
ان السیرة الذاتیةـــــــــــبی                                                      

 1- معلومات شخصیة :
 بن قانة : اللقب                إسماعیل :االسم 

  ورقلة  –بتقرت  19/01/1976 :تاریخ ومكان االزدیاد 
  663 213+ 87-74 - 43: النقال  /  +21329 63-33-39: الفاكس  /       .+ 213 29-63- 30-92 :الهاتف 
 الجزائر  -ورقلةقاصدي مرباح جامعة ، وعلوم التسییر العلوم التجاریةو  بكلیة العلوم االقتصادیة محاضرأستاذ : الوظیفة

  .الجزائر –ورقلة  –مسكن، حي النصر 620حي : عنوان ال
 Benggana@gmail.com  /   benggana@yahoo.fr           البرید االلكتروني:  

  )ینلطفل وأب(متزوج  :الوضعیة العائلیة 

  .جزائریة  :الجنسیة 
 2- الشهادات :

  .بثانویة مفدي زكریاء بتماسین) 1995( -ریاضیات-دقیقةالعلوم ال في بكالوریا* 
  بالمركز الجامعي بورقلة -من أوائل الدفعة-الم الى للتسییر إعسنة أولى  *

 .بصفة مترشح حر) 1996(  علوم الطبیعة والحیاة بكالوریا في* 

من  – )2001 - 1996بین( الجزائر العاصمة–المعهد الوطني للتخطیط واإلحصاء ( التخطیط واإلحصاء مهندس دولة في* 
  .-الدفعة أوائل
  .قریب من الجیدبتقدیر  )5200( جامعة ورقلة –دراسات اقتصادیة: تخصص / قتصادیة ماجستیر في العلوم اال* 
    .مشرف جدا بتقدیر األردنیةمؤتة  وجامعة الجزائرجامعة  مشترك بین ، بإشرافكميالاالقتصاد  في) PH.D(علوم دكتوراه * 
  )2015(ورقلة  - تأهیل جامعي في العلوم االقتصادیة ، جامعة قاصدي مرباح* 
    
  :شهادات أخرى -3

 ,SPSS, STATISTICA, EVIEWS, Minitab, Gretl.:التحكم الجید في الحزم اإلحصائیة الخاصة بالتقنیات الكمیة للتسییر* 
Microfit, Stata, Amos, Sas, EXCEL  

ي بالجزائر من طرف المنظمة الدولیة للعمل ووزارة التشغیل والتضامن الوطن(سوق العمل تحلیل  شهادة تكوین في* 
).2004) (ووزارة الخارجیة االیطالیة العاصمة  

).2007 /03(فرنسا  –منبولییه جامعة ب   LAMETA بمخبر االقتصاد النظري والتطبیقي : منحة قصیرة المدى*        

  ).2008 /03(مصر-القاهرة  -معهد االقتصاد والعلوم السیاسیةب: منحة قصیرة المدى *
  : منحة طویلة المدى* 
  )12/2009 -2009 /10(جامعة القاهرة  - معهد البحوث والدراسات اإلحصائیة -         

   .شهر 15لمدة ) 2011 /04  -2010 /01(األردن  –عمان  -الجامعة األردنیة وجامعة مؤتة -          
    ).2015/ 03(المغرب  -فاس – جامعة سیدي محمد بن عبد اهللاب: منحة قصیرة المدى* 



افریل  29- 27بكلیة االقتصاد بجامعة ورقلة للفترة بین  البرامج اإلحصائیة وتطبیقاتهاومتكون في كوینیة ترئیس دورة * 
2014 .  

كلیة االقتصاد بجامعة بین األكادیمیة والمهنیة، : علم اإلحصاء وتطبیقاتهرئیس اللجنة التنظیمیة للیوم الدراسي حول * 
 .2014افریل  30ورقلة، یوم 

كلیة  ،المحددات والضوابط: االدوات االحصائیة والقیاسیة: یام التكوینیة األولى لطلبة الدكتوراه حولرئیس دورة األ *
  .2016جانفي  28االقتصاد بجامعة ورقلة، یوم 

 4 - الخبرات: 
 أ) في التدریس:

بصفة أستاذ ) ةقسم االقتصاد، جامعة ورقل(التدریس بكلیة الحقوق والعلوم االقتصادیة : 6/2005 إلى 10/2001من * 
   .ومعید متعاقد

.بصفة أستاذ متعاقد :باإلدارة واالقتصاد خاصةعلیا التدریس بمعاهد : 6/2003إلى  10/2001من *   

.شاركأستاذ م :صفةب) الجامعة المفتوحة(بجامعة التكوین المتواصل التدریس : 6/2007إلى  10/2005من *   

: إلى یومنا هذا 10/2005من*   
  ثم محاضر بصفة أستاذ مساعد) رقلةجامعة و قسم االقتصاد، (  الحقوق والعلوم االقتصادیةالتدریس بكلیة.   
  تعاقدبصفة أستاذ م )، جامعة ورقلةالعلوم االجتماعیةقسم (التدریس بكلیة العلوم االجتماعیة واإلنسانیة. 
  تعاقدفة أستاذ مبص )جامعة ورقلة اإلعالم اآللي،قسم (التدریس بكلیة الریاضیات واإلعالم اآللي.  

