السيرة الزاجيت ..................................................................................................................................................د.وليذ لعاًب

بطاكت السيرة الزاجيت
الاسم  :ولُذ
الللب  :لعاًب
جاسيخ وميان الاصدًاد 14:ماي  1985بعطُف.
الىطعيت العائليت  :متزوج أب لطفلين.
العىىان الشخص ي  :حي  100معىً حامعي سكم  14الطابم ألاوٌ العىاصش –بشج بوعشٍشٍج-
الهاجف الىلاٌ .035 / 05.50.21.48.46 :
البرًذ الالىترووي الشخص ي ayebwalid@hotmail.com:
البرًذ الالىترووي اإلانهيwalid.laib@univ-bba.dz :

الىظائف:
: 2019

أظتار محاضش "أ" ابتذاء مً جاسٍخ 2019/07/18

: 2018

سئِغ كعم العلوم الاكتصادًت بيلُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم التعُير بجامعت دمحم
البشير إلابشاهُمي – بشج بوعشٍشج إلى ًومىا هزا.

:2018

أظتار محاضش كعم "ب" ابتذاء مً  2018/01/27إلى غاًت ًومىا هزا.

: 2018

عضو املجلغ العلمي ٌولُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم التعُير ،حامعت مجمذ البشير
إلابشاهُمي بشج بوعشٍشٍج ،ابتذاء مً  2018 /02/26إلى غاًت الُوم.

: 2018

عضو اللجىت العلمُت للعم العلوم الاكتصادًت ٌ

ولُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم

التعُير ،حامعت مجمذ البشير إلابشاهُمي بشج بوعشٍشٍج  ،ابتذاء مً  2018 /02/26إلى غاًت
الُوم.
:2017/2016

هائب العمُذ امليلف بالذساظاث واملعائل املشجبطت بالطلبت بيلُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت
وعلوم التعُير بجامعت دمحم البشير إلابشاهُمي – بشج بوعشٍشج.-

: 2016/2015

سئِغ كعم العلوم الاكتصادًت بيلُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم التعُير بجامعت دمحم
البشير إلابشاهُمي – بشج بوعشٍشج-

:2015/2014

معؤوٌ شعبت العلوم الاكتصادًت بيلُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم التعُير بجامعت
دمحم البشير إلابشاهُمي – بشج بوعشٍشج-

:2014/2012

عضو املجلغ العلمي ليلُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم التعُير بجامعت بشج بوعشٍشٍج.
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أظتار معاعذ كعم "ب" ابتذاء مً جاسٍخ  2010/12/10إلى غاًت .2013/02/01

: 2010

الضهاداث:
: 2019

شهادة التأهُل الجامعي في العلوم الاكتصادًت.

:2018

دهتوساه علوم في العلوم الاكتصادًت بتلذًش مششف حذا بعذ جلذًم أطشوحت بعىوان" :

دوس

السياساث الاكتصادًت في جدليم التىاصن الهيىلي والاستلشاسالاكتصادي في الاكتصادًاث
الىفطيت-دساست جطبيليت باستخذام همىرج التىاصن التطبيلي العام"
:2009

ماحعتير في الاكتصاد الىلذي واملالي بتلذًش" امتياص ".بعذ جلذًم أطشوحت بعىوان " سياست
ؤلاهفاق الحىىمي وأداة لتدليم الاستلشاسالاكتصادي الىلي " الاكتصاد الجضائشي أهمىرجا"-
ولُت الاكتصاد،حامعت دمشم ،ظوسٍا.

: 2007

ألاوٌ على دفعت املاحعتير بلعم الاكتصاد في حامعت دمشم للموظم.

: 2006

متحصل على مىحت جيوًٍ امليوهين بالخاسج إلى حامعت دمشم بعذ املشاسهت في معابلت الىذوة
الجهوٍت لجامعاث الششق الجضائشي ،الشجبت الثاهُت.

