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 يالمس أمحـد:  واللقب اإلسم
Ahmed  SELLAMI 

 
 

 

 .- الوادي - بأم الطيور 7018 -60-60 : ديادتاريخ ومكان اإلز 
 .معفى : الخدمة الوطنية  .جزائرية أصال : الجنسية   .(لثالثة أطفالأب و ) متزوج : الحالة العائلية

 (66270) 620900976901:  فاكس  (66270) 620.00.76.01 : هاتف
 (66270) 6017.66.00.67  : الهاتف المحمول

 sellami.ahmed@univ-ourgla.dz :أو sellami.ahmed.78@gmail.com : مايل

 

 التدرج العلمي والشهادات ـ  أوال : 

؛ ثانويـة بن  قريب من الجيـدبتقديـر  علـوم دقيقـة: ؛ شعبـة  بكالوريا التعليم الثانويشهادة  احلصول على : 21/06/1997
 عدي احلـاج ؛ أم الطيـورـ املغيـرـ الوادي ؛

؛ مديريـة  مقبـولمبالحظـة  الطبيعـة والحيـاةعلــوم : ؛ شعبــة  بكالوريا التعليم الثانويشهادة  ل علىاحلصو  : 11/07/1998
 الرتبية ؛ اجلزائر ؛

جــ   مكــرتي  طــيا واحصــا ، املعهــد الــوط  للت طــيا : مه ــدد دولــة، اصتصــا  : الســ ة اىلو ، عــر   : 7001/7008
 ـ اجلزائر ؛ واإلحصا ، بن عك ون

جــ   مكــرتي  طــيا واحصــا ، املعهــد الــوط  للت طــيا : مه ــدد دولــة، اصتصــا  : الســ ة الثانيــة، عــر   : 7008/7000
 ـ اجلزائر ؛ واإلحصا ، بن عك ون

جــ   مكــرتي  طــيا واحصــا ، املعهــد الــوط  للت طــيا : مه ــدد دولــة، اصتصــا  : الســ ة الثالثــة، عــر   : 7000/2666
 ـ اجلزائر ؛ واإلحصا ، بن عك ون

بـن           احصا  ، املعهد الوط  للت طيا واإلحصـا ، : مه دد دولة، اصتصا  : الس ة الرابعة، عر   : 2666/2667
 ـ اجلزائر ؛ عك ون

بـن         احصا  ، املعهد الوط  للت طيا واإلحصـا ، : مه دد دولة، اصتصا  : الس ة اخلامسة، عر   : 2667/2662
 ـ اجلزائر ؛ عك ون

ــ اجلزائـر؛  ، املعهد الوط  للت طيا واإلحصا ، بن عك ـونشهادة مهندس دولة في اإلحصاءاحلصول على  : 01/07/2002
حالـة الكـركة ــ  تطبيق التحليـ  التيييـزي علـى احتيـال التعـرد حلـوادا السـيارا " م كرة الت رج موسومة بـ 

 "SAAاجلزائرية للتأمني 
العلـوم اإلقتصـادية  ة، اىلول يف قائيـة ال ـاجحني، كليـاقتصـاد كمـي:  صـصال جاح يف مسـابقة املاجسـتري،   : 2662-2660

 جامعة الجزائر ؛وعلوم التسيري، 
ــــاقتصــــاد تطبيقــــي:  ال جــــاح يف مســــابقة املاجســــتري،  صــــص : 2662-2660 ــــاجحني، كلي العلــــوم  ة، اخلــــامق يف قائيــــة ال 

 جامعة محمد خيضر ـ بسكرة ؛اإلقتصادية وعلوم التسيري، 
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   التدرج الوظيفي   ـ ثانيا: 

 
 .عربية:  لغة التكوين -
 .عرنسية و اجنليزية :لغات مساعدة  -
 
 
 
 
 المسؤوليات البيداغوجية والعلمية ـ ثالثا : 

