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           معلومات شخصية . أوال

 MUSTAPHA      مصطفى  :االسم -
             BOUCHAMA  بوشامة  :اللقب -
  ببئرخادم والية اجلزائر1975 جويلية 16:تاريخ ومكان االزدياد  -
 .لثالثة أطفال متزوج وأب  :العائلية احلالة -
 . جزائرية :اجلنسية -
 00213554776762 /00213668267246:اذلاتف  -
     boumut75@yahoo.fr:الربيد االلكرتوين  -
  -2- البليدة التسيري، جامعة علوم التجارية وو االقتصادية العلوم بكلية "أ"زلاضر أستاذ :ادلهنة -
 .حي شاربوين  سعيد محدين ، بئرخادم  اجلزائر55: العنوان -

 التدرج العلمي والشهادات. ثانيا

. 1993 ،شعبة علوم بكالورياشهادة ال -
 .1997 اجلزائر، جامعة ،اقتصاد قياسي ختصص ،العلوم االقتصادية يف الليسانس شهادة -
. 2004 اجلزائر، جامعة ، اقتصاد قياسيختصص ،االقتصاديةعلوم اليف  يف ادلاجستري شهادة -
 .2012 ديسمرب،3، جامعة اجلزائر  اقتصاد قياسي ختصصاالقتصاديةعلوم الدكتوراه علوم يف  شهادة  -
 2014 ماي" أ"شهادة التأهيل اجلامعي لرتبة أستاذ زلاضر  -
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 المسار المهني والعضوية في الهيئات البيداغوجية واإلدارية والعلمية. ثالثا

 المسار المهني .1
 .2004 إىل غاية 2002 بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جبامعة البليدة من أستاذ مؤقت -
منذ  (2حاليا البليدة) وعلوم التسيري جبامعة سعد دحلب والتجارية بكلية العلوم االقتصاديةأستاذ دائم -

 . إىل غاية يومنا هذا09/10/2004
 العضوية في الهيئات البيداغوجية واإلدارية .2

 .2006/2007 لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري خالل السنة اجلامعية المجلس التأديبيرئيس  -
   .2007/2008   يف مسابقة ادلاجستري للسنة اجلامعيةلجنة الترميزرئيس  -
 .2013 سبتمرب 18 إىل غاية 2013 ماي 06 من نائب رئيس قسم العلوم االقتصادية -
 2014فيفري 11 إىل غاية 2013 سبتمرب 18  من رئيس قسم العلوم االقتصادية -
 إلى غاية 2014 فيفري 11نائب العميد لما بعد التدرج و البحث العلمي و العالقات الخارجية، ابتداء من  -

 يومنا ىذا
 2019-2018 و 2018-2017مسؤول شعبة العلوم االقتصادية للتكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية  -
 .2013 سبتمرب 18 إىل غاية 2013سبتمرب 18 من اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصاديةعضو يف  -
 .يومنا ىذا إىل غاية 2013 سبتمرب 18 من المجلس العلمي للكليةعضو يف  -
 .2013/2014 بالكلية للسنة اجلامعية بلجنة الترتيب و التوجيوعضو  -
 مسابقة ادلاجستري  اخلاص بامتحان اإلحصاء و االحتماالت للسنة اجلامعية لجنة تصحيح عضو يف  -

2012/2013. 
 2016/2017  ، 2015/2016  سنة لجنة التحضير لمسابقة الدكتوراه الطور الثالثعضو يف  -
 2016/2017   ، 2015/2016  أمانة مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعيةعضو يف  -
 العضوية في مخابر وفرق البحث  .3

 .2015/2016 إىل غاية 2011عضو مبخرب ادلقاولة وتسيري ادلوارد البشرية والتنمية ادلستدامة من  -

العالقة بني البيئة والتنمية ادلستدامة، وأثرها على النمو االقتصادي حتت : عضو بفرقة حبث -
 2015 إىل غاية 01/01/2012من  M00420110022:رقم

 إىل غاية 2013 ماي 09ابتداء من  مبخرب ادلقاولة ، تسيري ادلوارد البشرية والتنمية ادلستدامة 04رئيس فرقة حبث رقم  -
 .يومنا هذا
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 تدريس مقاييس التدرج وما بعد التدرج واإلشراف والمناقشات: النشاطات البيداغوجية -4

إحصاء وصفي، اقتصاد كلي معمق،اقتصاد كلي، إحصاء تطبيقي،احتماالت،مناذج التنبؤ، : تدريس ادلقاييس اآلتية -
 مدخل لالقتصاد.اقتصاد العمل و الشغل

