
ة الذاتية   السير
 
 :المعلومات الشخصية-1

 سيد عل   :االسم

ي :اللقب  صغير

 . بالمسيلة 1979/09/03:  تاري    خ ومكان الميالد
وج وأب ل الحالة العائلية:  ز  أوالد.  خمسةمي 

  
ون  يد اإللكير :  الير  

 medea.dz-seghiri.sidali@univ المهن 

  
ون  يد اإللكير  seghiri.sidali@gmail.com :الشخص   الير

 : 770239207(213)الهاتف

، جامعة المدية ،قسم "أ" أستاذ محاضز  :الرتبة  .بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 
 :الشهادات-2

  جوان  شهادة البكالوريامتحصل عل  -
 .بالمسيلة شعبة العلوم الطبيعية والحياة 1999فز

عل   - دولةمتحصل  مهندس  جوان    شهادة    
فز اإلحصاء  تخصص:  واإلحصاء  التخطيط    

 2005فز

  لل
 .تخطيط واإلحصاءمن المعهد الوطنز

  جويلية    شهادة الماجستير متحصل عل   -
، فز   العلوم االقتصادية تخصص: اقتصاد كم 

من    2008فز

لتأثير   وقياسية  تحليلية  دراسة    موضوع 
فز  ،) التسيير وعلوم  االقتصادية  العلوم  )كلية  الجزائر  جامعة 

 (.  2005-1970االستثمار عل سوق العمل حالة الجزائر )

    شهادة دكتوراه علوم متحصل عل   -
  العلوم االقتصادية تخصص: اقتصاد كم  فز

  2018مارس    17  فز

(، بمالحظة التسيير التجارية وعلوم  العلوم االقتصادية والعلوم  )كلية  بالمدية    من جامعة يح  فارس 

  موضوع الخوصصة وأثرها عل النمو االقتصادي دراسة لبعض الدول 
ف جدا، فز -1995العربية )مشر

2015 .) 

     التأهيل الجامع  شهادة  متحصل عل   -
  العلوم االقتصادية تخصص: اقتصاد كم  فز

  2020جوان    14فز

 . من جامعة يح  فارس بالمدية 

 :المهام السابقة والحالية -3

التسيير بجامعة - التجارية وعلوم  العلوم االقتصادية والعلوم  بكلية   ، الكم   مسؤول تخصص االقتصاد 

ة الممتدة     . 2018/ 11/ 29  إىل غاية2015/11/22المدية للفي 

التسيير بجامعة - بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  العلوم االقتصادية،    مسؤول شعبة 

 . 2019/ 06/ 26المدية منذ 

، بجامعة يح  فارس  التنمية المحلية المستدامةرئيس تحرير مجلة االقتصاد والتنمية الصادرة عن مخي   -

 . 2020أكتوبر  18المدية منذ 
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ة العلمية:  -4  الخير

المدية منذ   - ، جامعة  التسيير التجارية وعلوم  العلوم االقتصادية والعلوم  بكلية  دائم      24أستاذ 
 جانفز

 .حن  اآلن  2009

اف عل العديد من مذكرات التخرج لطلبة الليسانس والماسي  بكلية العلوم االقتصادية والعلوم -  االشر

