
 1 

ةـــيرة ذاتـــــسي  
 
1. PERSONAL DATA: 

 

Name: Riad AICHOUCHE          رياض عيشوش 
Date of Birth: 17.10.1985 تاريخ الميالد                  

Place of Birth: M’sila – Algeria مكان الميالد 

Nationality: Algerian                      الجنسية
E-mails: r.aichouche@gmail.com  / riad_aichouche2@yahoo.fr 

Mobile: +213 7 75 52 36 75 

- Postal Address: Magra Wilaya of M’sila 
    P.O. Box 215  
    MAGRA, 28150 –ALGERIA-      

- Languages:                                                                                   غـــات:الل    

Arabic: Maternal language                                         العربية   
English    االنجليزية                                                           

French                                                                        الفرنسية     

- Marital Status:  Married                                   الوضعية العائلية: متزوج 

 Present Position:                                                                                       :ضعیة احلالیةالو  
Associate Lecturer                                  لكیة العلوم �ق�صادیة  �امعة �ٔم البوايق    �ٔس�تاذ حمارض
Faculty of Economics and Management, Oum EL Bouaghi University-Algeria- 

        Since 24 October 2011 

- Previous Position: 2010-2011   :سابقا  
Teaching Assistant                               و�امعة �سكرة جبامعة املس�ی�  �ٔس�تاذ مؤقت 
Department of Economics, M’sila and Biskra University –Algeria- 
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3. ACADEMIC QUALIFICATIONS: 
  
- Doctoral thesis:                                                    0162 س�مترب: �ٔطرو�ة ا�كتوراه.  

دراسة �ىل عینة من مؤسسات الصنا�ة  -يف تعز�ز �س�ت�ابة التنافس�یة �لمؤسسة �ق�صادیة �سرتاتیجیةدور ٕادارة املعرفة 
  ، �امعة �سكرةم �ق�صادیة والت�اریة و�لوم ال�س�یري، ، لكیة العلو �لكرتونیة بوالیة �رج بوعر�رجي

Title: the role of strategic knowledge management in strengthening the competitive 
response: with a case study of electronics industry organizations-Algeria- 

Mention: Very honorable  
- M.A. (management): March 2011  2011مارس :رسا� املاجس�تري    

University of Biskra-Algeria-  
Mention: Very honorable (valedictorian) 

 بوالیة املس�ی�. البنوك اجلزا�ریة عض واكالتباملعرفة، دراسة �ىل  ٕادارةالثقافة التنظميیة يف جناح تطبیق سامهة م 
Title: The relationship between organizational culture and knowledge management 

success: case study of some banks in Algeria 

4. SPECIALIZATION AND AREAS OF INTEREST:                                     ه�مات �لبحث� 
 

، ا�منذ�ة �ملعاد� البنائیة، حتلیل البیا�ت المكیة والك�ف�ة، �ق�صاد الق�ايس�سرتاتیجیة،  املعرفة، إالدارةاق�صاد وادارة 
  .املنامجنت جمال ، مهنجیة البحث العلمي، تطبیقات احملااكة يف�س�تداليل إالحصاء

5. TEACHING EXPERIENCE:                                                                    اخلربة يف التدر�س  

مق�اس مد�ل �لسالسل  )،مق�اس �س�یري املؤسسة (حمارضة + تطبیق، (حمارضة + تطبیق) اق�صاد ق�ايسمق�اس 

، مق�اس ر�ضیات املؤسسة نظریة املنظمة (حمارضة + تطبیق) ، مق�اس(تطبیق) مق�اس �ح�الت ،تطبیق)(حمارضة + الزم�یة

مق�اس ٕادارة ا�اطر وأ�زمات (حمارضة  )،مق�اس �س�یري املؤسسة (حمارضة + تطبیق )،مق�اس ٕاحصاء وصفي (تطبیق )،(تطبیق

  + تطبیق).

6. MEMBERSHIP OF SOCIETIES:                                                                امجلعیات 

  يف مجعیة �ق�صادیني اجلزا�ریني.ضو ع

7. ACADEMIC, ADMINISTRATIVE SERVICES:                   اجلوانب إالداریة والبیداغوج�ة  أ�خرى  

 2014جوان ذ م�، جم� تصدر عن �امعة ام البوايق، اجلزا�ر. ق�صادیة واملالیةجم� البحوث �حتر�ر  رئ�س �ئب. 

  2014، م�ذ ال�س�یريل�سا�س وماسرت، لكیة العلوم �ق�صادیة والعلوم الت�اریة و�لوم  �ق�صاد المكيختصص مسؤول. 

