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- 1اخلربة املهنية:
2002/2001
2003/2002
2004/2003
أستاذ مساعد:
2005/2004

بقسم العلوم
االقتصادٌة
بقسم الكمٌاء
الصناعٌة
بقسم العلوم
االقتصادٌة
بقسم العلوم
االقتصادٌة
بقسم علم النفس

أستاذ مساعد  -أ

مقٌاس تقٌٌم المشارٌع -اقتصاد
المؤسسة
مقٌاس التحلٌل المالً  +االقتصاد
الدولً
مقٌاس التحلٌل المالً  +االقتصاد
الدولً
التحلٌل االقتصادي  +االحصاء
الوصفً
مقٌاس التحلٌل المالً  +اقتصاد
التأمٌنات

2006/2005

بقسم العلوم
االقتصادٌة

2006/2005

بقسم الرٌاضٌات

2007/2006

بقسم العلوم
االقتصادٌة

مقٌاس التحلٌل المالً  +اقتصاد
التأمٌنات

بقسم العلوم
االقتصادٌة
بقسم العلوم
االقتصادٌة

مقٌاس التحلٌل المالً  +اقتصاد
التأمٌنات +احصاء التأمٌنات
مقٌاس التحلٌل المالً  +اقتصاد
التأمٌنات +التأمٌن الدولً

بقسم العلوم
االقتصادٌة

مقٌاس التحلٌل المالً  +السوق
المالٌة الدولٌة +مصطلحات
التجارة الدولٌة  +التأمٌن الدولً

2008/2007
2009/2008

2010/2009
أستاذ محاضر  -ب
2011/2010

بقسم العلوم
التجارٌة
بقسم الحقوق

من  –2011إلى 2016

بقسم الحقوق

2012/2011
أستاذ محاضر  -أ

مقٌاس المالٌة العامة

2013/2012-2012/2011
2013/2012
2016/2015

قسم العلوم
االقتصادٌة

مقٌاس احصاء التأمٌنات

مقٌاس المصطلحات التجارٌة+
السوق المالٌة الدولٌة +التأمٌن
الدولً+
االقتصاد السٌاسً +المالٌة العامة +
المالٌة المحلٌة +التشرٌع المالً
االقتصاد السٌاسً +المالٌة العامة +
التشرٌع المالً +المالٌة المحلٌة
* ملتقى األسالٌب االحصائٌة فً
االدارة "لطلبة الماجستٌر"
* تارٌخ الوقائع االقتصادٌة
* السوق النقدٌة
* أسواق رؤوس األموال
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االسم واللقب
خزاٌ عبذ
انحفٍظ
عىادي يٍُر
خضٍر عقبت
َصٍب أيٍٍ

عنوان املذكزة
تفعٍم دور أسىاق األوراق انًانٍت و أثرها عهى انًُى االقتصادي-
دراست سىق عًاٌ نألوراق انًانٍت يٍ 2013-2002
دور سىق األوراق انًانٍت فً تحسٍٍ االداء انًانً نهًؤسست
االقتصادٌت -دراست حانت يجًع صٍذال انفترة2013-2011 :
أثر االستثًار االجُبً انًباشر عهى أداء سىق األوراق انًانٍت -دراست
حانت سىق انذوحت قطر نألوراق انًانٍت خالل انفترة 2013-2008
أثر استراتٍجٍت انشراكت عهى انًؤسست االقتصادٌت -دراست حانت يؤسست
كىَذور نهصُاعاث اإلنكتروٍَت

تاريخ املناقشة
 11دٌسًبر 2014
 16أفرٌم 2015
 22أفرٌم 2015
 14جىاٌ 2015


االسم واللقب

عنوان املذكزة

2014 2005

تاريخ املناقشة
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3

2015

3

2015

2
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2
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28
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2016
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 االيام الدراسية :




 امللتقيات الىطنية

بعد الترقٌة إلى رتبة أستاذ محاضر صنف "أ"


