
 بيان السيرة الذاتية
  

 0021332125612.     الفاكس: 00213699719988الهاتف:                                            

 serdouk-fateh@univ-eloued.dzااللكتروني: البريد                                                 
                          https://www.researchgate.net/profile/Fateh_Serdouk  

 االسم: فاتح -

 اللقب: سردوك -

 م01/11/1978تاريخ الميالد:  -

 .لثالثة أطفالالحالة العائلية: متزوج وأب  -

 الجنسية: جزائري -

 .1996سنة: الجزائر، : علوم دقيقة. ثانوية بوشوشة الوادي، تخصص الباكالورياية الدراسة الثانوية: شهادة نها -

 2000معهد العلوم التجارية. تخصص: مالية. سنة:  نم التجارية.ليسانس: في العلوم  -

 ماجستير: في العلوم التجارية. -

: إدارة أعمال، ساانة: بالمساايلة. تخصااصمن كلية العلوم االقتصااادية والتجارية وعلوم التساايير جامعة محمد بو اايا  

)مو وع الرسالة: دور المراجعة الخارجية للحسابات في النهوض بصحة ومصداقية المعلومات المحاسبية "دراسة  .2004

 ("(.ALGAL)حالة الشركة الوطنية لأللمنيوم بالمسيلة

 من كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة محمد خيضر ببسكرة. العلوم االقتصادية. في علومدكتوراه  -

، المالحظة: مشر  جدا. )مو وع الدكتوراه: تطوير مراجعة الحسابات في مواجهة المشاكل م2015مارس  01بتاريخ: 

 المعاصرة "دراسة حالة واقع وآفاق مراجعة الحسابات في الجزائر"(.

 .2016ديسمبر  17شهادة التأهيل الجامعي. جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي. تخصص: العلوم االقتصادية. بتاريخ:  -

 

 .م31/12/2007إلى غاية  20/09/2004أستاذ مساعد، بمعهد العلوم التجارية بالمركز الجامعي بالوادي، ابتداء من:  -

إلى  م31/12/2007بجامعة الوادي، ابتداء من: بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  أ،أستاذ مساعد  -

 م01/03/2015

إلى  م01/03/2015أستاذ محا ر ب، بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي، ابتداء من:  -

 .م17/12/2016

، بقسم العلوم االقتصادية بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي، ابتداء من: أأستاذ محا ر  -

 .هذا غاية يومناإلى  م17/12/2016

 .2006/2007، 2005/2006عضو مجلس التوجيه للمركز الجامعي بالوادي، لمواسم الجامعية:  -

 .2008/2009، 2007/2008، 2006/2007عضو المجلس العلمي لمعهد العلوم االقتصادية، للمواسم الجامعية  -

، 2009/2010رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، للمواسم الجامعية  -

2010/2011 ،2011/2012. 
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عضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل المعايير المحاسبة الدولية، تجارب،  -

 .2010جانفي  18-17تطبيقات وآفاق، المركز الجامعي بالوادي، 

ربية بين الخيارات ملتقى الدولي السادس حول بدائل النمو والتنويع االقتصادي في الدول المغاعضو اللجنة العلمية لل -

 .2016فيفري  09/10والبدائل، جامعة الوادي، 

عضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول مكانة صادرات الغاز الطبيعي الجزائري في ظل منافسة الطاقات المتجددة  -

 .2016ديسمبر  14/15البديلة، جامعة الوادي، 

رئيس تحرير مجلة الدراسات االقتصادية والمالية، الدورية االكاديمية المحكمة لكلية العلوم االقتصادية والتجارية  -

 .2011، 2010، 2009، 2008وعلوم التسيير، للسنوات: 

ارية وعلوم ، الدورية االكاديمية المحكمة لكلية العلوم االقتصادية والتجالمتقدمةاالقتصادية  البحوث رئيس تحرير مجلة -

 الى يومنا هذا. 2016جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي من سنة التسيير، 

 لمجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية جامعة محمد بو يا  المسيلة. والتحكيمخبرة عضو بلجنة ال -

 التسيير. بحوث العمليات. السنة األولى ليسانس علوم -

 محاسبة تحليلية.  السنة الثانية ليسانس علوم التسيير. -

 المراجعة. السنة الرابعة علوم تسيير تخصص مالية. -

 مراجعة ومحافظة الحسابات السنة ثانية ماستر تخصص تدقيق محاسبي، قسم علوم التسيير.  -