  للكیة العلوم �ق�صادیة والت�اریة و�لوم ال�س�یري، �امعة ام البوايق. �لیة اجلودةيف عضو 

  ختصص اق�صاد ق�ايس وختصص م�امجنت، من مذ�رات املاسرت دد��ىل �رشاف. 
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  2016، �امعة املس�ی� م�ذ نومفرب وال�س�یري والعلوم الت�اریة�� العلوم �ق�صادیة مبيف ا�لجنة التق�مي اخلاصة عضو. 
 

8. PUBLICATIONS:                                                           امل�شورات              

  امللتقى ا�ويل ، نظرة �ىل واقع اجلزا�ر-املعرفةالبطا� مفاهمي ورها�ت �دیدة يف ظل اق�صاد ��شوش وفواز واحض: ر�ض
 .2011نومفرب ، �س�یامل ة مع�ا، ةوحتق�ق التمن البطا� اسرتاتیجیة احلكومة يف القضاء �ىل)حول

  امللتقى دور �س�یري �ارات يف تعز�ز دور ٕادارة املوارد ال�رشیة يف ظل اق�صاد املعرفة��شوش وميینة حمبوب: ر�ض ،
 .�2012فري ف يف تنافس�یة املؤسسات، �امعة �سكرة،  �س�یري املهاراتور دالوطين حول 

  حومكة الرشاكت ��لیة  املعرفة،يف ظل اق�صاد  ةاسرتاتیجی ةاملعلومات: مزي حومكة �ك�ولوج�ا  ��شوش وفواز واحضر�ض

 .2012ماي  07- 06یويم  �سكرة –�امعة محمد خ�رض  �ل�د من الفساد املايل وإالداري

  مكقاربة �دیثة يف ظل اق�صاد املعرفة، امللتقى اخلامس حول ال�سویق بني  عرفة الزبونیةامل ٕادارة: ��شوش وفواز واحضر�ض

 .2014 مارس 20و 19، یويم نظامت اجلزا�ریة، �امعة أ�غواطيف امل  إالدارةواقع ال�سویق وحتد�ت  یقالنظر�ت والتطب 

  :ٔ�مهیة عوامل الثقافة التنظميیة يف دمع معلیات ٕادارة املعرفة يف م�ظامت أ�عامل، دراسة تطبیق�ة لعینة من ر�ض ��شوش

 2016، �انفي 10العدد �امعة مس�تغامن، اجلزا�ر، ، جم� �سرتاتیجیة والتمنیة، البنوك اجلزا�ریة بوالیة املس�ی�

  أ�سالیب إالحصائیة ملعاجلة البیا�ت املفقودة �س�ت�دام �ر�مج  �ديل: وٕا�راهمي��شوش ر�ضSPSS  :یوم درايس حول

لكیة العلوم �ق�صادیة والت�اریة و�لوم ال�س�یري،  ،�لمذ�رات وأ�طرو�ات �س�ت�دام الربجمیات إالحصائیةالت�لیل المكي 

  .2016ٔ�فریل  11یوم   �امعة ام البوايق.

 اجلامعة  ر�ض ��شوش ومحمد رضا بوس�نة: املسؤولیة �ج�عیة �ل�امعات: مناذج التطبیق وطرق التق�مي، یوم درايس حول

 08یوم  لكیة العلوم �ق�صادیة والت�اریة و�لوم ال�س�یري، �امعة ٔ�م البوايق. وبناء ا�متع املتاكمل، أ��الق�ةبني املسؤولیة 

  2016نومفرب 

 :لبحثیة، یوم درايس �ٔمهیة ا�منذ�ة �ملعاد� البنائیة يف دراسة ال�ذج واخ�بار الفرضیات ا ر�ض ��شوش و�لیل رشيق

املركز  لكیة العلوم �ق�صادیة والت�اریة و�لوم ال�س�یري، حول أ�سالیب احلدیثة يف ا�داد البحوث وا�راسات العلمیة،

  .2016 د�سمرب 06، یوم اجلامعي م��

9. RESEARCH PROJECTS (CNEPRU):                                                       مشاریع البحث 

 2017 – 2014 ء مؤسسات التعلمي العايل يف ظل اق�صاد املعرفةاتق�مي �ٔدحول  عضو يف مرشوع حبث  

 2016 – 2013 تق�مي �ٔداء وحومكة البنوك اجلزا�ریةحول  عضو يف مرشوع حبث. 
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10. COMPUTER EXPERIENCE                                      الربجمیات واحلزم �حصائیة 

 Word-processing: Microsoft WORD (Both Arabic and English Languages). 

 Spreadsheets: EXCEL. 

 Presentations: POWERPOINT. PREZI 

 SPSS, Amos, Smart PLS, NVIVO 

 Econometric Views (EVIEWS). 