انًهخمى انىطًُ  4حىل :حمٍٍى دوس األجهضة و انبشايج انحكىيٍت انًخخصصت فً اَشاء و دػى انًؤسساث
انصغٍشة و انًخىسطت فً االلخصاد انجضائشي

ٌىيً  7-6دٌسًبش  ،2015بانًشكض انجايؼً حايُغسج

يؼىلاث

و سبم حطىٌش انًؤسساث انصغٍشة و انًخىسطت فً انجضائش "



انًهخمى انىطًُ  3حىل :انجاربٍت انضشٌبٍت و دوسها فً حشجٍغ االسخثًاس ة حشلٍت انًؤسساث انصغٍشة و

انًخىسطت ،جايؼت انؼشبً بٍ يهٍذي -أو انبىالً

 02-01دٌسًبش 2015

آنٍت حطىٌش سٍاساث جزب

االسخثًاس األجُبً انًباشش فً انجضائش فً ظم حذاػٍاث األصيت انًانٍت
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قبل الترقٌة إلى رتبة أستاذ محاضر صنف "أ"
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امللتقيات الدولية:

بعد الترقٌة إلى رتبة أستاذ محاضر صنف "أ"
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قبل الترقٌة إلى رتبة أستاذ محاضر صنف "أ"
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:  المؤلفات المنشورة
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 املقاالت املنشىرة :الدولية

بعد الترقٌة إلى رتبة أستاذ محاضر صنف "أ"


يجهت انؼهىو االَساٍَت ،انؼذد  – -40جايؼت بسكشةISBN:-21-2000 ،1112-3176-:،ISSN ،

 ،جىاٌ ،2015
Les tendances principales de l’agriculture mondiale en termes de la production, de la
demande, du commerce et de la sécurité alimentaire.



يؼاسف – جايؼت انبىٌشة ،انؼذد  ،1369-2006:،ISBN ،7007-1112:،ISSN ،17دٌسًبش
،2014



يفاوضاث انخجاسة انؼانًٍت بشؤٌ انضساػت و اَؼكاساحها ػهى َفار انصادساث انضساػٍت انؼشبٍت
بانى جهت انؼهًٍت نهبحىد و انذساساث انخجاسٌت-جايؼت حهىاٌ-يصش انؼذد 3انجضء2014 ،2
االسخثًاس االجُبً انًباشش و دوسِ فً انخًٍُت االلخصادٌت انًسخذايت ".

قبل الترقٌة إلى رتبة أستاذ محاضر صنف "أ"
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 املقاالت املنشىرة :الىطنية

بعد الترقٌة إلى رتبة أستاذ محاضر صنف "أ"


يجهت أبحاد الخصادٌت و إداسٌت انؼذد-ISBN:3150-2007-7902-1112ISSN:-10جايؼت

بسكشة –دٌسًبش -2011
االنكخشوًَ

دوس حكُىنىجٍا انًؼهىياث فً حذػٍى و حفؼٍم إداسة ػاللاث انضبائٍ انؼُىاٌ

http://revues.univ-biskra.dz/index.php/rem/article/view/1157


جايؼت بسكشة –-ISBN:3190-2012 -ISSN:2335-1187
االنكخشوٍَت
انؼُىاٌ االنكخشوًَ
http://lab.univ-biskra.dz/fbm/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=53



يجهت آفاق ػهًٍت انًشكض انجايؼً حًُشاسج انؼذد ISSN : 9336-1112 9
والغ انسٍاساث انصُاػٍت نمطاع األدوٌت فً انجضائش

انؼُىاٌ االنكخشوًَ

يجهت-آفاق-ػهًٍتhttps://www.cu-tamanrasset.dz/ar/content/

كخاب األبحاد انؼهًٍت  ISSN: 5132-2392انًؤحًش انذونً انثاًَ حىل آنٍاث حطىٌش أداء اإلداسة

