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 لطفلني . وأبمتزوج   :العائلية احلالة -
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 025250004اهلاتف الثابت املهين :  -

    adelmezough@gmail.com   /  mezough.adel@hotmail.fr الربيد االلكرتوين : -
   blida2.dz-mezough.a@univ املهين:الربيد اإللكرتوين  -
 للتنمية و اإلستشراف و التوجيه . 2: أستاذ حماضر "أ" ، انئب مدير جامعة البليدة  الوظيفيصب نملا -

 التدرج العلمي والشهاداتاثنيا. 
 .1998جوان  ، علوم الطبيعة و احلياة بكالوراي -
 .2002 جوان ،البليدة  –جامعة سعد دحلب  ،علوم مالية  ختصص ،التجاريةعلوم ال يف الليسانس شهادة -
 .2005 جويلية ،البليدة  –جامعة سعد دحلب  ،تسويق ختصص ،لتجاريةعلوم اال يف املاجستري شهادة -
 . 2013 ، ماي اجمللس الوطين للمحاسبةشهادة حمافظ حساابت مرتبص صادرة عن  -
 2013وهران  – Synergiaدورة تكوينية يف الصفقات العمومية و تقنيات إعداد دفاتر الشروط من معهد  -
 .2014فيفري ،  2البليدة  -لونيسي علي، جامعة تسويقختصص  تجاريةعلوم الالكتوراه علوم يف د شهادة  -
 .2016شهادة التأهيل اجلامعي يف العلوم التجارية ، جوان  -
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 والعلمية والعضوية يف اهليئات البيداغوجية واإلداريةاملسار املهين اثلثا. 
 املسار املهين .1
 غاية يومنا هذا. إىل 31/12/2005وعلوم التسيري جبامعة البليدة منذ  بكلية العلوم االقتصادية أستاذ دائم -
 . 2004/2005 للموسم اجلامعيوعلوم التسيري جبامعة البليدة ،  العلوم االقتصاديةبكلية أستاذ مؤقت  -
 . 2004/2005 للموسم اجلامعي، املدية  -أستاذ مؤقت جبامعة الدكتور حيي فارس -
 . 2006/2007و  2005/2006 للموسم اجلامعي،  ابملركز اجلامعي مخيس مليانةأستاذ مؤقت  -

 
  ميدان التعليم العايل خارج املسار املهين .2
 2013رئيس جملس اإلدارة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري لإلانرة العمومية لبلدية البليدة  -
 .2013رئيس جلنة فتح األظرفة لبلدية البليدة  -
 .2017 – 2015رئيس جلنة الرتبية لبلدية البليدة  -
ية عمال اثنواي يف األكادميية العسكرية ملختلف األسلحة بشرشال للمواسم اجلامع أستاذ ممارس ألعمال التعليم إبعتباره -

 :2008/2009  ،2011/2012  ،2012/2013 . 
 .2007إىل سنة  2003تاذ مؤقت يف املعهد الوطين املتخصص يف التكوين املهين للتسيري ابلبليدة من سنة أس -

 
 العضوية يف اهليئات البيداغوجية واالدارية .3
  . 2017فيفري إىل  2014من فيفري يف اجمللس العلمي للكلية منتخب عضو  -
 2017إىل  2014فيفري من  ،2البليدة  -يف اللجنة متساوية األعضاء جلامعة لونيسي عليمنتخب عضو  -
 . 2020فيفري إىل غاية  2017لعلوم التجارية من فيفري قسم ايف اللجنة العلمية لمنتخب عضو  -
 .2020جوان إىل غاية يومنا  2017يف جلنة اخلدمات االجتماعية للجامعة من جوان منتخب عضو  -
 اىل يومنا هذا . 2018جوان  18ابتداءا من  2عضو معني يف اجمللس العلمي جلامعة البليدة  -
 اىل يومنا هذا . 2018جوان  18ابتداءا من  2عضو إستشاري يف جملس اإلدارة و التسيري جلامعة البليدة  -
 شريةجمللة اإلقتصاد والتنمية البشرية ، الصادرة عن خمرب التنمية اإلقتصادية والب (حمرر مساعد)عضو يف هيئة التحرير  -

 ابجلزائر إىل غاية يومنا هذا.    
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 العلمية والعلمية للملتقيات ةاللجان التنظيميالعضوية يف  .4
عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الدويل حول دور التمويل اإلسالمي غري الرحبي )الزكاة والوقف( يف حتقيق التنمية  -

 .2013ماي21و 20سعد دحلب البليدة كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، يومي املستدامة، املنعقد جبامعة 
 عضو يف اللجنة التنظيمية للملتقى العلمي الدويل الثاين حول اإلصالح اجلبائي و التنمية اإلقتصادية يف اجلزائر ، -

 . 2014ماي 13و 12املنعقد جبامعة البليدة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، يومي 
عضو يف اللجنة العلمية للملتقى الوطين األول حول واقع وآفاق السياسة التشغيلية يف اجلزائر، املنعقد بكلية العلوم  -

