ملتطلبات لجنة بازل وانعكاسها على أداء البنوك الجزائرية دراسة حالة البنوك التجارية الجزائرية 

اإلدارة االستراتيجية وأداء املؤسسات(، بادة فاروق، املدرسة العليا -، دكتوراه علوم )علوم التسيير1829إلى  1828للفترة من 

 . )عضو مناقش(.1811-82-22للتجارة، 

دراسة حالة مجموعة من املؤسسات االقتصادية في –دور مؤشرات حوكمة الشركات في التنبؤ بالتعثر املالي للشركات 

 . )رئيس لجنة مناقشة(.1812-82-22الجزائر، دكتوراه علوم )علوم التسيير(، كموش عبد املجيد، جامعة املسيلة/الجزائر، 

دراسة تطبيقية لبعض املؤسسات –املحاسبية في تدعيم املمارسات الجيدة لحوكمة الشركات  دور نظام املعلومات

. 1818-28-20االقتصادية في والية سطيف، دكتوراه علوم )علوم التسيير(، عاشور عبد الناصر، جامعة املسيلة/الجزائر، 

 )عضو مناقش(.

لة شركات التأمين، دكتوراه علوم )علوم اقتصادية(، عامر دراسة حا–تقييم كفاءة صناعة التأمين التجاري في الجزائر 

 . )رئيس لجنة(.1829-82-28أسامة، جامعة املسيلة/الجزائر، 

دراسة عينة من املؤسسات االقتصادية –التحليل املالي كوسيلة مساعدة في اتخاذ القرارات في املؤسسات االقتصادية 

 . )عضو مناقش(.1829-82-80علي، جامعة املسيلة/الجزائر،  الجزائرية، دكتوراه علوم )علوم تجارية(، بحري 

 لجان مناقشة ملفات التأهيل الجامعي عضوية1 83

)عضو  .1812-80-80ملف املترشح محرز عبد القادر، تخصص علوم تجارية، جامعة زيان عاشور بالجلفة/الجزائر، 

 مناقش(.

 .. )عضو مناقش(1818-82-82جامعة املسيلة/الجزائر، ملف املترشح قطوش عبد الحميد، تخصص علوم اقتصادية، 

 )عضو مناقش(. .1829-80-19ملف املترشح محمودي مليك، تخصص علوم تجارية، جامعة املسيلة/الجزائر، 

 أخرى  اتومشاركشهادات 

مؤسسة ، Data Driven Decision Makingالقرارات القائمة على البيانات، شهادة حضور جلسة حوارات املعرفة، 

 .1812-82-10محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي، 

شهادة حضور عن بعد "إدارة التحول في املكتبات األكاديمية في عصر التعليم االلكتروني"، الفهرس العربي املوحد، 

10-19/89/1818. 

 .22/28/1818العربي املوحد، شهادة حضور عن بعد "أدوات إدارة املعرفة العربية"، الفهرس 

 