انًحهٍت و دوسها فً ححمٍك انخًٍُت انًحهٍت انًسخذايت -دساست حجاسب بؼض انذول-جايؼت انبهٍذة -،2اكخىبش 2014
دوس أدواث انًحاسبت انؼًىيٍت و َظايها فً ظم انخششٌغ انجضائشي فً انشلابت ػهى انُفماث انؼًىيٍت
كآنٍت نخطىٌش أداء اإلداسة انًحهٍت  ،انؼُىاٌ االنكخشوًَ



http://www.univ-blida2.dz/?page_id=1544

يجهت انىاحاث نهبحىد و انذساساث  ،انًجهذ  7انؼذد -2جايؼت غشداٌتISSN: 1112-7163- -
أثش اسخشاحٍجٍت انخُىٌغ ػهى أداء انًؤسست االلخصادٌت

 ،ISBN: 2006--2763دٌسًبش ،2014
انؼُىاٌ االنكخشوًَ http://elwahat.univ-ghardaia.dz/index.php/joomla-3/2014-05-20-08-30-:
14/numero-21



يجهت أبحاد الخصادٌت و إداسٌت انؼذد -ISBN:3150-2007 ،7902-1112:،ISSN ،2015 ،17

اهًٍت َظشٌت حسٍٍش انضشٌبت فً انشفغ يٍ لًٍت انًؤسست االلخصادٌت-
جايؼت بسكشة  ،جىاٌ ،2015
دساست حانت انًجًغ األنًاًَ""Volkswagen
انؼُىاٌ االنكخشوًَ http://revues.univ-biskra.dz/index.php/rem/issue/view/113:



يجهتانذساساث االلخصادٌت و انًانٍت ،جايؼت انىادي ،انؼذد  08انًجهذ ، 7961-1112::ISSN ،1
جىاٌ 2015

اَؼكاساث األصيت انًانٍت انؼانًٍت ػهى حجى حذفك االسخثًاساث األجُبٍت انًباششة فً دول
شًال افشٌمٍا نهفخشة ( )2013-2000انؼُىاٌ االنكخشوًَ http://www.univ-
eloued.dz/index.php/home?id=233

12

GHALEM602@ yahoo.fr



يجهت االجخهاد انمضائً  ،جايؼت كهٍت انحمىق و انؼهىو انسٍاسٍت-جايؼت بسكشة  ،انؼذد ،11

َ، ISBN :1089 – 2004- ISSN:1112-8615-ىفًبش 2015

أسىاق األوساق انًانٍتَ(:شؤحها،

انىظائف االلخصادٌت ،خصائصها ،ألسايها)  ،انؼُىاٌ االنكخشوًَ "" http://www.fdsp.univ-biskradz


جايؼت بسكشة –-ISBN:3190-2012 -ISSN:2335-1187

حفؼٍم دوس أسىاق

األوساق انًانٍت و أثشها ػهى انًُى االلخصادي -دساست سىق ػًاٌ نألوساق انًانٍت يٍ  ، 2013-1988انؼُىاٌ
االنكخشوًَ
"http://lab.univ-biskra.dz/fbm/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=56

قبل الترقٌة إلى رتبة أستاذ محاضر صنف "أ"






النشاطات العلمٌة و البٌداغوجٌة والثقافٌة:

بعد الترقٌة إلى رتبة أستاذ محاضر صنف "أ"
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 عضى تحكٍى فً خبرة يطبىعت بٍذاغىجٍت" يحاضراث فً يقٍاس انًؤسساث انًصرفٍت انذونٍت " يىجهت نطهبت انسُت
انثاٍَت ياستر تخصص :قاَىٌ دونً " بقهى د .بذرة نعىر ،كهٍت انحقىق و انعهىو انسٍاسٍت  -جايعت بسكرة ،جىاٌ .2016











 عضى بانهجُت انعهًٍت نًجهت االقتصادٌاث انًانٍت انبُكٍت و إدارة االعًال انعذد  ،01يخبر يانً بُىك و ادارة االعًال
جايعت بسكرة ،جاَفً .2016
----------------------------
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قبل الترقٌة إلى رتبة أستاذ محاضر صنف "أ"
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