.بصفة أستاذ مشارك) غردایةجامعة قسم االقتصاد، (التدریس بمعهد العلوم االقتصادیة : 10/2012إلى  10/2011 *   

 ب) وظائف أخرى:
 وطنیا:

للتشغیل بصفة رئیس مصلحة اإلعالم ) جنوب شرق الجزائر(العمل بالوكالة الجهویة : 10/2005إلى  11/2003من* 
  ). دائممنصب (واإلحصاء 

في إطار (التشغیل في الجزائر سیاسات بحث حول برامج اإلصالح االقتصادي و  وحدةعضو : 01/2011إلى  01/2007* 
  .)یةبرامج البحث العلمي بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الجزائر 

بكلیة العلوم  لمستدامةاالمحلیة التنمیة المؤسسة االقتصادیة و عضو في مخبر الجامعة و : 2013/10إلى  01/2008* 
  .الجزائر -االقتصادیة، جامعة ورقلة

  .الجزائر -مكلف بالبیداغوجیا بجامعة ورقلةنائب رئیس القسم للعلوم االقتصادیة : 10/2012إلى  10/2011 * 
- لةنائب رئیس القسم للعلوم االقتصادیة مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي بجامعة ورق: 10/2013إلى  10/2012* 

 .الجزائر

بكلیة العلوم االقتصادیة، جامعة  الكمیة في العلوم االقتصادیة والمالیة تطبیقاتالعضو في مخبر : یومنا هذاإلى  12/2013* 
   .الجزائر - ورقلة
داریة)جامعة ورقلة( الباحث: العدید من المجالت العلمیة محكم فيخبیر *  ٕ الباحث  ،)جامعة بسكرة( ، أبحاث اقتصادیة وا
  )جامعة ورقلة( التنمیة االقتصادیة ،)جامعة ورقلة( الدراسات المحاسبیة والمالیة ،)جامعة سكیكدة( قتصادياال
  : تحت الرابط ورقلة -بجامعة قاصدي مرباح الدراسات االقتصادیة الكمیةمجلة  رئیس تحریر: إلى یومنا هذا 2015/ 10* 

http://www.jqes.info-sud.com/?page_id=4 



في ( بعد مسیرة خمسین سنة من االستقالل: الجزائري لالقتصاد بدیل نحو بناء نموذج تنمويبحث حول  وحدةرئیس * 
.2015 )إطار برامج البحث العلمي بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي الجزائریة  

دارةتسویق : تكوین في الطور الثالث في تخصص المشاركة في مسابقة الدخول لل*  ٕ الطاقة والتنمیة المستدامة  أسواق وا
  2015أكتوبر  15بصفة عضو لجنة المسابقة في 

 دولیا:
.)2013منذ نوفمبر (األردن  -بعماناتحاد اإلحصائیین العرب  ب عضو*   
.2015المنعقد في فیفري ) مصر(المؤتمر الخامس التحاد اإلحصائیین العرب بالقاهرة خبیر محكم في *   
2018فیفري ) سلطنة عمان(عضو في اللجنة التنظیمیة للمؤتمر السادس التحاد االحصائیین العرب بمسقط *      

 5 – الملتقیات:

 أ- الوطنیة: 
بكلیة " أنواع العینات وتطبیقاتها " بمداخلة بعنوان "  دور العینات والمعاینة في العلوم االجتماعیة "یوم دراسي حول   )1

  ).2006 /04(الجزائر - ، جامعة ورقلة)قسم علم النفس وعلوم التربیة(اآلداب والعلوم اإلنسانیة 
الدیمغرافیا والتنمیة في منطقة " بمداخلة بعنوان رؤیة استشرافیة ...إستراتیجیة التنمیة في الجنوبیوم دراسي حول  )2

  ).2013 /06(الجزائر -والئیة ورقلةال العرفان الطالبیةجمعیة  ،"وادي ریغ 
الحركة السكانیة في الجزائر : مداخلة بعنوانبواقع الحركة السكانیة في الجزائر  المشاركة في الملتقى العلمي األول حول )3

  .)2013 /05( الجزائر -واقع وأفاق بالمركز الجامعي بتامنغست
استعمال : بمداخلة مشتركة بعنوان بین األكادیمیة والمهنیة: علم اإلحصاء وتطبیقاتهراسي حول المشاركة في الیوم الد) 4

 ، جامعةالعلوم االقتصادیة وعلوم التسییركلیة  المحددات والضوابط،  المجاالت،: األدوات اإلحصائیة في البحوث العلمیة
  .)بوخلوة بادیس، جامعة ورقلة: مع (  30/04/2014، الجزائر- ورقلة

 و SPSSي دورة تدریبیة عن استخدام الحاسب اآللي في تحلیل البیانات باستخدام برنامجالمشاركة في الدورة ) 05
EViews  2014نوفمبر  25-24: بسكیكدة  ایام  1955اوت  20امعة بج)  مكون( بصفة مدرب.  