 جامعة بسكرة؛العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،  ة، كلياقتصاد تطبيقي:  الس ة اىلو  ماجستري،  صص : 2662-2660
 جامعة بسكرة؛العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،  ة، كلياقتصاد تطبيقي:  الس ة الثانية ماجستري،  صص : 2660-2661

 ةكليـ  - حسـن، بتقـدير اقتصـاد تطبيقـي: شـعبة  لعلـوم االقتصـادية شهادة الماجستير في ااحلصول علـى  : 09/03/2008
 جامعة بسكرة ؛العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، 

 جامعة ورقلة ؛العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ة، كلياقتصاد تطبيقي الس ة اىلو  دكتوراه : 2668-2660
 جامعة ورقلة ؛العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ة، كليد تطبيقياقتصا الس ة الثانية دكتوراه : 2660-2676
 جامعة ورقلة ؛العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ة، كلياقتصاد تطبيقي الس ة الثالثة دكتوراه : 2676-2677
 جامعة ورقلة ؛والتجارية وعلوم التسيري،  العلوم اإلقتصادية ة، كلياقتصاد تطبيقي س ة الرابعة دكتوراهال : 2677-2672
 جامعة ورقلة ؛العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  ة، كلياقتصاد تطبيقي الس ة اخلامسة دكتوراه : 2672-2670

مشـر  بتقـدير  العلـوم االقتصـادية وعلـوم التسـيير :  صـص شـهادة دكتـوراف فـي العلـوم  احلصول علـى  : 11/09/2014
 جامعة ورقلة ؛العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري،  ةكليا  جد

العلــــوم  ةكليـــ  العلـــوم االقتصـــادية وعلـــوم التســـيير :  صـــص شـــهادة التلهيـــل الجـــامعي  احلصـــول علـــى  : 71/01/2016
 .جامعة ورقلةاإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، 

 مه دد دولة يف اإلحصا ، جبامعة ورقلة ؛: بصفة مرتبص يف سلك امله دسني، الرتبة  التنصيبو التعيين : 07/72/2662
 مه دد دولة يف اإلحصا  ؛: يف سلك امله دسني، الرتبة  التثبيت : 77/76/2660
 ؛ جبامعة ورقلةبتسيري مهام مصلحة الت طيا واإلحصا  والتوجيه  التكليف : 27/62/2660
 رئيق مصلحة اإلحصا  واإلستكراف جبامعة ورقلة ؛ التعيين في المنصب العالي : 20/68/2662
 ؛ "ب"أستاذ مساعد قسم : بصفة مرتبص يف سلك اىلسات ة املساعدين، الرتبة  التنصيبو التعيين : 31/12/2008
 ؛ "ب"قسم  أستاذ مساعد: يف سلك اىلسات ة املساعدين، الرتبة  الترسيم : 01/01/2010
 ؛ "أ"أستاذ مساعد قسم : يف سلك اىلسات ة املساعدين، الرتبة  التنصيب والترقية والترسيم : 30/12/2010
 ؛ "ب"أستاذ حماضر قسم : يف سلك اىلسات ة احملاضرين، الرتبة  الترقية والترسيم : 01/10/2014
 ".أ"أستاذ حماضر قسم : الرتبة يف سلك اىلسات ة احملاضرين،  الترقية والترسيم : 61/01/2016
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عضــو اللج ــة الت ظيييــة لليــمير العليــي الــدوإ الثــاظ حــول اصــالح ال ظــام املصــريف اجلزائــري يف  ــ   : 72/60/2668&77
 ية الران ة، امل عقد بكلية احلقو  والعلوم اإلقتصادية، جامعة قاصدي مرباح ورقلةالتطورا  العامل

، كليـة العلـوم االقتصـادية والعلـوم 2677عضو ممتحن ومصحح يف مسابقة املاجسـتري ، دورة سـبتي   : 28/60/2677
 التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ؛

