
 السيرة الذاتية
C.V.  

 :شخصية معلومات.1

 اللقب :مراكشي 

 محمد لمين  :االسم
 بالبليدة  6896مارس  61 :الميالد ومكان تاريخ

 جزائرية : الجنسية
 أعزب  : العائلية الحالة
 علوم دكتوراه :علمية شهادة آخر
 - أ -محاضر أستاذة :الحالية الرتبة

 و اإلنجليزية رنسيةوالف العربية : فيها المتحكم اللغات
   magmerrakchi@gmail.com:اإللكتروني البريد

 mlmerrakchi@univ-blida.dz 

 8333123781أو   8337113710 :الهاتف رقم

 ) شهادات(:والمدرسي الجامعي المسار.1
   الحصول على شهادة البكالوريا شعبة  علوم الطبيعة و الحياة . 8221جوان 

   ادة ليسانس في علوم التسيير تخصص مالية .الحصول على شه 3002جوان 

    الحصول على شهادة ماجستير في علوم التسيير  تخصص إدارة أعمال . 3002نوفمبر 

   الحصول على شهادة دكتوراه في علوم التسيير تخصص  تسييير. 3083ماي 

  الحصول على التأهيل الجامعي  3082أكتوبر 

 

 .رسائل التخرج :7
 ادة ليسانس في علوم التسيير تخصص مالية من جامعة سعد دحلب تحت عنوان :"دور مذكرة تخرج لنيل شه

 المعلومة الجبائية في النظام الجبائي "
  تحت  ماجستير في علوم تسيير تخصص إدارة أعمال من جامعة سعد دحلب البليدةرسالة تخرج لنيل درجة

 "اسة حالة مؤسسة نفطال وحدة البليدة" فعالية نظام التدريب في تنمية الموارد البشرية در  :عنوان
  دكتوراه في علوم التسيير من جامعة سعد دحلب البليدة تحت عنوان:" دور نظام جة أطروحة مقدمة لنيل در

 الحوافز في تحسين أداء الموارد البشرية دراسة حالة عينة من المؤسسات الصناعية الجزائرية"

 



 
 : .الخبرة المهنية 2

   بجامعة سعد دحلب بالبليدة  –ب  -أستاذ مساعد  20/83/3001إلى غاية 03/83/3002من. 

   بجامعة سعد دحلب  بالبليدة  –أ  -أستاذ مساعد   00/02/3083إلى غاية  28/83/3001من. 

   بجامعة سعد دحلب البليدة   -ب -أستاذ محاضر    80/3082/ 28إلى غاية 01/02/3083من. 

   منصب رئيس فرع  العلوم االقتصادية بفريق  شغلتهذا  80/3082/ 28إلى غاية  80/02/3083من
 .بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير بجامعة سعد دحلب البليدة  LMDميدان تكوين 

  03إلى غاية يومنا هذا أستاذ محاضر أ بجامعة علي لونيسي البليدة  02/3082/ 28من 

  شعلت منصب رئيس قسم العلوم التجارية بجامعة علي  03/3082/ 83إلى غاية  83/3082/ 08من
 03لونيسي بالبليدة 

  ": عضو في مشروع بحثLa sécurité Alimentaire en Algérie (Réalité et perspectives)  " معتمد من
 3082-3088كلية العلوم اإلقتصادية و علوم التسيير جامعة سعد دحلب البليدة ، M00420100059الوزارة 

 04/02 /3083  . إلى غاية يومنا هذا عضو في مخبر التنمية اإلقتصادية و البشرية في الجزائر 

عضو هيئة تحرير لمجلة اإلقتصاد و التنمية البشرية  التابعة لمخبر التنمية اإلقتصادية و البشرية في الجزائر  بجامعة سعد 
 دحلب البليدة .