 .التجارية وعلوم التسيير بجامعة الدكتور يح  فارس بالمدية

 :المقاييس المدرسة -

ة) 2+1 االقتصاد القياس   ✓  . +أعمال موجهة(محاضر

ة+أعمال موجهة(.  ✓   )محاضر
 اقتصاد قياس  تطبيق 

ة+أعمال موجهة(.  3+ 2+1إحصاء  ✓  )محاضر

ة+أعمال موجهة(.  ✓  بحوث العمليات )محاضر

ة+أعمال موجهة(.  ✓   )محاضر
 إحصاء رياضر

ة+أعمال موجهة( ✓  .نظرية اتخاذ القرار )محاضر

ة +أعمال موجهة(. الطرق ا ✓  لكمية للتسيير )محاضر

ة +أعمال موجهة(  تحليل المعطيات  ✓  )محاضر

 تطبيقات عىل الكمبيوتر.  (SPSS+Eviews)األساليب اإلحصائية باستخدام برنامج  ✓

  )أعمال موجهة(.  ✓
وع بحث تطبيق   مشر

  )أعمال موجهة(.  ✓
 اقتصاد جزئ 

 اقتصاد كىل  )أعمال موجهة(.  ✓

  لجان  -
  مسابقة الماجستير والدكتوراهعضو فز

 .اقتصاد كم   تخصص (LMD) التصحيح فز

 المقاالت:  -5

بعنوا - مقال  ةمحددات  "ن:  نشر  للفير قياسية  دراسة  الجزائر    
 
ف   مجلة   "2005-1990  :الخوصصة 

   
تصدر عن   (Revue d'économie et de statistique appliquée)االقتصاد واالحصاء التطبيف 

المجلد    ،  
التطبيف  واالقتصاد  لإلحصاء  العليا  الوطنية  العدد  12المدرسة  عل  2015،  2،  موجود   ،

 الرابط: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36986 
ات الحوكمة عىلنشر مقال بعنوان:   - ة    "أثر الفساد ومؤشر   الدول العربية للفير

 
النمو االقتصادي ف

دولية محكمة مصنفة ضمن   ("20017- 1996) أكاديمية  مجلة  األعمال،  الريادة القتصاديات  مجلة 

   ، تصدر(C)المجالت
ة والمتوسطة الجزائرية فز الصناعات    عن مخي  تنمية تنافسية المؤسسات الصغير

، موجود 2020/ 01/ 23،  2، العدد  06، المجلد  بالشلفالمحلية البديلة، جامعة حسيبة بن بوعل   

 عل الرابط: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/108314 
بعنوان:   - )نشر مقال  ة  للقير الجزائر    

 
الخاص ف العلوم   مجلة  "(2017-2002" محددات االستثمار 

كلية   هاتصدر   ،(C)محكمة مصنفة ضمن المجالت علمية    ، مجلةدية والتسيير والعلوم التجاريةاالقتصا

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/36986
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/108314


،  3، العدد  12المجلد  محمد بوضياف بالمسيلة،    جامعةالعلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، 

 ، موجود عل الرابط: 2020/ 04/ 03

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/112777 

ة نشر مقال بعنوان:   -   دول شمال افريقيا وجنوب آسيا للفير
 
أثر الفساد عىل النمو االقتصادي ف  "

وإدارية  ("  2018- 2003) اقتصادية  أبحاث   (Recherchers economiquesمجلة 

manageriales مجلة علمية محكمة مصنفة ضمن المجالت ،)(C)كلية العلوم االقتصادية   ، تصدرها

، جامعة محمد خيضز بسكرة، المجلد  ، موجود  2020/ 06/ 06، 1، العدد 14والتجارية وعلوم التسيير

 عل الرابط: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/119299 
  البنوك التجارية الجزائرية  "  نشر مقال بعنوان:   -

 
ام بمقررات لجنة بازل عىل المالءة المالية ف أثر االلير 

ة الفير االقتصاد  "   (2005-2017) خالل  ضمن مجلة  الجديد،  مجلة  مصنفة  محكمة  علمية 

مليانةعن    ، تصدر (C)المجالت بونعامة خميس  الجيالىل   الجزائر جامعة    
فز الرقم   ،  مخي  االقتصاد 

 ، موجود عل الرابط: 2020/ 07/ 01، 3، العدد 11المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/120715 
ة"  :  شر مقال بعنوان ن -   الدول ذات الدخل المتوسط خالل الفير

 
يبية ف  أثر الفساد عىل االيرادات الض 

محكمة مصنفة ضمن    متخصصةعلمية  مجلة  ،  اقتصاديات شمال افريقيا   مجلة    ،" (2017-2000)