 67/67/2677من 
 07/72/2670ا  

 ،(CNEPRU) عضو يف عرقة حبث يف اطار مكاريع اللج ة الوط يـة لتقيـيم مكـاريع البحـث اجلـامعي :
التســيري املــاإ لليمسســا  الصــغرية واملتوســطة  ــو ب ــا  : ، بع ــوان  M02420100005: حتــر رقــم 

 ؛ مقاربة لرتشيد القرارا  املالية
 67/76/2670من 

 ا  يوم ا ن ا
التطبيقـا  الكييـة يف العلـوم االقتصـادية واملاليـة، كليـة العلـوم االقتصـادية :  ـوان عضو يف خم  حبث بع :

 ؛ والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 ؛ جامعة بسكرةـ صبري حمكم جمللة أحباا اقتصادية وادارية اليت تصدر عن كلية العلوم االقتصادية  : 67/76/2670 ابتدا 
 07/72/2670من 

 ا  يوم ا ن ا
مســـمول عريـــق االصتصـــا  ليســـانق اقتصـــاد كيـــي بكليـــة العلـــوم االقتصـــادية والعلـــوم التجاريـــة وعلـــوم  :

 لتسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ؛ا
 منـاذجو  Excel دوا  املساعدة على ا اذ القـرار باسـت دام برنـام أ" رئيق ندوة عليية شهرية حول : 72/60/2672

Panel لتســـيري، جامعـــة ، وامل عقـــدة بكليـــة العلـــوم االقتصـــادية والعلـــوم التجاريـــة وعلـــوم ا"قاهتـــاوتطبي
 قاصدي مرباح ورقلة ؛

كليــة العلــوم االقتصــادية والعلــوم التجاريــة وعلــوم التســيري، ،عضــو اللج ــة العلييــة لقســم العلــوم التجارية : 60/76/2672
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة ؛

 67/67/2670من 
 07/72/2670ا  

 ،(CNEPRU) عضو يف عرقة حبث يف اطار مكاريع اللج ة الوط يـة لتقيـيم مكـاريع البحـث اجلـامعي :
 ـو ب ـا  منـوذج ت يـوي بـدي  لالقتصـاد  : ، بع ـوان F02N01UN300120150001 : حتر رقـم 

  بعد مسرية مخسني س ة من االستقالل ؛: اجلزائري
 67/67/2670من 

 ا  يوم ا ن ا
 : ورقلة حتر الرابا -ة حترير جملة الدراسا  االقتصادية الكيية جبامعة قاصدي مرباحعضو نيئ 

http://www.jqes.info-sud.com/?page_id=4 
يف اطــار   " احملــددا  والضــوابا: اىلدوا  االحصــائية والقياســية  " رئــيق جلســة علييــة شــهرية حــول : 28/67/2670

مـــن طـــرف كليـــة العلـــوم اإلقتصـــادية والتجاريـــة وعلـــوم  مراه ، املـــ ظاىليـــام التكوي يـــة اىلو  لطلبـــة الـــدكتو 
التســـيري  بالتعـــاون مـــع خمـــ  التطبيقـــا  الكييـــة يف العلـــوم االقتصـــادية واملاليـــة، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح 

 .ورقلة، اجلزائر
يف اطــار اىليـــام   " اىلنـــوا  وطــر  الت بـــم: السالســ  الزم يــة  " عضــو مكــاري يف ال ـــدوة العلييــة حـــول : 21-28/60/2670

مــن طــرف كليــة العلــوم اإلقتصــادية والتجاريــة وعلــوم التســيري   مالتكوي يــة اىلو  لطلبــة الــدكتوراه، املــ ظ
 .بالتعاون مع خم  التطبيقا  الكيية يف العلوم االقتصادية واملالية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائر

