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الاسم واللقب :طه بن الحبيب
تاريخ ومكان امليالد 1891/11/11 :بالزاوية العابدية تقرت والية ورقلة الجزائر
الحالة العائلية :متزوج وأب لطفلين
الجنسية :جزائرية
الوظيفة الحالية :أستاذ جامعي
بيانات الاتصال
العنوان الشخص ي :حي وادي ريغ كتلة  11رقم  11الزاوية العابدية تقرت والية ورقلة الجزائر
العنوان الوظيفي :حي  11مارس  051مسكن عمارة 18رقم  15تبسة الجزائر
الهاتف11010111909118/11010330090100 :
البريد الالكتروني الشخص يtahabenlahbib@yahoo.fr/tahastatisticien@gmail.com :
البريد الالكتروني املنهيtaha.benlahbib@univ-tebessa.dz :
بيانات التعليم
 متحصل على شهادة البكالوريا شعبة تسيير واقتصاد ،جوان  2002بمتقن هواري بومدين بالزاويةالعابدية تقرت الجزائر
 متحصل على شهادة مهندس دولة في التخطيط و الاحصاء تخصص :إحصاء تطبيقي خالل الفترةمن سبتمبر  2002إلى جوان  2002من املعهد الوطني للتخطيط و الاحصاء بن عكنون الجزائر.
 متحصل على شهادة ماجستير في العلوم الاقتصادية تخصص :الاقتصاد الكمي خالل الفترة مننوفمبر  2002إلى أفريل  ،2002من جامعة الجزائر  ،00الجزائر.
 متحصل على شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية تخصص :الاقتصاد الكمي خالل الفترةنوفمبر  2002إلى جوان  2002من جامعة قاصدي مرباح بورقلة ،الجزائر.
 مناقشة التأهيل الجامعي في العلوم الاقتصادية والارتقاء إلى رتبة أستاذ محاضر "أ" خالل شهر ماي ،2002بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية بجامعة العربي التبس ي تبسة ،الجزائر.
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الخبـ ـرة املهني ـ ـ ـة
 مهندس دولة في الاحصائيات لدى محكمة تقرت مجلس قضاء ورقلة ،الجزائر خالل الفترة ديسمبر 2002إلى فيفري 2000
 أستاذ مساعد لدى جامعة العربي التبس ي تبسة الجزائر  ،بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجاريةوعلوم التسيير  ،خالل الفترة ديسمبر  2002إلى غاية جوان .2002
 أستاذ محاضر لدى جامعة العربي التبس ي تبسة الجزائر  ،بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجاريةوعلوم التسيير  ،خالل الفترة جوان  2002إلى اليوم.
 رئيس تخصص الاقتصاد الكمي بقسم العلوم الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجاريةوعلوم التسيير ،جامعة العربي التبس ي تبسة الجزائر .منذ فيفري .2020
م ـ ـواد التدري ـ ـ ـس
تدريس عدة مواد في مختلف لاطوار (ليسانس،ماستر ،دكتوراه) منها:
 الاحصاء الوصفي -الاحتماالت الاقتصاد القياس ي  -الاقتصاد القياس ي املالي تحليل املعطيات  -تقنيات سبر لاراء -الاعالم لالي أساليب كمية مطبقة على الحاسوب -تحليل السالسل الزمنية -تحليل البيانات باستخدام  -SPSSتحليل البيانات باستخدام EVIEWS

 نمذجة الظواهر الاقتصاديةاملقاالت العلمي ـة املنج ـزة
 مقال علمي في املجلة العلمية املحكمة" مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية" مجلة نصف سنوية صادرة
عن جامعة البليدة  02الجزائر ،بعنوان:
" The impact of Business environment on foreign direct investment
 ،املجلد  00رقم  ،02أكتوبر attractiveness in Algeria".2002

