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 : معلومات شخصية 1

 اللقب: شين
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 0335214660رقم الهاتف النقال:

  drlchine@gmail.comالبريد اإللكتروني:
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 : الشهادات العلمية2

 جامعة  -شعبة العلوم الطبيعة و الحياة، ثانوية المختلطة 8991 دورة :بكالوريا- 
 الوادي

  المعهد الوطني  -تخصص إحصاء ،  3002جوان  اإلحصاءمهندس دولة في
 الجزائر -بن عكنون  اإلحصاءللتخطيط و 

 في العلوم اإلقتصادية ، تخصص إقتصاد كمي ، كلية  3002: نوفمبر  ماجستير
 جامعة الجزائر -العلوم اإلقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

  كلية  ،في العوم اإلقتصادية، تخصص إقتصاد كمي  3082ماي : دكتوراه علوم
 2جامعة الجزائر -العلوم اإلقتصادية، التجارية وعلوم التسيير 

 1022 معي صنف أستاذ محاضر )ا( فيفري تاهيل الجا 
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 شهادات علمية في الدورات التكوينية  :3

 حول تصميم ووضع حيز التنفيد موقع للواب على شبكة االنترنيت  شهادة تكوين
بكلية العلوم  3002نوفمبر  31الى غاية  3002نوفمبر  38خالل الفترة الممتدة من 

 بجامعة الجزائر االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
  جامعة  2007- 3002شهادة تكوين في طرق تحليل المعقدة معطيات  االستبيان

 ميشغان بالواليات المتحدة األمريكية
  3002باستخدام البرامج االحصائية شهادة تكوين في تطبيق تحليل المعطيات- 

 جامعة ميشغان بالواليات المتحدة األمريكية 2007
  جامعة ميشغان بالواليات  2008 -3007العينات االحصائية شهادة التكوين في

 المتحدة األمريكية
  شهادة تكوين في برنامجPLS-SMART  -  بجامعة يوتارا  -3082نوفمبر- 

 ماليزيا  
  شهادة خبير دولي في المؤشرات االقتصادية و الديمقراطية بجامعة قوتنبورغ السويدية

  3081الى غاية  3082من 

 المهنية: الخبرة 4

  ن بن عكنو -تدريس بصفة استاذ مؤقت في المعهد الوطني للتخطيط و اإلحصاء- 
  3001الى  3002الجزائر خالل السنوات 

  توضيف في جامعة بومرداس، كلية العلوم اإلقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير
 دائم أستاذالى يومنا بصفة  3001ديسمبر  82إبتداء من 

 كلية العلوم 3009ديسمبر  82تعيين في سللك األساتذة المساعدين قسم "ب" بتاريخ ،
 .اإلقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير
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 كلية العلوم 3080نوفمبر  31" بتاريخ تعيين في سللك األساتذة المساعدين قسم "أ ،
 .اإلقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير

 كلية العلوم 3082ماي  38 تعيين في سللك األساتذة المحاضرين قسم "ب" بتاريخ ،
 .اإلقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير

  كلية العلوم 3087فيفري  82تعيين في سللك األساتذة المحاضرين قسم "أ" بتاريخ ،
 اإلقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير.

  
 : المقاييس المدرسة5
االنجليزية  -2اإلحصاء -نماذج إحصائية  -اإلقتصاد القياسي  -اإلحصاء الرياضي  

  .التجارية
 
 : النشاطات العلمية 6
 مقال علمي بعنوان "  contribution of human capital in to economic growth in Algeria"  في

 -مجلة اإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي بالمدرسة العليا لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 
 3082- 33العدد  -القليعة

 مقال علمي بعنوان  Foreign Direct Investment as an Instrument to Promote Entrepreneurship 

in Algeria: Structural Analysis 

Using MICMAC Method ; Journal of Business and Management Sciences, 2017, Vol. 5, No. 4,  

120-124 Copyright@2017 Science and Education Publishing Co., LTD, USA 

 Agricultural entrepreneurship in Algeria Prospective Structural analysis usingمقال علمي بعنوان 

MICMAC method 

رقم  8معارف التابعة لكلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير الجزء في مجلة
 جامعة بويرة  7102ديسمبر   ISSN 1112-7007االيداع 

 The role of social Media in the agricultural activity in Algeria Online survey Published مقال علمي بعنوان

at scientific 

  7102-0108المجلة العلمية المستقبل اإلقتصادي تصدر عن مخبر مستقبل اإلقتصاد الجزائري خارج المحروقات تحت رقم اإليداع 

 7102العدد الخامس ديسمبر 
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  يانات دراسة قياسية باستخدام ب''استهالك الغاز الطبيعي في الجزائر)علمي بعنوان مقال
 لكلية العلومالبعاد االقتصاديةا في مجلة ة''قاليم جزائريأبانيل لعينة من أربعة 