يف   " اىلنـوا  وطـر  الت بـم: السالسـ  الزم يـة  " ليا  ال دوة العليية حولرئيق اللج ة الت ظييية لفعا : 21-28/60/2670
من طرف كلية العلوم اإلقتصـادية والتجاريـة وعلـوم  ماطار اىليام التكوي ية اىلو  لطلبة الدكتوراه، امل ظ

ربـــاح التســـيري  بالتعـــاون مـــع خمـــ  التطبيقـــا  الكييـــة يف العلـــوم االقتصـــادية واملاليـــة، جامعـــة قاصـــدي م
 .ورقلة، اجلزائر

مـن  مواملـ ظ  " ال ي جـة باملعـادال  الب ائيـة وتطبيقاهتـا" رئيق اللج ة العليية يف اليوم الدراسـي حـول  : 62/60/2671
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 تأطير مذكرات التخرج ـ  رابعا : 

ـــــ دور املمسســـــا 7 الصـــــغرية واملتوســـــطة يف حتســـــني الت ييـــــة االقتصـــــادية، مـــــ كرة ليســـــانق،  صـــــص ادارة أعيـــــال، الســـــ ة اجلامعيـــــة  ـ
 ؛ 2660/2676

ـــــ دور الســــلوي الت ظييــــي يف تطــــوير اىلدا  املتييــــز لليمسســــة االقتصــــادية، مــــ كرة ليســــانق،  صــــص ادارة أعيــــال، الســــ ة اجلامعيــــة 2
 ؛ 2660/2676

، م كرة ليسـانق،  صـص اقتصـاد كيـي، السـ ة (2670ـ7016)ة لظانرة التض م يف اجلزائر صالل الفرتة ـ دراسة اقتصادية قياسي0
  ؛ 2670/2670اجلامعية 

 بعد الدكتوراف 1714/1712 السنة الجامعية

، مـ كرة (2670ــ2676)ـ أثر خمطر سعر الفائدة على أدا  حمفظة اىلورا  املالية ـ دراسة حالة بورصة نيويوري لألورا  املاليـة للفـرتة 0
 ؛ 2670/2672ماسرت،  صص التق يا  الكيية يف املالية، الس ة اجلامعية 

، (2672ــ2666)ـ أثر التض م على عوائد اىلسهم ـ دراسة تطبيقية ىلسهم جميوعة مـن الكـركا  املسـعرة يف بورصـة عيـان للفـرتة 2
 ؛ 2670/2672ية م كرة ماسرت،  صص التق يا  الكيية يف املالية، الس ة اجلامع

، مــ كرة ماســرت، (2670ـــ7016)ــ أثــر اإلســتثيار اىلج ـش املباشــر علــى ال يــو االقتصـادي يف اجلزائــر ـ دراســة قياســية صــالل الفـرتة 0
 ؛ 2670/2672، الس ة اجلامعية اقتصاد قياسي صص 

 
 بعد التلهيل الجامعي 1712/1712 السنة الجامعية

 
، مـ كرة (2672ــ2676)دا  املـاإ لليمسسـا  املسـعرة لعي ـة مـن الكـركا  ببورصـة قطـر  ـ للفـرتة ب ـا  منـوذج قياسـي للت بـم بـاىل -1

 ؛ 2672/2670ماسرت،  صص التق يا  الكيية يف املالية، الس ة اجلامعية 
، مــ كرة 2670-7016دراســة قياســية حلالــة اجلزائــر صــالل الفــرتة  –تطــورا  ال فقــا  العامــة وتأثرياهتــا علــى ال يــو االقتصــادي  -8

 ؛ 2672/2670ماسرت،  صص اقتصاد قياسي، الس ة اجلامعية 
، مـــ كرة ماســـرت، 2670-7016دراســـة حالـــة اجلزائـــر صـــالل الفـــرتة  –دراســـة قياســـية ىلثـــر الصـــادرا  علـــى ال يـــو االقتصـــادي  -0