:2006

لِعاوغ في العلوم الاكتصادًت :جخصص هلود مالُت وبىون بعذ جلذًم مزهشة بعىوان" مداسبت
اإلاضتلاث اإلااليت " املشهض الجامعي بشج بوعشٍشٍج .

: 2002

شهادة البيالوسٍا شعبت علوم الطبُعت والحُاة بمعذٌ .11.87

اليشاط والبحث العلمي
أوال :اٌهتب
: 2013

هتاب بعىوان "اكتصادًاث البىىن والتلىياث البىىيت" ،داس حعً العصشٍت ،لبىان.

: 2010

هتاب بعىوان "آلاثاسالاكتصادًت اليليت لسياست ؤلاهفاق الحىىمي" ،داس حعً العصشٍت.

ثاهيا :ألابداث واإلالاالث
: 2019

إصياليت التيسيم بين سياساث التعليم العالي وسياساث التضغيل وفم متطلباث سىق
IJSRSD
العمل والتدىٌ الهيىلي في الجضائش ،املجلت الذولُت ألبحاث التىمُت املعتذامت
(2019): Special Issue
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" جلييم ججشبت هظام الذفع الالىترووي الجضائشي في ظل ثىسة التىىىلىجيا اإلاصشفيت  -دساست

:2018

ملاسهت مع ججشبت هظام الذفع الالىترووي ألاوسوبي  ،"-مجلت أبحاث ودساظاث التىمُت ،املجلذ،4 :
العذد ،2:حوان ..2018
: 2018

"

إصياليت اختالٌ التىاصن الهيىلي وطشق معالجته في الاكتصاداث الىفطيت " ،مجلت دفاجش
اكتصادًت ،ولُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم التعُير ،حامعت صٍان عاشوس -الجلفت،
املجلذ التاظع ،العذد الاوٌ ،أفشٍل .2018

:2018

" هدى صشاهت إستراجيجيت بين الصين والذوٌ العشبيت ،املجلت الذولُت للذساظاث الاكتصادًت،
مجلت علميت مدىمت دولت متخصصت دوليت ،جصذسعً

املشهض الذًملشاطي العشبي ،أملاهُا،

بشلين ،العذد  ،01أفشٍل .2018
: :2017

" إسهاماث ابً خلذون في السياست اإلااليت ".مجلت هىوص الحىمت ،العذد العاشش ،العذاس ي
الثاوي.2017 ،

: 2016

" دساست جدليليت لفعاليت السياساث الاكتصادًت في الاكتصاد الجضائشي باستخذام همىرج
 IS/LM/BPخالٌ الفترة  ".2015-1990مجلت البشائش الاكتصادًت الصادسة عً ولُت العلوم
الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم التعُير بجامعت بشاس ،العذد  -07دٌعمبر .2016

:2014

" إصياليت جفاعل عمل اإلاظاعف واإلاعجل في الاكتصاد الجضائشي خالٌ الفترة 2014 -2001
دساست جلييميت باستخذام طشيلت اإلاىتج اإلاستخذم الذًىامييي  ".مجلت حولُاث حامعت بشاس
للعلوم الاكتصادًت الصادسة عً ولُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم التعُير بجامعت
بشاس ،العذد -15أ -أهتوبش .2014

:2014

" The impact of new regulations on foreign direct investement on the promotion
 ". and diversification of the Algerian economyمجلت الباحث الاكتصادي الصادسة عً
ولُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم التعُير بجامعت بشج بوعشٍشٍج ،العذد ألاوٌ.2014 ،

: 2011

بحث ميشوس في هتاب املؤجمش الاكتصادي الذولي :ألاصمت املالُت والاكتصادًت املعاصشة وآجاسها على
العالم العشبي ،الجامعت ألاسدهُت ،ولُت ألاعماٌ ،كعم اكتصاد ألاعماٌ ،جحت عىوان" :

جلييم

اﻷسلمت الضاملت والجضئيت للىظام اإلاالي في ظل أصمت الشرً العلاسي :دساست تجسبت بعض
الذوٌ العشبيت".
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ثالثا :اإلالتلياث الذوليت
: 2019