  0710ديسمبر   EISSN: 2602-06رقم االيداع  3االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير الجزء

 ومرداسبجامعة 

 

 مداخلة بعنوان  " Purchase through Electronic Marketing  "-  ملتقي وطني
الخامس حول التسويق بين النظريات العلمية و الممارسات التطبيقية ) واقع وتحديات 

بكلية العلوم   1025مارس  10-26 اإلدارة التسويقية في المؤسسة الجزائرية يومي
 .اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير بجامعة عمارثليجي باألغواط

 مداخلة بعنوان  " the corporate social responsability of Algerian 
company  

 فالمننظم من طر للعلوم اإلقتصادية، اإلجتماعية و إدارة األعمال في ملتقي دولي 
Academy of Science and Technology (AST)  ديسمبر  -02و 02يومي

  تركيا -باسطنبول  3082
  مداخلة بعنوان" Impact of free trade zones on economic growth case    -

Algeria prospectives  الملتقى الدولي الخامس حول االستثمار االجنبي المباشر و
  بومرداس  وذالك خالل -مستقبل المناطق الحرة لتصدير الصناعي بجامعة امحمد بوقرة 

 3082ماي  32و  32يومي 
  استخدام و سائل الدفع الحديثة في النظام المالي والمصرفي واقع  »"مداخلة بعنوان

ات تفعيل آلي" ملتقى وطني حول في تعزيز التجارة االلكترونية تهامساهمو مدى   ي الجزائر 
   82-82يومي  «ي وسائل الدفع الحديثة في النظام المالي والمصرفي الجزائر 

   3087مارس 
 "ملتقى دولياألمن الغذائي في الجزائرثر حوكمة المياه على ا  مداخلة بعنوان " 

بجامعة امحمد  1022ماي  21و 22حول االمن الغذائي في الجزائر يومي 
 بوقرة بومرداس 
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 "مداخلة بعنوان Le Big Data : Existe-il en Algérie ?  ملتقى دولي الثالث

بمخبر الحوكمة و ماي 09و 90يومي حول الحوكمة و ادوات قياس سبر االراء 

تصاد المؤسسي و التنمية المستدامة بالمدرسة الوطنية العليا لإلحصاء و االق

 اإلقتصاد التطبيقي بالقليعة الجزائر

 

 مداخلة بعنوان (Times series data analysis applied ARDL Model  

يوم دراسي حول الطرائق الكمية ودورها في تحليل البيانات الخاصة بالظواهر االقتصادية 
 (بجامعة بويرة 3087 ماي 30يوم 

 
 

 :النشاطات البيداغوجية 7
 جامعة  كل من  ماستر( في -اإلشراف على العديد من مذكرات التخرج ) ليسانس

المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء  -2جامعة الجزائر -امحمد بوقرة بومرداس 
 .واإلقتصاد التطبيقي

 ( ماستر  -دكتوراةعضو لجان مناقشة مذكرات التخرج- )ليسانس. 
  االشراف على خمسة طلبة دكتوراة 
 ( عضو في مخبر الحوكمة ، اإلقتصاد المؤسسي و النمو المستدامLAGIC                                           )

 .بالمدرسة العليا لإلحصاء واإلقتصاد التطبيقي بقليعة
  عضوخبير تقييم مطبوعة علمية معنونة بTOPIC of Business english   

  3087للدكتورة ظريف مريم بجامعة امحمد بوقرة ببومرداس جوان 
  عضو لجنة علمية بمجلة االبعاد االقتصادية التابعة لكلية العلوم اإلقتصادية و

 الى يومنا هذا 3082التجارية وعلوم التسيير بجامعة امحمد بوقرة بومرداس من 
  المعارف التابعة لكلية العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم عضو لجنة علمية بمجلة

 الى يومنا هذا 3082التسيير بجامعة بويرة من 
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 ابعة لكلية الت علوم االقتصاد والتسيير والتجارةعلمية دولية  عضو لجنة علمية بمجلة
الى  3082من  2لجزائر العلوم اإلقتصادية و التجارية وعلوم التسيير بجامعة ا

 يومنا هذا
  عضو مجلس علمي بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير جامعة

 الى يومنا هذا 3081بومرداس ماي 
  
 :اللغة المستعملة اثناء التدريس8

 اإلنجليزية -الفرنسية  -العربية 
 : مهارات في الحاسوب9

-EVIEWS9-SPSS-STATA-XLSTATاتقن عدة برامج اإلحصائية التالية: 
STATLAB-SMART PLS- 

 إضافة الى البرامج األخرى المستعملة في البحث العلمي التالية 
WORD-EXCEL-POWERPOINT 

 
 
 
 
 

 