رأس المال : المشاركة في الملتقى الوطني حول اقتصادیات التعلیم في الجزائر بین العائد والتكلفة ببحث بعنوان) 06
: مع (  .2015 افریل 08الجزائر  یوم / ادرار –بجامعة العقید احمد درایة ) من الداخل(البشري في نماذج النمو الذاتي 

  ).بوخلوة بادیس، جامعة ورقلة
بجامعة الجیاللي بونعامة بعین الدفلى یوم  إشكالیة البطالة والتشغیل في الجزائر: المشاركة في الملتقى الوطني حول) 07
  )سالمي أحمد، جامعة ورقلة: مع (  .2015افریل  26
ببحث  EViews و SPSS :انات باستخدام البرامج اإلحصائیةحول التحلیل الكمي للبی المشاركة في الیومین الدراسیین) 08

  .2015ماي  5 – 4:الجزائر  أیام / مسیلة- نماذج بانل وتطبیقاتها  بجامعة محمد بوضیاف: بعنوان
الریاضیات وعلوم كلیة ، شخصیة ناش الریاضي: بمداخلة بعنوان، NASH`S DAYS: یوم دراسي حولالمشاركة في ) 09

  .06/2015/، الجزائر-قلةور  ، جامعةالمادة
، المحددات والضوابط: االدوات االحصائیة والقیاسیة: دورة األیام التكوینیة األولى لطلبة الدكتوراه حولالمشاركة في  )10

 العلوم االقتصادیة وعلومكلیة  ، في تحلیل البیانات واالستبیانات النمذجة بالمعادلة البنائیة: بمداخلة بعنوانالندوة االولى، 
  .28/01/2016، الجزائر-ورقلة ، جامعةالتسییر



، المحددات والضوابط: االدوات االحصائیة والقیاسیة: دورة األیام التكوینیة األولى لطلبة الدكتوراه حولالمشاركة في ) 11
العلوم االقتصادیة وعلوم كلیة  األحادي، الثنائي ومتعدد األبعاد، : تحلیل البیانات اإلحصائیة: بمداخلة بعنوانالندوة الثالثة، 

  .11/02/2016، الجزائر-ورقلة ، جامعةالتسییر
: بمداخلة بعنوان، استخدام البرامج المعلوماتیة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة: یوم دراسي حولالمشاركة في ) 12

 ، جامعةاالقتصادیة وعلوم التسییر العلومكلیة ، مع التركیز على البرمجیات اإلحصائیة المفهوم واألنواع: برمجیات الحاسوب
  .30/05/2016، الجزائر- ورقلة

قسم علم النفس ، ب2016افریل  13-12یومي ، منهجیة النمذجة والتحلیل العاملي: حول دورة التكوینیةالالمشاركة في ) 13
  .ورقلةجامعة ب

جامعة ب ،2016فیفري  15یوم ، اق تطویرهاالصناعة التأمینیة في الجزائر واقع واف: حول ندوة العلمیةالالمشاركة في ) 14
  .ورقلة بصفة عضو اللجنة العلمیة

امللتقى الوطين األول  يف وجهة نظر نقدية –االشرتاكية، النفط وختلف االقتصاد اجلزائري بعنوان مشرتكة مداخلة المشاركة ب) 15
 2017فيفري  28و  27يومي   أداة للتحول حنو اقتصاد الفعالية: يجية االقتصادية اجلديدة اإلسرتات حول االقتصاد اجلزائري

األخطاء أهم كيفية تقييم واختبار مناذج االحندار يف القياس االقتصادي، مع اإلشارة إىل مداخلة مشتركة بعنوان المشاركة ب) 16
10يوم  اليوم الدراسي حول التحليل الكمي والكيفي يف البحوث االقتصادية واإلداريةيف  حتليل البيانات عند الشائعة
2017 

بورصة  –اثر الرفع المالي على عوائد األسهم في ظل البیانات الزمنیة المقطعیة داخلة  مشتركة بعنوان بم المشاركة  )17
 2016افریل   27یوم  الیوم الدراسي األول حول االقتصاد القیاسي الماليفي    2015- 2006ابوظبي  للفترة 