 مقال علمي في املجلة العلمية املحكمة"دفاتر اقتصادية" مجلة نصف سنوية صادرة عن جامعة
الجلفة الجزائر بعنوان" :دراسة قياسية ملحددات الاقتصادية لالستثمار الاجنبي املباشر في دول
شمال افريقيا خالل الفترة  ،"0111-1881العدد  2املجلد  00سبتمبر .2002
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 مقال علمي في املجلة العلمية السنوية املحكمة "مجلة الدراسات إلاقتصادية الكمية" ،الصادرة عن
جامعة قاصدي مرباح –ورقلة الجزائر ،واملوسوم ب ـ  ":أثر بعض املتغيرات الاقتصادية الكلية على
تدفق الاستثمار ألاجنبي املباشر في الدول الاسالمية بين الفترة  ،"0110-1880العدد :الثالث الفترة:
جوان .2002
 مقال علمي في املجلة العلمية املحكمة "مجلة البحوث الاقتصادية واملالية مجلة نصف
سنوية صادرة عن جامعة أم البواقي  -بعنوان " :أثر تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت على النمو
الاقتصادي في الدول النامية خالل الفترة  ،" 0115-0115العدد التاسع( ،)02جوان .2002
املداخالت العلمية (في امللتقيات الوطنية و الدولية)
 مداخلة علمية في املؤتمر الدولي السابع حول الاقتصاديات النفطية العربية في ضل تحديات تقلبات
لاسواق النفطية العاملية املنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية و علوم
التسيير جامعة ميلة الجزائر يومي 22/22 :فيفري  ، 2020واملوسومة ب ـ ـ " :أثر صدمات أسعار
النفط على بعض املتغيرات الاقتصادية الكلية (الانفاق الحكومي ،عرض النقود،
التضخم)دراسة اقتصادية قياسية باستخدام نموذج  VARخالل الفترة ."0111-1811
 مداخلة علمية في املؤتمر الدولي لاول حول "Modern Technology and Financess Life" :املنظم من
طرف جامعة الوادي الجزائر أيام 22-20 :فيفري  2020واملوسومة ب ـ ـ ـ " :أثر تكنولوجيا املعلومات
والاتصاالت على النمو الاقتصادي-دراسة حالة الدول العربية خالل سنة "0119
 مداخلة علمية في املؤتمر الدولي السابع حول :اقتصاديات إلانتاج الزراعي في ضل خصوصيات
املناطق الزراعية في الجزائر والدول العربية املنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والعلوم
التجارية و علوم التسيير جامعة الوادي يومي 00/00 :أكتوبر  ، 2002واملوسومة بـ" :محددات الناتج
الزراعي في الدول العربية خالل الفترة ."0111-0111
 املداخلة العلمية في امللتقى الدولي حول" :الرؤى التنموية للمجتمع وفق رؤية  " 2000املنظم من طرف
كلية العلوم و لاداب بطبرجل جامعة الجوف اململكة العربية السعودية يوم  20أفريل  ،2002و
املوسومة ب ـ ـ ـ" :عوامل إجتداب الاستثمار ألاجنبي املباشر إلى الدول العربية".
 مداخلة علمية في امللتقى الوطني لاول حول الاستثمار لاجنبي املباشر و التنمية املستدامة في املناطق
الصحراوية الجزائرية ،املنظم من طرف املركز الجامعي إليزي الجزائر يومي 00/02 :ديسمبر ، 2002
واملوسومة بـ ـ ـ ـ" :مفاهيم نظرية ملناخ الاستثمار ألاجنبي املباشر".
 املداخلة العلمية في امللتقى الوطني لاول حول :تحسين أداء الاقتصاد الجزائري –املداخل و
الحلول  ،املنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  ،جامعة العربي التبس ي
تبسة ،الجزائر يوم  00أفريل  .2002واملوسومة ب ـ ـ ـ" :دور السياحة في تحسين وتنويع الاقتصاد
الجزائري".
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املداخلة العلمية في امللتقى الدولي الخامس حول" :إلانفاق البيئي بين حاجات التنمية املستدامة
ومتطلبات الحكم الراشد لتحقيق التنمية املستدامة" املنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية
والعلوم التجارية و علوم التسيير جامعة العربي التبس ي -تبسة يومي 02-00 :مارس ،2002
واملوسومة بـ " توجه الجزائر ملشاريع الاستثمار في الطاقات املتجددة كإستراتجية لتأمين إمدادات
الطاقة التقليدية -عرض تجربة الجزائر ".
مداخلة علمية ضمن امللتقى الدولي حول :دور لاسواق املالية الناشئة في تنمية الاستثمارات املحلية
املنظم من طرف كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،جامعة العربي التبس ي
تبسة ،يومي  22-22جانفي  ،2002املوسومة ب ـ ـ ـ" :حركية ألاسهم وقطاعات تداولها في سوق ألاوراق
املالية بدبي للفترة مابين " 0111-0113
مداخلة علمية باملؤتمر الدولي الثالث حول :املالية الاسالمية يومي  02-02جوان  2002بصفا قس
تونس املوسومة ب ـ ـ ـ" :نماذج الهندسة املالية الاسالمية وتطبيقاتها امليدانية"
مداخلة علمية باملؤتمر الدولي حول :متطلبات تأهيل الاقتصاد الجزائري لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة يومي  02/02 :نوفمبر  .2000املوسومة ب ـ ـ ـ" :النقل املستدام في الجزائر واقع و أفاق".

املشاركات العلمية ضمن ألايام الدراسية








املشاركة في اليوم الدراس ي حول لاساليب الكمية املطبقة في العلوم الاقتصادية املنظم من طرف مخبر
النمو والتنمية الاقتصادية بجامعة الوادي يوم  02فيفري  2002بمداخلة حول" :التنبؤ باستخدام
نماذج بوكس جينكيز باستعمال برنامج "EVIEWS
املشاركة في اليوم الدراس ي حول التحليل الكمي للمذكرات و لاطروحات باستخدام البرمجيات
الاحصائية بكلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير بجامعة أم البواقي يوم  00أفريل
 2002بمداخلة حول ":طرق التصنيفي الاحصائي باستخدام التحليل العنقودي".
املشاركة في اليوم الدراس ي حول طرق التحليل الكمي و الكيفي في البحوث الاقتصادية ،املنظم من طرف
كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير بجامعة أم البواقي يوم  00أفريل
 2002بمداخلة حول ":تحليل البيانات باستخدام طريقة تحليل املركبات الرئيسية عن طريق ." SPSS
املشاركة في اليوم الدراس ي حول التحليل الكمي للبيانات باستخدام البرامج الاحصائية املنظم من طرف
كلية العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير بجامعة أم البواقي يومي  02/2ماي
 2002بمداخلة حول ":تطبيق بعض طرق التحليل العاملي باستخدام برنامج ."SPSS
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امل ـؤهالت العلمي ـ ـة