 محاسبة عامة. السنة االولى ليسانس علوم تجارية. -

 السنة الثانية ليسانس علوم تجارية.محاسبة تحليلية.   -

 بحوث العمليات.  السنة الثانية ليسانس علوم تجارية. -

 محاسبة الشركات. السنة الثالثة ليسانس علوم تجارية تخصص محاسبة.  -

 المعايير الدولية للتدقيق. سنة أولى ماستر محاسبة، قسم العلوم المالية والمحاسبية.  -

 سنة أولى ماستر محاسبة، قسم العلوم المالية والمحاسبية. إدارة المخاطر االستثمارية.   -

 . ثانية ماستر اقتصاد عمومي وتسيير، قسم العلوم االقتصادية.حوكمة الشركات -

 التدقيق. السنة الرابعة ليسانس علوم تجارية تخصص مالية. -

 تدقيق بنكي. الثانية ماستر تخصص مالية وبنوك، قسم العلوم االقتصادية. -

 مراجعة والتدقيق.  ثانية ماستر اقتصاد عمومي وتسيير، قسم العلوم االقتصادية.تقنيات ال -

 .2004مقال منشور بمجلة البحوث والدراسات، العدد األول  -

 العمالء.عنوان المقال العلمي: معيار استقالل مراجع الحسابات الخارجي وحياده في مواجهة احتياجات 

 موقع المجلة: eloued.dz-http://www.univجامعة الشهيد حمة لخضر الوادي.    

 .2008مقال منشور بمجلة الدراسات االقتصادية والمالية، العدد األول  -

 مراجعة الحسابات و رورة إيجاد نظرية لها. عنوان المقال العلمي:

 موقع المجلة: eloued.dz-http://www.univجامعة الشهيد حمة لخضر الوادي.        

 2009مقال منشور بمجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد السابع  -

 التنمية البشرية بين التنظير والتطبيق في سوق العمل. عنوان المقال العلمي:

 موقع المجلة:ghardaia.dz-http://elwahat.univجامعة غرداية.    
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 .2011مقال منشور بمجلة الدراسات المالية والمحاسبية، العدد الثاني  -

 ،  .Le rôle d’IASB dans le développement des IFRS et L’application en algerieb2009عنوان المقال العلمي: 

 موقع المجلة: eloued.dz/refc/-http://www.univجامعة الشهيد حمة لخضر الوادي.    

 .2011 الرابعمقال منشور بمجلة الدراسات االقتصادية والمالية، العدد  -

 Les information de l’utilisateur sur les risques: comment elle améliore la qualité d’audit عنوان المقال العلمي:

 موقع المجلة: eloued.dz-http://www.univجامعة الشهيد حمة لخضر الوادي.        

 .2014 لسنة 34/35مقال منشور بمجلة العلوم االنسانية، العدد  -

 مفهوم جودة المراجعة في ظل الدراسات االكاديمية والهيئات المهنية للمراجعة. عنوان المقال العلمي: -

 موقع المجلة : sh-biskra.dz/revue-http//univجامعة محمد خيضر بسكرة،    

 .2015ؤى اقتصادية، العدد التاسع مقال منشور بمجلة ر -

 لفجوة التوقعات ببيئة المراجعة الخارجية للحسابات بالجزائر. عنوان المقال العلمي: دراسة تحليلية

 موقع المجلة: roa//eloued.dz-http://www.univجامعة الشهيد حمة لخضر الوادي.    

 .2017مقال منشور بمجلة رؤى اقتصادية، العدد الثاني عشر، جوان  -

دراسة تحليلية لعينة من المراجعين الخارجيين  –الخارجية بعنوان: دور آليات الحوكمة في تحقيق جودة خدمات المراجعة 

 والمستفيدين من خدماتهم في ظل حوكمة الشركات.

 موقع المجلة: roa//eloued.dz-http://www.univجامعة الشهيد حمة لخضر الوادي.     

 .2017، العدد التاسع مخبر السياحة اإلقليم والمؤسساتمقال منشور بمجلة  -

  نقدي. اإلطار التحليلي للعوامل المؤثرة على جودة المراجعة الخارجية: تحليلعنوان المقال العلمي: 

 موقع المجلة :ghardaia.dz/ -http://litts.univ. غردايةجامعة    

المؤسسات. قسم وتسيير  لطلبة الثانية ماستر تخصص اقتصاد المراجعة والتدقيق. لمقياس: تقنياتمطبوعة علمية محكمة  -

  :العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي

       eloued.dz-http://elearning.univ /المحا رات على الخط : موقع. 