 2013/2014 .د، ختصص اقتصاد كلي و مالية دولية.م.مناذج اقتصادية و اجتماعية، ماسرت ل: تدريس مقياس -
 2017/2018- 2016/2017، تدريس مقياس اجلغرافية االقتصادية ماسرت 2014/2015

 2012/2013اقتصاد قياسي، قسم ماجستري السداسي األول للسنة اجلامعية : تدريس مقياس -
 2012/2013تدريس مقياس اإلحصاء التطبيقي، قسم ماجستري السداسي الثاين للسنة اجلامعية -
 :د المقاييس التالية.م.تدريس لقسم الدكتوراه ل -
 2013/2014مقياس االقتصاد الكلي ادلعمق،  مقياس منهجية البحث العلمي للسنة اجلامعية  -
 2014/2015مقياس األسواق ادلالية الدولية،  مقياس حتليل ادلعطيات السنة اجلامعية  -
 2015/2016مقياس اذلندسة ادلالية،  مقياس التأمني التكافلي السنة اجلامعية  -
مقياس اذلندسة ادلالية،مقياس التأمني التكافلي،مقياس االستشراف  مقياس منهجية البحث العلمي السنة اجلمعية  -

2016/2017. 
 2017/2018مقياس االقتصاد الكلي  ادلعمق، والتأمني التكافلي  -
 
 اإلشراف على مذكرات الليسانس، ادلاجستري و الدكتوراه -
 .(كرئيس و عضو شلتحن )عضو يف جلان مناقشة مذكرات ادلاسرت -
 .عضو يف جلان مناقشة ادلاجستري و الدكتوراه -
- 2015/2016- 2014/2015عضو يف جلنة التكوين يف الدكتوراه ختصص اقتصاد كلي و مالية دولية لسنوات  -

2016/2017 
 2016/2017عضو يف جلنة التكوين يف الدكتوراه ختصص اقتصاد كمي  -
 2017/2018(ختصصي بنوك ومالية، اقتصاد كلي ومالية دولية)مسؤول شعبة التكوين يف الدكتوراه علوم اقتصادية -
 .يف رللة تواصل جامعة باجي سلتار عنابة (حتكيم مقاالت علمية يف االقتصاد)خبري -
 .2يف رللة أحباث اقتصادية جامعة البليدة (حتكيم مقاالت علمية يف االقتصاد)خبري -
يف رللة التنمية االقتصادية، سلرب التنمية االقتصادية والبشرية يف اجلزائر، جامعة  (حتكيم مقاالت علمية يف االقتصاد)خبري -

 .2البليدة
 2كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة البليدة  (حتكيم مطبوعات علمية يف االقتصاد)خبري -
 .خبري يف جلان التأهيل  لرتقية األساتذة إىل رتبة أستاذ زلاضر أ -
 .عضو يف اللجان العلمية لعدد من ادللتقيات الدولية -
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 النشاطات العلمية واإلنتاج العلمي. رابعا

 مذكرات وأطروحات التخرج .1

دراسة قياسية الستهالك الغاز الطبيعي يف اجلزائر :مذكرة ليسانس يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد قياسي بعنوان -
1997. 

حالة - دور البورصة في تمويل االستثمار: رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية ختصص اقتصاد قياسي بعنوان -
 .2004، جامعة اجلزائر، النموذج األمريكي

دور التكامل االقتصادي للبلدان اإلسالمية في تحسين أدائها : أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية بعنوان -
 .2012، 3، جامعة اجلزائر االقتصادي

 المداخالت العلمية. 2

إطار فعاليات   يف ، مداخلةالزكاة و آثارىا في محاربة الفقر و البطالة على ضوء منهج االقتصاد اإلسالمي -
ادلالية اإلسالمية، التطبيقات، التحديات، واآلفاق اليت نظمتها ادلدرسة الوطنية للتجارة " الندوة العادلية الريادية األوىل

 .2013أكتوبر 31-30ادلملكة ادلغربية وادلنعقدة يومي -  أكادير- والتسيري
إطار الندوة الدولية اليت نظمتها كلية  يف مداخلةظاىرة الفقر في العالمين العربي و اإلسالمي، أسبابها و آثارىا،  -

ومبشاركة احتاد رلالس - جدة–العلوم االقتصادية وعلوم التسيري بالتعاون مع ادلعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 
، ادلنعقدة يف كلية العلوم تجارب مكافحة الفقر في العالمين العربي واإلسالميالبحث العلمي العربية حول 

 .2007 جويلية 03-01االقتصادية وعلوم التسيري جبامعة سعد دحلب البليدة من 
 حوليف إطار ادللتقى الدويل  مداخلةاآلثار االجتماعية و االقتصادية و السياسية للبطالة في الوطن العربي،  -