أستاذ جامعي ،خبرة في التدريس ملدة تزيد عن  2سنوات في مختلف املستويات (ليسانس ،ماستر،
دكتوراه)؛
تأطير العديد من مذكرات املاستر ( 00مذكرات) وليسانس(  00بين مذكرات و تقارير تربص)؛
مناقشة عدة أطاريح تخرج دكتوراه وملفات التأهيل الجامعي بعدة جامعات؛
أستاذ مراجع بعدة مجالت منها :مجلة أفاق عليمية بجامعة تامنغاست الجزائر ،مجلة الدراسات
الاقتصادية الكمية(جامعة ورقلة) ،مجلة التنمية الاقتصادية (جامعة الوادي) ،مجلة الدراسات
الاقتصادية و املالية (جامعة الوادي)؛
عضو بعدة لجان علمية وتنظيمية ملؤتمرات وطنية ودولية؛
القيام بعدة تربصات عليمة خارج الوطن منها :تركيا ،لاردن ،املغرب ،ماليزيا؛
القيام بالتحليل الاحصائي للبيانات باستخدام البرامج:
R – MINITAB- EXCEL- Smart PLS- AMOS- SPSS- XL_STAT

 القيام بالتحليل القياس ي للمتغيرات الاقتصادية باستخدام البرامج:
R-STATA-EVIEWS-MICROFIT-GRETL

 أستاذ مدرب لكل البرامج السابقة (أزيد من  22دورة تدريبية)؛
 اتقان الكتابة والتحدث باللغة العربية والفرنسية ومستوى متقدم في اللغة الانجليزية.
 التحكم الجيد في الاعالم آلالي ووسائل الاتصال الحديثة.
املؤلفات واملطبوعات العلمية
 مطبوعة علمية منجزة ومحكمة حول "تحليل البيانات مدعمة بأمثلة باستخدام SPSSو " XL-STAT؛
 مطبوعة حول "تحليل السالسل الزمنية وتطبيقاتها باستخدام البرامج الاحصائية" (قيد الانجاز)؛
 مشروع كتاب حول "التحليل الاحصائي املتعدد املتغيرات-من الوجهة التطبيقية( "-قيد الانجاز)؛
 ملخص لعرض تقديمي حول" :طرق التحليل العاملي والتحليل التصنيفي باستخدام برنامج "SPSS؛
 عرض تقديمي مفصل حول :مراحل تطبيق تقنية أشعة الانحدار الذاتي باستخدام برنامج EVIEWS؛
 عرض تقديمي مفصل حول :مشاكل القياس في نماذج الانحدار الخطي باستخدام برنامج .EVIEWS
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التدريب و التكويـ ـن
املشاركة في عدة دورات تدريبية كمتربص لعدة برامج احصائية وقياسية :
 الدورة التدريبية املنظمة من طرف مخبر التطبيقات الكمية و النوعية لالرتقاء الاقتصادي والاجتماعي
و البيئي باملؤسسات الجزائرية بجامعة غرداية الجزائر يومي  22/22جانفي  2020حول"نمذجة
املعادالت الهيكلية باستعمال برنامج  " Smart PLSاملقدمة من طرف د .بلخامسة زكرياء.
 الدورة التدريبية ضمن "النمذجة باملعادالت البنائية بتطبيقات برنامج SPSS - AMOSاملستوى الثاني"
املقدمة من طرف الدكتور أمحمد تيغزة ،بمركز لامل للتدريب و الاستشارات والية سطيف الجزائر،
 22-22جويليه .2002
 دورة تدريبية بمكتب الدراسات و الاستشارة في الاعالم لالي حول" :التحليل الاحصائي متعدد املتغيرات
باستخدام برنامج  "SPSSيومي  22/22مارس  2002والية ورقلة الجزائر.
 الدورة التدريبية الاولى حول "البرامج الاحصائية وتطبيقاتها" بمخبر التطبيقات الكمية في العلوم
الاقتصادية و املالية بجامعة ورقلة أيام  22-22أفريل 2002
االتهمامام ابحثية
o
o
o
o
o

النظرية الاقتصادية الكلية والجزئية؛
التحليل الاقتصادي والسالسل الزمنية؛
التحليل الاحصائي و القياس ي للبيانات و املتغيرات الاقتصادية؛
الاستثمارات لاجنبية املباشرة ،تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت؛
التكوين و التدريب والبرامج الاحصائية.