 ؛ 2672/2670 صص اقتصاد قياسي، الس ة اجلامعية 
، مـ كرة ماسـرت،  صـص اقتصـاد 2670-7086طالة والتضـ م يف اجلزائـر صـالل الفـرتة دراسة العالقة السببية بني  انريت الب -76

 ؛ 2672/2670قياسي، الس ة اجلامعية 
 

 1712/1711 السنة الجامعية
 

طرف كليـة العلـوم اإلقتصـادية والتجاريـة وعلـوم التسـيري بالتعـاون مـع خمـ  التطبيقـا  الكييـة يف العلـوم 
 .دي مرباح ورقلة، اجلزائراالقتصادية واملالية، جامعة قاص

التطبيقا     مب "األساليب القياسية في التنبؤ ورسم السياسات االقتصادية" رئيس فرقة بحث : 72/60/2671
  .اجلزائر -بكلية العلوم االقتصادية، جامعة ورقلة الكيية يف العلوم االقتصادية واملالية
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مـ كرة ماسـرت،  صـص ، « 2670 -7006: دراسة قياسـية للفـرتة  -حترير أسعار الفائدة على االدصار احمللي يف اجلزائر  أثر -77
 ؛ 2670/2671اسي، الس ة اجلامعية اقتصاد قي

، مـ كرة ماسـرت،  صـص اقتصـاد « 2672 -7016: دراسة قياسية للفرتة  -احملددا  االقتصادية لالدصار احمللي يف اجلزائر  -72
 ؛ 2670/2671قياسي، الس ة اجلامعية 

 . كيا مت م اقكة العديد من م كرا  الت رج ل ي  شهادة املاسرت  -
 

 

 

 ييس المدرسةالمقـا ـ  خامسا : 

 النظام الكالسيكي
 اجلامعية  الس ة املستوى املقياد الرقم
 2668/2660 ادارة أعيال: الس ة الثالثة علوم تسيري،  صص حبوا العيليا  67
 2660/2676ا   2668/2660من  الس ة الثانية ج   مكرتي علوم التسيري اإلحتياال  62

 (LMD) النظام الجديد
 2676/2677 س ة اىلو  ج   مكرتي ال 7احصا   60
 2670/2671ا   2672/ 2670من  الس ة اىلو  ج   مكرتي  2احصا   60
 2670/2671ا   2676/2677من  الس ة الثانية ج   مكرتي  0احصا   62
 2670/2670ا   2672/2670من  الس ة الثانية ج   مكرتي  اقتصاد كلي 60
 2670/2670 التق يا  الكيية يف املالية: اسرت،  صص س ة أو  م حتلي  املعطيا  61

 

 األعمال العلمية ـ  سادسا : 

I. في الدوريات والمجالت  المقاالت: 
 

  المنشورة قبل مناقشة أطروحة الدكتوراف المقاالتأوال ـ : 

 

احلقو  كلية ،  « (1772ـ1717)تقدير دالة االدخار العائلي في الجزائر  »:  بع وان، الباحثبحث نشر في مجلة  .1
 ؛ 60/2668عدد ال، قاصدي مرباح ورقلة، جامعة االقتصاديةوالعلوم 

أهم مؤشرات كفاءة االدخار المحلي في تمويل التنمية بالجزائر خالل الفترة  »:  بع وان، بحث نشر في مجلة الباحث .1
 ؛77/2672 اح ورقلة، العددكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرب ،« 1717ـ  1717

 االدخار واالستثمار في اختبار العالقة السببية والتكامل المشترك بين »:  بع وان، بحث نشر في مجلة الباحث .3

التجارية وعلوم التسيري، جامعة العلوم كلية العلوم االقتصادية و  ،« (1711ـ1717)االقتصاد الجزائري خالل الفترة 
 .70/2670 قاصدي مرباح ورقلة، العدد

 

  المنشورة بعد مناقشة أطروحة الدكتوراف المقاالتثانيا ـ : 
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مدخرات القطاع العائلي في الجزائر بين الواقع  » : بع وان، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصاديةبحث نشر في  .4
وعلوم التسيري، جامعة التجارية العلوم كلية العلوم االقتصادية و ،  « (1713ـ1717)دراسة تحليلية للفترة : والطموح 