مذاخلت بعىوان " :إصياليت التيسيم بين سياساث التعليم العالي وسياساث التضغيل
وفم متطلباث سىق العمل والتدىٌ الهيىلي في الجضائش " املؤجمش العىوي التاظع
لالجحاد العشبي للتىمُت املعتذامت والبِئت بعىوان " اظتششاف املعتلبل عبر مفاهُم
التىمُت املعتذامت لتحلُم ألاهذاف والتميز إلاداسي " ًومي 2019 / 12 / 10-09

:2019

مذاخلت بعىوان " أمثليت السياساث الاكتصادًت في ظل كيذ ( هفاءة  /عذالت )
اكتصادًت دساست جطبيليت باستخذام همىرج التىاصن العام اللابل للحساب

"–

املؤجمش العىوي الخامغ بعىوان " الاكتصاد العادٌ وأمثلُت جخصُص املواسد " أوادًمُت
العاداث للعلوم إلاداسٍت  ،مصشً ،وم الاجىين 2019 / 12 / 09
:2018

مذاخلت بعىوان " :إدخاٌ طشيلت التمىيل الختباسأثشفعاليت سياست ؤلاهفاق الحىىمي في الاكتصاد
الجضائشي" امللتلى الذولي حوٌ البذائل التموٍلُت لإلهفاق اٌ

حيومي بين الاكتصاد الوضعي

والاكتصاد إلاظالمي ،ولُت العلوم الاكتصادًت ،التجاسٍت وعلوم التعُير ،حامعت كاملت،

14-13

ماسط .2018
: 2014

"إصياليت جفاعل عمل اإلاظاعف و اإلاعجل في الاكتصاد الجضائشي خالٌ الفترة . 2014-2001
امللتلى الذولي الشابع حامعت بشاس "،سريت مستلبليت الكتصاد الجضائشي" 05-04 .،ماسط 2014

:2014

" إصياليت استخذام اإلاضتلاث اإلااليت وأداة للتدىط مً املخاطشفي ظل ألاصماث اإلااليت – دساست
ملاسهت بين اإلاضتلاث اإلااليت التلليذًت و الصىىن ؤلاسالميت " -امللتلى الذولي حوٌ " مىتجاث
وجطبيلاث الابتياسو الهىذست اإلااليت بين الصىاعت اإلااليت ؤلاسالميت و الصىاعت اإلااليت
التلليذًت" ،حامعت ظطُف.2014 ،

:2013

املشاسهت في امللتلى الذولي الثاوي حوٌ" الصىاعت اإلااليت ؤلاسالميت" ،املذسظت العلُا للتجاسة.

2012

املشاسهت في امللتلى الذولي الثاوي حوٌ" و اكع التىتالث الاكتصادًت صمً ألاصماث" ،املشهض الجامعي
بالوادي 27-26 ،فُفشي .2012

:2012

"  "the Impact of the global financial crisis on the takaful marketامللتلى الذولي العابع
حوٌ الصىاعت التأمُيُت ،حامعت الشلف ،دٌعمبر . 2012
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:2011

"آلياث الهىذست اإلااليت وأداة إلداسة مخاطشالصىىن ؤلاسالميت و أثشألاصمت اإلااليت على سىق
الصىىن ؤلاسالميت" امللتلى الذولي ألاوٌ حوٌ الاكتصاد إلاظالمي الواكع وسهاهاث املعتلبل،
املشهض الجامعي غشداًت ،فُفشي .2011

:2010

" فعاليت السياست الىلذًت في ظل اهتلاٌ الىظام اإلاالي مً اكتصاداث الاستذاهت إلى اكتصاداث
ألاسىاق اإلااليت" امللتلى الذولي الخامغ حوٌ "السياساث الىلذًت و اإلاؤسساث اإلااليت " ،حامعت
ظىُىذة  10-09هوفمبر . 2010
"جطبيم همارج التىميت لشوستى على الاكتصاد الجضائشي" امللتلى الذولي الثاوي حوٌ 'متطلباث

