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 عقون عبد السالم : الدكتورAGGOUN Abdeslem 
 والية جباية، اجلزائر – م خبراطة 1982 جوان 02 هـ ادلوافق لـ 1402 شعبان 09: اتريخ ادليالد
 سنوات 10: اخلربة ادلهنية 
 جزائرية : اجلنسية
 متزوج وأب لطفلني :احلالة العائلية 
 00213661830035: اذلاتف 
 اجلزائر 34000 مسكن، طريق العناصر، والية برج بوعريريج 50حي : العنوان ،
 األلكرتوين: العنوان :abdeslemaggoune@gmail.com 
 جتارة : التخصص العام
 مالية وحماسبة : التخصص الدقيق
 بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة برج بوعريريج، "أ"أستاذ حماضر : الوظيفة احلالية ،

. اجلزائر

: الشهادات احملصل عليها. 2

 اثنوية لبواردي خلضر، دائرة خراطة، والية جباية،اجلزائر؛ 2001 جوان :شهادة البكالوراي ،
 جامعة البليدة، اجلزائر؛ 2005علوم جتارية، ختصص مالية، جوان  : شهادة ليسانس ،
 جامعة ادلدية، اجلزائر؛ 2009علوم التسيري، ختصص حماسبة ومالية، جويلية : شهادة ماجستري ،
 جامعة البليدة، اجلزائر؛ 2013علوم اقتصادية، ختصص نقود مالية وبنوك، جويلية : شهادة دكتوراه علوم ،
 جامعة البليدة، اجلزائر2015علوم اقتصادية، فيفري  :شهادة التأهيل اجلامعي ،. 
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  معهد العلوم االقتصادية، التجارية، وعلوم التسيري، ادلركز اجلامعي عني دتوشنت، ،"ب"أستاذ مساعد 
؛ 2011ديسمرب - 2009اجلزائر، أكتوبر 

  معهد العلوم االقتصادية، التجارية، وعلوم التسيري، ادلركز اجلامعي عني دتوشنت، اجلزائر، ،"أ"أستاذ مساعد 
؛ 2013جويلية - 2011ديسمرب 

  قسم العلوم ادلالية واحملاسبية، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة ،"ب"أستاذ حماضر 
 ؛2015فيفري - 2013برج بوعريريج، اجلزائر، جويلية 

  ما يعادل أستاذ مشارك ابجلامعات السعودية، قسم العلوم ادلالية واحملاسبية، كلية العلوم ،"أ"أستاذ حماضر 
 . إىل غاية يومينا هذا2015االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة برج بوعريريج، اجلزائر، فيفري 

: األعمال العلمية والبيداغوجية ادلنجزة. 4

 سنة 08، حوليات جامعة بشار، العدد "خطط اإلنقاذ بني إدارة األزمة وتفاقمها: "مقال بعنوان ،
 .75-66: ، ص ص2010

 جملة االقتصاد والتنمية البشرية، خمرب ،"مكانة التغيري التنظيمي يف حتقيق ادليزة التنافسية: "مقال بعنوان 
 .204- 189: ، ص ص2011، جوان 03التنمية االقتصادية والبشرية، جامعة البليدة، العدد 

 مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط"سياسات إدارة األزمة ادلالية: "كتاب بعنوان ،
2011. 

 دراسة تطبيقية ابستعمال منوذج : أثر العدوى على تكرار األزمات ادلالية: "مقال بعنوانGARCH 
، جملة األحباث االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم 2008على األزمة ادلالية العادلية 

 .258- 243: ، ص ص2012، ديسمرب 07التسيري، جامعة البليدة، العدد 
 جملة االقتصاد " 2008تقييم أداء األسواق ادلالية العربية يف ظل األزمة ادلالية العادلية  ":مقال بعنوان

، ص 2013، سبتمرب 08، العدد 02والتنمية البشرية، خمرب التنمية االقتصادية والبشرية، جامعة البليدة 
 ؛:ص
  أسس قياس وحتليل خماطر السيولة يف البنوك التجارية دراسة حالة بنك سوسييت جينرال خالل الفرتة

 ؛2015، 23، جملة احلكمة للدراسات االقتصادية، العدد 2008-2012



  عقون 2012 -2001مكانة الربامج التنموية اجلزائرية يف احلد من البطالة دراسة قياس ية خالل الفرتة ،
 ؛2017، 11عبد السالم، جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد 

 L’université entrepreneuriale et le développement régional جملة التنمية ،
 ؛2017، 04االقتصادية، العدد 

  ،إشكالية تكرار األزمات ادلالية يف األنظمة االقتصادية وآليات احلد من ذلك، دار آمنة للنشر، كتاب حمكم
 ؛2017

 ادلعاجلة احملاسبية لعناصر ادلركز ادلايل وفق : "مطبوعة بعنوانSCF" كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم ،
 ؛2014/2015التسيري، جامعة برج بوعريريج، 

 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري، ، "جباية العمليات ادلالية وادلصرفية: "مطبوعة بعنوان
 ؛2013/2014، 02جامعة البليدة 

 ادلشاركة يف العديد من ادللتقيات الدولية والوطنية داخل وخارج الوطن؛ 
  برج )ادلشاركة يف جلان اخلربة وادلناقشة لرسائل الدكتوراه والتأهيل اجلامعي وادلطبوعات اجلامعية، يف جامعات

 ؛(بوعريريج، سطيف، ادلسيلة، البليدة، ادلدية، وادي سوف
 عضو اللجان العلمية للعدد من اجملالت الدولية، والتظاهرات العلمية؛ 
  ؛(ليسانس، ماسرت، دكتوراه) الثالثة األطوارتدريس عدة مقاييس يف 
  ؛(ليسانس، ماسرت، دكتوراه)أتطري العديد من الطلبة يف األطوار الثالثة 
 ؛رئيس مشروع تكوين يف الطور الثالث شعبة العلوم ادلالية واحملاسبية 
 عضو مؤسسة دلخرب الدراسات االقتصادية حول ادلناطق الصناعية يف ظل الدور اجلديد للجامعة. 
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  ؛(2021-2018)رئيس اجمللس العلمي للكلية عهدة 
  2017-2014انئب عميد الكلية دلا بعد التدرج البحث العلمي والعالقات اخلارجية. 
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 التحكم اجليد للغة اإلجنليزية؛ 
 التحكم ادلتوسط للغة الفرنسية .