 ؛ 2672جوان /62قاصدي مرباح ورقلة، العدد 

 الصر  سعر بين المشترك التكامل عالقة اختبار » : بع وان، بحث نشر في مجلة أداء المؤسسات الجزائرية .2
رية التجاالعلوم ، كلية العلوم االقتصادية و « (1714ـ1717) للفترة تطبيقية دراسة:  الجزائر في التضخم ومعدالت

 ؛ 61/2672وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 

العالقة السببية بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في  » : بع وان، بحث نشر في مجلة أبحاث إقتصادية وإدارية .2
حميد م التسيري، جامعة التجارية وعلو العلوم ، كلية العلوم االقتصادية و « (1713ـ1717) دراسة تطبيقية للفترة: الجزائر

 ؛ 2672جوان  /71، العدد صيضر بسكرة
 

  ثالثا ـ المقاالت المنشورة بعد مناقشة التلهيل الجامعي: 

طويلة األجل بين االنفاق على  العالقةواقع  » : بع وان،  -دورية دولية محكمة  –بحث نشر في مجلة رؤى اقتصادية  .1
، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية « (1713ـ1724) للفترة قياسيةاسة در : التعليم والنمو االقتصادي في الجزائر

 ؛ 2670جوان /76وعلوم التسيري، جامعة الكهيد محه خلضر الوادي، العدد 

نحو بناء نموذج قياسي للتنبؤ باألداء المالي  » : بع وان، بحث نشر في مجلة الدراسات االقتصادية الكمية .8
، كلية العلوم « (1712-1717) لفترةخالل ا دراسة حالة عينة من الشركات –بورصة قطر  للمؤسسات المسعرة في

 .2670ديسي  / 62االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد 

 

II.  المطبوعات العلمية الجامعية: 

االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي من طرف اجمللق العليي لكلية العلوم  جامعية معتمدةمطبوعة  .7
 .2670/2672الس ة اجلامعية  ،«مقدمة في االحتماالت واإلحصاء التطبيقي   »:  بع وانمرباح ورقلة، 

 من طرف اجمللق العليي لكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي جامعية معتمدةمطبوعة  .17
 .2670/2671الس ة اجلامعية  ،« 1اإلحصاء   »:  بع وانمرباح ورقلة، 

 

III. الوطنية والدوليةالمداخالت العلمية في الملتقيات : 
 

 الملتقيات الوطنية ـ أوال : 

 اإلحصا حول  اليوم الدراسي، يف اطار « جودة البيانات اإلحصائية ودورها في سالمة العمل اإلحصائي » : بعنوان بحث .11
كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  من طرف م، امل ظ2670أعري   06يوم ، بني اىلكادميية وامله ية قاتهوتطبي

 ؛قاصدي مرباح ورقلة ، جامعة ة يف العلوم االقتصادية واملاليةخم  التطبيقا  الكييالتسيري  بالتعاون مع 

للفترة سعر صر  الدينار الجزائري ومعدالت التضخم تحركات العالقة السببية بين قياس  » : بعنوان بحث .11
تطور سياسا  سعر صرف الدي ار اجلزائري وانعكاساهتا على االقتصاد حول  امللتقى الوط ، يف اطار « (1714ـ1717)

مع خم  كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  بالتعاون من طرف   م، امل ظ2672ع اير   24-25ي، يوماجلزائري
 ؛ أدرار، جامعة التكام  االقتصادي اجلزائري اإلعريقي
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دراسة قياسية  ـ واقع العالقة طويلة األجل بين اإلنفاق على التعليم والنمو االقتصادي في الجزائر » : بعنوان بحث .13
 أعري  60و  68 ي، يوموالكلفة بني العائد التعليم اقتصاديا ، يف اطار امللتقى الوط  حول « (1713ـ1724)للفترة 
من طرف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  بالتعاون مع خم  التكام  االقتصادي اجلزائري  م، امل ظ2672