بالشلف ،(B)المجالت بوعل   بن  حسيبة  جامعة  عن  المجلد  الجزائر   -تصدر  العدد  16،   ،3 ،

 ، موجود عل الرابط: 2020/ 11/ 16

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/136429 

  دول أوربا    " مقال بعنوان:  شر ن -
 
أثر االستقرار السياس  والحرية االقتصادية عىل النمو االقتصادي ف

ة ) ات الموزعة 2018-1996وآسيا الوسىط خالل الفير   بالتأخير
(، باستخدام نموذج االنحدار الذانر

متخصصة دورية   علميةمجلة  ،  دراسات العدد االقتصاديمجلة    ،" (panel-ardl) للمعطيات بان

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير لجامعة    عن  ، تصدر (C)مصنفة ضمن المجالت  ودولية

 ، موجود عل الرابط: 2021/ 01/ 27، 1، العدد 12، المجلد الجزائر -غواط األ 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/143756 
 

 المطبوعات:  -6

امج اإلحصائية : نمطبوعة محكمة بعنوا -  ,Eviews, SPSS)  االقتصاد القياس  مدعمة بحزمة من الير

Stata and Gretl)،    الثالثة  موجهة السنة  العلوم لطلبة  قسم   ، اقتصاد كم  تخصص   ليسانس 

التسيير   االقتصادية، معتمدة من قبل المجلس العلم  لكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم

 . 2020/ 01/ 26 بجامعة المدية بتاري    خ: 
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  الملتقيات الدولية والوطنية -7
 
 :المشاركة ف

بعنوان - برنامج  مداخلة  باستخدام  الهيكلية  "النماذج   :Eviews  "   الكم التحليل  حول:  دراس   يوم 

اإلحصائية   امج  الي  باستخدام  وعلوم  (SPSS, Eviews)للبيانات  والتجارية  االقتصادية  العلوم  ، كلية 

، جامعة المسيلة،    . 2015ماي  05-04التسيير

بعنوان:  - باست"  مداخلة  والالمعلمية  المعلمية  برنامج  االختبارات  حول"  SPSSخدام  دراس    :يوم 

برنامح     عل  ز  كير
الي  مع  األكاديمية  البحوث  إنجاز    

فز الجاهزة  اإلحصائية  امج  الي   ,SPSS)استخدام 

Eviews) :2016أفريل  28، مخي  االقتصاد الكل  والمالية الدولية، جامعة المدية . 

ام بمعايير المالءة المالية عىلمداخلة بعنوان:   -  
  البنوك التجارية الجزائرية    "أثر االلير

 
االستقرار المال  ف

ة )  الدوىل  الخامس حول: انعكاسات تكيف المؤسسات  ("2015-2005دراسة قياسية للفير
، الملتف 

  الجزائر. كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية 
ات المالءة عل االستقرار الماىل  فز المالية مع مؤشر

، جامعة المدي  .  2018أكتوبر  25- 24ة، الجزائر، وعلوم التسيير

  الدول ذات الدخل المتوسط  مداخلة بعنوان: " -
 
ينر  ف

تأثير الفساد المال  واإلداري عىل التحصيل الض 

ة   الفير   
 
الملتف   "2017  إل  2000ف   ظل ، 

الجزائري فز ين   
النظام الضز تفعيل    حول: 

الوطنز العلم  

 ، التحديات االقتصادية الراهنة والمستقبلية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

  . 2019ديسمي   16 جامعة المدية، الجزائر،

8-   
 
 الدورات التدريبية: و  الندوات المشاركة ف

- Attended course provided by Elsevier for the algerian researchers : «Soutenir le 

développement de la recherche scientifique – Partie II (90 minutes) » at SNDL 

CERIST(to a Zoom webinar), Presented by Nadine Iskander, Conseillère de Recherche, 

Said Berrouk et Hafid Aourag, Chef de Département de l’Information S&T et DG de la 

Recherche Scientifique DGRSDT, 18 May 2020. 