:2010

التىميت الاكتصادًت في ظل التطىساث الاكتصادًت' الشاهىت ،حامعت بشاس  29-28أفشٍل .2010
مشاسهت في املؤجمشاث الذولية للمصاسف و اإلاؤسساث اإلااليت ؤلاسالميت في ظوسٍت بشعاًت الذهتوس

2009-2007

أدًب مُالت حاهم مصشف ظوسٍت املشهضي دمشم .2009/2008/2007

سابعا  :الىذواث
: 2018

"

استراجيجياث جىىيع الصادساث في ظل الىظشياث الحذًثت للتجاسة الذوليت  -ؤلاصاسة إلى خالت
الجضائش-الىذوة الوطىُت حوٌ الجودة والابتياس املىظمت مً طشف مذًشٍت الصىاعت واملىاحم

:2015

" جلييم سياساث التضغيل في الجضائش" الىذوة الوطىُت حوٌ إلاهفاق الاحتماعي في كاهون املالُت
 2015بين ألاداء الاكتصادي والاحتماعي  ،ولُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم التعُير ،حامعت
بشج بوعشٍشٍج-22 ،أفشٍل.2015-

خامعا :اٌعضوٍت في اللجان العلمُت والتىظُمُت
: 2019

عضو لجىت علمُت ملجلت الباحث اايلتصادي الصادسة عً ولُت العلوم اا كتصادًت والتجاسٍت وعلوم
التعُير حامعت مذلو البشير إلابشاهُمي بشج بوعشٍشٍج.

:2019

عضو اللجىت العلمُت ملجلت أبحاث في "الابتياس والتىمُت الصىاعُت" مخبر بحث دساظاث
اكتصادًت للمىاطم الصىاعُت في ل الذوس الجذًذ للجامعت

:2019

سئِغ مششوع بحث  PRFUجحت عىوان :همىرج ملترح الستراجيجياث التىىيع الصىاعي
باستخذام مىاهج التعليذ الاكتصادي – دساست ميذاهيت في عيىت مً اإلاىاطم
الصىاعيت الجضائشيت
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: 2018

عضو اللجىت التىظُمُت للملتلى الذولي الخامغ حوٌ " دوسالجماعاث املحليت في جشكيت الاستثماس–
ججاسب دوليت" املىعلذ ًومي  18-17أفشٍل  2018بجامعت دمحم البشير إلابشاهُمي.

: 2018

عضو اللجىت التىظُمُت للىذوة الوطىُت حوٌ " الصىاعت املحيط الاكتصادي وؤلاكليم " املىعلذ ًوم
 15ماي .2018

: 2018

عضو اللجىت التىظُمُت للملتلى الذولي الشابع حوٌ " آفاق التىسع الذولي للمؤسساث الجضائشيت "
املىعلذ ًومي  27-26فُفشي  2018بجامعت دمحم البشير إلابشاهُمي.

: 2018

عضو مشاسن في جأطير معابلت الذهتوساه " اكتصاد دولي" ( إعذاد مواضُع أظئلت ملُاط اكتصاد
هلي دولي وجصحُح ألاوساق) ،ولُت العلوم الاكتصادًت والتجاسٍت وعلوم التعُير ،حامعت دمحم البشير
إلابشاهُمي بشج بوعشٍشٍج.2018/10/ 18 ،

: 2018

املشاسهت في الذوسة التيوٍيُت املوظومت " :جصمُم دسط على الخط ( الجاهب البُذاغوجي ) أًام
 26/25/24أفشٍل .2018

:2016

عضو مخبر دساظاث اكتصادًت حوٌ املىاطم الصىاعُت في ل الذوس الجذًذ للجامعت بجامعت دمحم
البشير إلابشاهُمي بشج بوعشٍشٍج.