 

مداخلة وطنية بعنوان: تقنيات ومنهجية البحث العلمي، يوم دراسي حول البحث العلمي، مفهوم أسس ومناهج، المنعقد  -

 .2007جانفي  23بالمركز الجامعي بالوادي، 

ويل المصرفي للمؤسسات مداخلة وطنية بعنوان: المحيط النموذجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يوم دراسي حول التم -

 .2008أفريل  30-29الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية، المنعقد بالمركز الجامعي بالوادي، 

الملتقى الوطني السادس دراسة إثر استخدام الحاسوب واإلجراءات التحليلية على مراجعة الحسابات، مداخلة وطنية بعنوان:  -

 .2009جانفي  28-27حول األساليب الكمية ودورها في اتخاذ القرارات اإلدارية، المنعقد بجامعة سكيكدة 

تحليل طوابير انتظار الخدمات باستخدام نماج صفو  االنتظار ودورها في اتخاد قرارات تحسين بعنوان:  دوليةمداخلة  -

 .2009 أفريل 15-14، بجامعة محمد بو يا  بالمسيلة، صنع القرار بالمؤسسة االقتصادية الملتقى الدولي حولالجودة، 

تنمية الموارد حول الملتقى الوطني األول التنمية البشرية بين التنظير والتطبيق في سوق العمل، لة وطنية بعنوان: مداخ -

 .2009ديسمبر  02-01، المنعقد بالمركز الجامعي بغرداية الجزائريةالبشرية في المؤسسات المصرفية والمالية 

 ،.Le rôle d’IASB dans le développement des IFRS et son application en nalgerieb2009مداخلة دولية بعنوان:  -

المركز  لدولية تجارب، تطبيقات وآفاق،النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل المعايير المحاسبة ا الملتقى الدولي حول

 .2010جانفي  18-17الجامعي بالوادي، 

الجريمة في الوطن حول الملتقى الدولي ، أثر الجريمة االلكترونية على اقتصاديات الدول العربيةمداخلة دولية بعنوان:  -

 .2014فيفري  09/10، الوادي ، المنعقد بجامعة-منظور االقتصاد االجتماعي من-العربي
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السياحة حول الملتقى الوطني تكنلوجيا االتصال على استراتيجية تنمية السياحة الصحراوية،  تأثيرمداخلة وطنية بعنوان:  -

 .2014فيفري  09/10الصحراوية في الجزائر بين المقومات والمعوقات، المنعقد بجامعة الوادي، 

المديرية الجهوية للضرائب حالة -دراسة-دراسة تحليلية للوعاء الضريبي من خالل مؤشرات األداءمداخلة دولية بعنوان:  -

النمو والتنويع االقتصادي في الدول المغاربية بين الخيارات  بالملتقى الدولي السادس حول بدائل الجزائر،سطيف بوالية 

 .2016فيفري  09/10والبدائل، جامعة الوادي، 

مداخلة وطنية بعنوان: مقومات وتحديات االستثمار في القطاع السياحي بالجزائر، بالملتقى الوطني حول االستثمار في  -

 .2017جانفي  09/10السياحة الصحراوية ودوره في تشجيع الطلب السياحي في الجزائر، جامعة البويرة، 

هرة والمعهد العربي للبحوث والدراسات بالقاهرة، في إطار منحة قصيرة المدى بالمركز تربص علمي بجامعة القا   -

 .م18/03/2009. إلى غاية 17/02/2009الجامعي بالوادي خالل الفترة 

. 25/11/2013خالل الفترة  بجامعة الواديتربص علمي بجامعة القا ي عياض بمراكش، في إطار منحة قصيرة المدى    -

 م.24/12/2013إلى غاية 

 الدراسات في مراجعة وتدقيق الحسابات.

 .ورقابة الجودة الدراسات في مجال المعايير الدولية للتدقيق

 .في مجال الطاقات المتجددة الدراسات

 وابعاده االقتصادية. الدراسات في مجال التغير المناخي

 .في مجال حوكمة الشركات الدراسات

 اللغات: 

 العربية: اللغة االم. تحكم تام.

 مصطلحات التخصص. حوار. اإلنجليزية: تحكم تام. قراءة كتابة

 مصطلحات التخصص. حوار. الفرنسية: تحكم تام. قراءة كتابة

 البرامج المتخصصة:

  spss, eviewsبرامج التحليل االحصائي: تحكم في اهم البرامج ك 
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