- Attended  seminar in: “Tips for Academic Writing’’ by Prof. Khaled Hussainey  from a 

Plymouth University (UK), at The International Training & Academic Research Group, to 

a Zoom webinar, 21 May 2020. 

- " بعنوان:  تدريبية  دورة  واالجتماعيةحضور  اإلنسانية  للتخصصات  المصنفة  المجالت  "،  اختيار 

ة زهبة آل رائزة وكيلة عمادة البحث العلم      جامعة الملك خالد، الدورة من تنظيم للدكتورة المحاضز
فز

منصة   عي   بالرياض،  خالد  الملك  بجامعة  العلم   البحث  ،    (Zoom)عمادة  ز جويلية   2لمدة ساعتير

2020 . 

"  ندوةحضور   - "، بعنوان:  العرنر  العالم    
 
ف المستدامة  والتنمية  المعرفة  الدكتور    مجتمع  للمحاضز 

، عي  منصة     اإلسكوا، نظمها الفهرس العرب  
،    (Zoom)محمد زهير بقلة خبير فز ز جويلية    7لمدة ساعتير

2020 . 



 الدكتور مارك أوليكساك  محاضز لل  "، البحث من الفكرة إل التسويقحضور دورة تدريبية بعنوان: " -

)Mark Oleksack (Dr.  ، بالرياض، عي  منصة الملك خالد  العلم  بجامعة  البحث  نظمتها عمادة 

(Zoom)  ، ز  . 2020جويلية  9لمدة ساعتير

  فرق ومخابر البحث:  -9
 
 العضوية ف

وع بحث جامع  تابع للجنة الوطنية للبحث الجامع   -   إطار مشر
حول  (   CNEPRUعضو فرقة بحث )فز

جذب  :  موضوع   
 
ف الخاص  القطاع  االقتصاديةدور  التنمية  وتحقيق   :الرقم  . االستثمار 

M02620100009،   المدية، تحت بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة 

ز  اف الدكتور خليل عبد القادر، لمدة سنتير   (. 2013-2011)  إشر

الجام - للبحث  الوطنية  للجنة  تابع  جامع   بحث  وع  مشر إطار    
)فز بحث  فرقة     (CNEPRU  ع  عضو 

موضوع   :  حول 
 
ف العاملة  المصارف  عىل  تطبيقية  دراسة  وتحدياتها:  بازل  معايير  تطبيق   مدى 

وعلومF02N01UN260120130009الرقم    .الجزائر التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم  بكلية   ، 

اف األستاذ الدكتور خليل عبد القادر، لمدة ثالث سنو  - 2014ات )التسيير بجامعة المدية، تحت إشر

2017  .) 

الجامع   - التكوين  البحث  مشاري    ع  إطار    
)فز بحث  فرقة  موضوع:  PRFU  عضو  حول  الدفع  (،   وسائل 

الواقع..التحديات..المتطلبا الجزائر:    
 
ف االقتصادية  المعامالت  تسهيل  ودورها   :الرقم ت. الحديثة 

F02N01UN260120180005  ، وعلو التجارية  والعلوم  االقتصادية  العلوم  بجامعة بكلية  التسيير   م 

منذ   به  العمل  بدأ  القادر،  عبد  خليل  الدكتور  االستاذ  اف  إشر تحت  يومنا 2018/01/01المدية،   إىل 

 .هذا

عضو فرقة بحث سابقا، بمخي  االقتصاد الكل  والمالية الدولية التابع لكلية العلوم االقتصادية والعلوم   -

، الفرقة الثانية تحت عنوان:   ، جامعة الدكتور يح  فارس التمويل الدول  والتنميةالتجارية وعلوم التسيير

 بالمدية. 