  
   :یةالدول -ب
  :)األممیةجامعة ناصر ( بالجماهیریة اللیبیة والمائدة المستدیرة العرب واألساتذةالمشاركة في المسابقة العلمیة للطالب  )1
" ظمة العالمیة للتجارة على العالم العربيانعكاسات االنضمام للمن " :بعنوانمداخلة  :2000 /07 -        

      ."بین النظریة والتطبیق : التكامل العربي اإلفریقي" : بعنوانمداخلة  :2002 /07-      

دور المجتمع المدني في تنمیة حول  الجزائر -بادرار الملتقى الدولي الثامن بالجامعة اإلفریقیةفعالیات المشاركة في ) 2
).  2005نوفمبر " (األدوار الجدیدة للمجتمع المدني في ظل اقتصاد السوق في العالم العربي : " بعنوانمداخلة ب  الدولة  

: " مداخلة بعنوانب واقع وأفاق: الترقیة العقاریة  حول الجزائر - بجامعة ورقلة األولالملتقى الدولي فعالیات المشاركة في  )3
).2006 /03( في الجزائر بياألجنأزمة العقار ودوره في تنمیة االستثمار   

آلیات إصالح النظام المصرفي مع دراسة لحالة بجامعة ورقلة حول  العلمي الثاني الدولي ؤتمرالمشاركة في فعالیات الم )4
).2007 /02" ( دراسة بنك تجاري –دراسة قیاسیة للتوقع بخطر منح قرض: " مداخلة بعنوان ب االقتصاد الجزائري  

بمداخلة  صنع القرار في المؤسسة االقتصادیة حولالجزائر  -لیات المؤتمر الدولي بجامعة مسیلةالمشاركة في فعا )5
بعنوان: " أمثلة مشكل اإلنتاج والنقل باستعمال البرمجة الخطیة متعددة األهداف (دراسة حالة: المؤسسة الوطنیة 

).2009 /04" ( )الجزائر –للمواد الدسمة  
 )الطبعة الثانیة( والحكومات منظماتلللمتمیز ا األداءحول بجامعة ورقلة الثاني تقى الدولي المل فعالیاتالمشاركة في  )6

 مقرر بصفة البیئينمو المؤسسات واالقتصادیات بین تحقیق األداء المالي وتحدیات األداء  :الموسومة بعنوان
)11/2011(.  



الحركة السكانیة في : مداخلة بعنوانبة في الوطن العربي التحوالت الدیمغرافیالمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع حول  )8
  )2013 /11/ 21- 20( ، ببغداد العراقالعرب اإلحصائییناتحاد ، واقع وأفاق: البلدان العربیة

ة لالقتصاد الجزائريحول  الرابع  بجامعة بشارالمشاركة في المؤتمر الدولي  )9 على ضوء خمسین سنة  -رؤیة مستقبلیّ
 –1974دراسة سلوك مساهمة القطاعات االقتصادیة في إجمالي الناتج الخام للفترة  :بعنوانمشتركة بمداخلة  –من التّنمیة

  . )شعوبي محمود فوزي، جامعة ورقلة: مع (  )2014/  03/  05 – 04( ،2010
حركیة األسهم : لیة بعنوانالمح االستثمارات تنمیة الناشئة في المالیة األسواق دور :الملتقى الدولي حولالمشاركة في ) 10

، بجامعة 2016جانفي  27-26، )2014- 2006: للفترة ما بین(وقطاعات تداولها في سوق األوراق المالیة بدبي 
  )طه بن الحبیب، جامعة تبسة: مع(. تبسة

جاهات الفكریة االت: الواقع والتحدیات بعنوان -إدارة األزمات في الوطن العربي: الملتقى الدولي حولالمشاركة في ) 11
بوجمعة بالل، جامعة : مع( .، بجامعة أدرار2015دیسمبر 10-09، یومي 2008المالیة العالمیة لتفسیر طبیعة األزمة 

  )ادرار
بدائل النمو والتنویع االقتصادي في الدول المغاربیة بین الخیارات والبدائل : حول السادس لتقى الدوليالمالمشاركة في ) 12

، بجامعة 2016نوفمبر  03-02، یومي سیاسات التنویع االقتصادي في نظریات ونماذج النمو االقتصادي: بعنوان المتاحة
  )بوخلوة بادیس، جامعة ورقلة: مع( .الشهید حمة لخضر بالوادي

عة اثر تغیر المساحة المخصصة للزرا: بعنوان االقتصاد القیاسي في المالیة: حول الثالث الملتقى الدوليالمشاركة في ) 13
: مع (  .)المغرب(محمد الخامس بالرباط ، بجامعة 2016نوفمبر  19-18، یومي على تنوع المنتجات الزراعیة الجزائریة 
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