 اإلعريقي، جامعة أدرار ؛

 عةاألخطاء الشائأهم كيفية تقييم واختبار نماذج االنحدار في القياس االقتصادي  مع اإلشارة إلى  » : بعنوان بحث  .14
 70 اجرا ا  الدراسة التطبيقية، يوم: حول م هجية البحث العليي  ، يف اطار اليوم الدراسي الرابع«تحليل البيانات  عند

 ؛ حميد صيضر ـ بسكرة، اجلزائر، جامعة العلوم االقتصادية وعلوم التسيريمن طرف خم   م، امل ظ2672أعري  

يف اطار امللتقى الوط  حول   «-دراسة قياسية -في الجزائر اتهومحدد لطلب على العملا » : بعنوانمشترك  بحث  .12
من طرف كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم  م، امل ظ2672 أعري  20 ، يومياشكالية البطالة والتكغي  يف اجلزائر

 .، اجلزائرمليانة ييقخب بونعامة اجليالإ، جامعة الت يية احمللية واملقاوالتية بوالية عني الدعلىالتسيري  بالتعاون مع خم  

" يف اطار اىليام التكوي ية اىلو  لطلبة الدكتوراه حول   «التكامل المشترك ونماذج تصحيح الخطل » : بعنوان بحث .12
من طرف كلية العلوم اإلقتصادية  م، امل ظ2670 عيفري 60، يوم "احملددا  والضوابا: اىلدوا  االحصائية والقياسية 

 .علوم التسيري  بالتعاون مع خم  التطبيقا  الكيية يف العلوم االقتصادية واملالية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، اجلزائروالتجارية و 

وذلك ضين أشغال امللتقى   «وجهة نظر نقدية  –االشتراكية  النفط وتخلف االقتصاد الجزائري  » : بعنوان بحث .11
،  "أداة للتحول نحو اقتصاد الفعالية : اتيجية االقتصادية الجديدة االستر " اإلقتصاد الجزائري الوط  اىلول حول 

 28و  21، وامل عقد جبامعة ورقلة يومي من طرف جامعة التكوين املتواص  بالتعاون مع جامعة قاصدي مرباح ورقلة مامل ظ
 . 2671عيفري 

 األخطاء الشائعةأهم مع اإلشارة إلى  كيفية تقييم واختبار نماذج االنحدار في القياس االقتصادي  » : بعنوان بحث .18
، وال ي  التحليل الكمي والكيفي في البحوث االقتصادية واالداريةيف اطار اليوم الدراسي حول   «تحليل البيانات  عند

، بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة العريب بن مهيدي بأم البواقي 2671أعري   76نظم يوم 
 .اجلزائر

دراسة حالة الرقم القياسي لألسعار "  االقتصاد القياسي المالي وتطبيقاتها في ARCHنماذج  » : بعنوان بحث .17
أعري   21، وال ي نظم يوم االقتصاد القياسي المالييف اطار اليوم الدراسي الثالث حول   «للواليات المتحدة األمريكية 

  .رية وعلوم التسيري، املركز اجلامعي بلحاج بوشعيب ـ عني يوش ر، اجلزائرمبعهد العلوم االقتصادية، التجا 2671

 

  ثانيا ـ الملتقيات الدولية: 

االقتصاد الجزائري خالل الفترة  في ومعدالت الفائدةاالدخار  اختبار عالقة التكامل المشترك بين » :بعنوان بحث .17
، 2672ماي  60-62يومي  ظام املاإ وال يو االقتصادي،، يف اطار امللتقى الدوإ الثاظ حول ال « (1713ـ1777)

 .ارة، القليعة ـ تيبازة، اجلزائراملدرسة العليا للتج
   

 أحمد سالمي .د