:2016

عضو اللجىت التىظُمُت للملتلى الذولي الثالث حوٌ "

ألاداء الصىاعي والذوسالجذًذ للجامعت "

املىعلذ ًومي  22-21هوفمبر  2016بجامعت دمحم البشير إلابشاهُمي.
:2015

عضو اللجىت التىظُمُت للملتلى الذولي الثاوي حوٌ " الحىهمت والتىميت املحليت " املىعلذ ًومي -07
 08دٌعمبر  2015بجامعت دمحم البشير إلابشاهُمي.

:2015

عضو اللجىت التىظُمُت للىذوة الوطىُت حوٌ " ؤلاهفاق الاجتماعي في كاهىن اإلااليت  2015بين ألاداء
الاكتصادي والاجتماعي " املىعلذ ًومي  22أفشٍل  2015بجامعت دمحم البشير إلابشاهُمي.

 : 2015/2014عضو فشكت بحث  " CNEPRUسياساث التضغيل في الاكتصاد الجضائشي".
:2014

عضو اللجىت التىظُمُت للملتلى الذولي الشابع حوٌ " هظم الابتياس ،الجامعت والاكليم " املىعلذ أًام
 25-24-23ظبتمبر  2014بجامعت دمحم البشير إلابشاهُمي.

:2013

عضو اللجىت التىظُمُت للُوم الذساس ي حوٌ "

اإلاسؤوليت الاجتماعيت في اإلاؤسست الاكتصادًت "

املىعلذ ًومي  29أفشٍل  2013بجامعت دمحم البشير إلابشاهُمي.
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سادسا :التربصات العلمية بالخارج في إطار التكىين وتحسين المستىي :
: 2017

حامعت اظطىبوٌ للتجاسة – جشهُا

: 2015

حامعت اظطىبوٌ للتجاسة – جشهُا

: 2014

الجامعت إلاظالمُت العاملُت :ماليزًا

: 2013

حامعت  - paris 8فشوعا –

: 2012

الجامعت ألاسدهُت – ألاسدن –

: 2011

حامعت إلامام ألاوصاعي – لبىان-

سابعا :المقاييس المذرسة:
: 2019/2018

ميلف باألعماٌ املوحهت ملُاط اكتصاد هلي  ،ظىت جاهُت علوم اكتصادًت.

: 2019/2018

معؤوٌ ملُاط عملياث التمىيل الذولي ،ظىت جالثت علوم اكتصادًتـ جخصص اكتصاد دولي.

: :2018/2017

معؤوٌ ملُاط سياساث وإداسة مخاطشالصشف ،ظىت أولى ماظتر مالُت وججاسة دولُت.

:2019/2013

معؤوٌ ملُاط الاكتصاد الىلي الذولي ،ظىت أولى ماظتر اكتصاد دولي

: 2019/2013

معؤوٌ ملُاط هظشياث التجاسة الذوليت ،ظىت جالثت اكتصاد دولي.

: 2016/2013

معؤوٌ ملُاط الىظشياث الحذًثت في التجاسة الذوليت ،ظىت أولى ماظتر جموٍل دولي.

: 2017/2013

معؤوٌ ملُاط سياساث التجاسة الذوليت ،ظىت جالثت اكتصاد دولي.

: 2013/2011

معؤوٌ ملُاط عملياث التجاسة الذوليت ،ظىت جالثت اكتصاد دولي.

: 2011/2010

معؤوٌ ملُاط جذكيم بىيي ،ظىت جالثت جخصص مالُت وبىون.

: 2013/2012

معؤوٌ ملُاط عملياث بىىيت دوليت ،ظىت جالثت اكتصاد دولي.

: 2013/2009

معؤوٌ ملُاط جلىياث بىىيت 1 .ظىت جالثت جخصص مالُت وبىون.

: 2013/2009

معؤوٌ ملُاط جلىياث بىىيت 2 .سىت ثالثت جخصص ماليت وبىىن.

: 2011/2009

معؤوٌ ملُاط التسييرالبىيي ،.ظىت سابعت هالظًُ ،جخصص مالُت ،كعم علوم التعُير.