 ادلنعقد يف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جبامعة سعد البطالة أسبابها ومعالجتها و أثرىا على المجتمع
 .2006 أفريل 27-26-25:دحلب البليدة 

 يف إطار ادللتقى الدويل ، مداخلةنحو حكومة إلكترونية...الحكومة في ظل تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت -
 ادلنعقد جبامعة سعد دحلب -دراسة جتارب بعض الدول–متطلبات إرساء احلكومة اإللكرتونية يف اجلزائر حول 

تسيري اجلماعات خرب ، مل2013 ماي 14 -13البليدة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، يومي 
 .احمللية ودورها يف حتقيق التنمية

 يف إطار ادللتقى الدويل حول مداخلة ،الجباية المحلية و إشكالية تمويل التنمية المحلية المستدامة في الجزائر -
واقع واستشراف، ادلنعقد جبامعة سعد دحلب البليدة كلية - الالمركزية اجلبائية ودورها يف دتويل اجلماعات احمللية
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 اجلزائري الضرييبحتديات النظام  دلخرب، 2013 جوان 11-10العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، يومي 
 .يف ظل التحوالت االقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقاالت العلمية-3

 العدد مركز البصرية،اجلزائر،، دراسات اقتصادية، رللة البيئة، التنمية المستدامة من منظور إسالمي: مقال بعنوان -
16 ،2010. 

، رللة األحباث االقتصادية، جامعة أثر العملية التكاملية على األداء االقتصادي للبلدان اإلسالمية: مقال بعنوان -
 .2010، ديسمرب 4سعد دحلب البليدة العدد 

،ادللتقى الوطين المرأة المقاولة كأحد االتجاىات المعاصرة المساىمة في تفعيل التنمية االقتصادية في الجزائر -
األول حول دتكني ادلرأة و أثره على التنمية االقتصادية يف اجلزائر،ادلنعقد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية 

 .2015 مارس9 ،8 / 2جامعة البليدة- وعلوم التسيري
انعكاسات انهيار أسعار البترول على ظهور أزمة تمويل لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  -

دراسة بعض - أدوات التسيري يف منظمات األعمال ودورها يف الوقاية من األزمات: ،ادللتقى العلمي الدويلالجزائر
تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق التنمية    بالتعاون مع سلرب العلوم االقتصاديةادلنظم من قبل كلية- التجارب

 2015 ماي 5 -4يومي 
ادلورد البشري بني ثقافة ادلؤسسة و الثقافة : التمكين وسلوك المواطنة في المنظمة، الملتقى الوطني األول -

 .2جامعة البليدة-  كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية2015 ماي 7 و 6االجتماعية، ادلنعقد يومي 
احلوكمة )،ادللتقى الدويل الثايندور السياسة البيئية في تحقيق التنمية المحلية مع اإلشارة لوالية برج بوعريريج -

برج بوعريريج، مع سلرب - ،كلية االقتصاد جامعة البشري اإلبراهيمي2015 ديسمرب7/8يومي (و التنمية احمللية
 .الدراسات و البحوث يف التنمية الريفية

دور جودة التعليم يف تفعيل ):دور إدارة اجلودة الشاملة يف حتقيق اجلودة الداخلية للتعليم العايل،ملتقى دويل -
 2جامعة البليدة-2016 ديسمرب 06-05السياسات التشغيلية يف اجلزائر يومي 
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، رللة اإلدارة والتنمية للبحوث و الدراسات، الجماعات المحلية و إشكالية التنمية في الجزائر: مقال بعنوان -
  .2011، جانفي1جامعة سعد دحلب البليدة، ، العدد 

 2013،سلرب التنمية االقتصادية والبشرية يف اجلزائر،عالقة الزكاة بالمتغيرات االقتصادية الكلية: مقال بعنوان -

 2016، 2مجلت اإلبداع،جامعت البليدة،تفعيل آلياث مكافحت ظاهرة التهرب الضريبي :مقال بعنوان -

 2017المشاركة في ملتقى الخاص بالنمو االقتصادي و االجتماعي للجزائر،المنظم بالمدرسة الحربية،ماي -

 2017المشاركة في ملتقى دولي بالمغرب حول موضوع التأمين التكافلي،أغادير نوفمبر -

في العالم العربي الواقع و (التدريب)حول التكوين- جامعة المنستير-المشاركة في ملتقى دولي بتونس -
 2018التحديات ماي 

 2018 نوفمبر 07-06رئيس الملتقى الدولي  حول استراتيجيات التنمية الصناعية المزمع انعقاده بتاريخ  -
 2بجامعة البليدة 