: 2010/2009

معؤوٌ ملُاط هظشياث وسياساث هلذًت  ،.ظىت جالثت هالظًُ ،جخصص مالُت ،كعم علوم

التعُير
: 1011/2010

معؤوٌ ملُاط الاكتصاد البىيي ،.ظىت جالثت اكتصاد بىيي جخصص هلود مالُت وبىون.
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ثامنا :اإلشراف والتأطير:

 : - 1اإلااستر
: 2018/2017

 -فعاليت السياست اإلااليت و الىلذًت في جدليم التىاصن الخاسجي في ظل همىرج

- IS/LM/BP

دساست خالت الجضائشخالٌ الفترة (  ، ) 2016-1990أظماء بوبعاًت  ،هجالء ولذ عمش  ،جخصص
اكتصاد دولي.
أثشاختياطاث الصشف على السياست الىلذًت و سعشالصشف – دساست خالت الجضائش ، -دمحم
حهاد وامل طل بوخشص أعمش ،جخصص اكتصاد هلذي وبىيي.
: 2017/2016

ؤلاستثماسألاجىبي اإلاباصش و دوسه في جلليص معذالث البطالت في الجضائش– دساست جدليليت مً
 1990إلى  - 2015ميهوبي ظمُت  ،جخصص جموٍل دولي
أثشإصالخاث السياست التجاسيت في التجاسة الخاسجيت على الاكتصاد الجضائشي للفترة – 1990
 ،2015خمىش إسالم ،جخصص جموٍل دولي.

: 2016/2015

دساست جدليليت لبرامج التعاون البىً الذولي مع ؤلاكتصاد الجضائشي  ،بلعمشي هذى ،جخصص
جموٍل دولي.
أثشجللباث أسعاسالىفط على متغيراث ؤلاكتصاد الىلي ،أحالم دسَعي ،جخصص جموٍل دولي.

: 2015/2014

جدشيشالتجاسة الخاسجيت خاسج كطاع املحشوكاث و اوعياساتها على ميزان اإلاذفىعاث ،صسوق عبذ
الحم  ،هوماسي أمين ،جخصص اكتصاد دولي.
استراجيجياث إداسة مخاطشسعشالفائذة في البىىن التجاسيت – دساست خالت اإلاؤسست
اإلاصشفيت العشبيت الجضائش ،-اًىاط دساسحت  ،جخصص مالُت وإداسة مخاطش.

: 2014/2013

إصياليت طبط السياست الىلذًت بين التضخم و التىاصن الخاسجي في الجضائش– دساست جدليليت
كياسيت مً  ،- 2012 – 1990أسماء عبذ العضٍض ،جخصص مالُت وإداسة مخاطش.

: 2013/2012

بىاء و جلييم مدفظت ألاوساق اإلااليت في ظل السياساث الاستثماسيت – دساست جطبيليت على ألاسهم
اإلاسعشة في بىسصت جىوس ،بً ظعُذ هجُب ،جخصص مالُت وإداسة مخاطش .
مؤصشاث ألاداء في البىىن ؤلاسالميتٌ ،ععذ وهُبت ،جخصص مالُت وإداسة مخاطش
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 : - 2الليساوس
: 2018/2017
: 2016/2015

السياست الضساعيت اإلاضترهت في ؤلاجداد ألاوسوبي  ،عماسي دمحم أظامت حشاس هشام ،جخصص
اكتصاد دولي.
دساست خالت خىٌ جلىياث جمىيل التجاسة الخاسجيت على مستىي هتيىسيس ( )NATIXIS
أظماء بوبعاًت  ،هجالء ولذ عمش ،جخصص اكتصاد دولي.

: 2015/2014

دوسالبىىن التجاسيت في ظل ؤلاهتلاٌ مً اكتصاداث ؤلاستذاهت إلى اكتصاداث ألاسىاق اإلااليت
هذى صهاس غىُت بلحعً هذى بلعمشي  ،جخصص اكتصاد دولي.

مهارات أخري:
Logiciels Bureautiques : Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint. PREZI.
Logiciels De Traitement Statistique :, E-Views, GAMS.
Langues français, anglais.
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