 .2014ماي 20و 19مي، يو 2اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة البليدة 
عضو يف اللجنة العلمية للندوة الوطنية األوىل حول واقع تطبيق أدوات مراقبة التسيري يف املؤسسات اإلقتصادية اجلزائرية  -

 .2014أكتوبر  22و 21، يومي  2، املنعقد بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة 
  عضو يف اللجنة العلمية للمؤمتر العلمي الدويل الثالث حول اإلبداع و التميز يف اإلقتصاد و التمويل اإلسالمي ، ا -

 . 2016أفريل  19و  18، يومي 2كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة البليدة 
 ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول: التخطيط االسرتاتيجي التسويقي كمدخل للتميز املؤسسايتعضو يف اللجنة العلمية  -

لونيسي علي، كلية العلوم االقتصادية والعلوم  - 2جامعة البليدة  –جتارب وتطبيقات متميزة  -يف بيئة األعمال
 .2016نوفمرب15-14التجارية وعلوم التسيري.

لية يف ر العلمي الدويل حول: دور جودة التكوين والتعليم يف تفعيل السياسة التشغيعضو يف اللجنة العلمية ضمن املؤمت -
 .2016ديسمرب 05/06،  2، جامعة البليدة كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري  ،اجلزائر

 النظام املايل واملصريف حلديثة يفعضو يف اللجنة العلمية ضمن امللتقى الوطين الثامن حول "آلبات تفعيل وسائل الدفع ا -
 اجلزائري" بتنظيم خمرب السياسات التنموية والدراسات اإلستشرافية وكلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية علوم التسيري

 .2017مارس14-13جلامعة أكلي حمند أوحلاج ابلبويرة يومي 
بداع لدويل الثالث للمرحوم األستاذ رمحون بوعالم حول اإلضمن املؤمتر او اللجنة التنظيمية عضو يف اللجنة العلمية  -

 ابلبليدة. 2017أفريل  20-19اجلزائر املنعقد يومي  –والتميز يف اإلقتصاد والتمويل اإلسالمي ابلبليدة 
 عضو يف اللجنة العلمية ضمن امللتقى الوطين األول حول "قانون الصفقات العمومية بني جتديد آليات الرقابة وجتسيد -

-23يومي 2الرشادة يف صرف املال العام" بتنظيم كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية علوم التسيري جلامعة البليدة 
 .2017ماي24

عضو يف اللجنة العلمية ضمن امللتقى الوطين األول حول "دور التسويق االجتماعي يف مواجهة اإلختالالت االجتماعية  -
 .2017ديسمرب 05-04يومي2لوم اإلقتصادية والعلوم التجارية علوم التسيري جلامعة البليدة ابجلزائر " بتنظيم كلية الع
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 فرق البحث يف خمابر و  العضوية .5
 ومنا هذا.يغاية إىل  2012 منذ “التنمية اإلقتصادية والبشرية يف اجلزائر“بحث الخرب يف اجمللس العلمي ملعضو  -

، حتت الرقم  “حتليل جودة و اقرتاح منوذج لتسيري اجلودة يف قطاع اخلدمات اجلزائري“عضو بفرقة حبث :  -
 . 2017إىل  2013من جانفي  00420120043:

 مية اإلقتصادية والبشريةو التابعة ملخرب التن“ االقتصاد السلوكي و تطبيقاته يف اجلزائر“رئيس فرقة البحث املسماة :  -

 يف اجلزائر ، إىل غاية يومنا هذا .      

 
 واملناقشات واإلشراف تدريس مقاييس التدرج وما بعد التدرجالنشاطات البيداغوجية:  .6
 اإلحصاء الرايضي، ملايل ا التسيري،  سرتاتيجيالتسويق اإل،  النظرية املالية، مبادئ التسويق :  اآلتيةتدريس املقاييس  -

 .)ليسانس وماسرت( لطلبة التدرج ،3اإلحصاء ، اإلسرتاتيجية املالية مالية عمومية ،، التسويقي إلتصالتقنيات ا، 
 و الدكتوراه . سانس واملاسرتيمذكرات اللعدة اإلشراف على  -
 و الدكتوراه يف عدة جامعات عرب الوطن .جلان مناقشة مذكرات املاسرت عدة يف عضو  -
 عضو يف عدة جلان إعداد مواضيع و تصحيح أوراق مسابقات الدكتوراه يف عدة ختصصات عرب جامعات الوطن . -

 
 
 النشاطات العلمية واإلنتاج العلمي .رابعا
 مذكرات وأطروحات التخرج .1
و أثرها على  EUROالعملة األوروبية املوحدة  بعنوان: مالية ،ختصص  التجاريةمذكرة ليسانس يف العلوم  -

 . 2002،  اإلقتصاد اجلزائري
، رتاتيجيالبيئة التسويقية و أدوات التحليل اإلسبعنوان: ،  تسويقختصص  جاريةعلوم التالرسالة ماجستري يف  -

 .2005جويلية ،  البليدة –سعد دحلب  جامعة
ليل تنافسية كأداة لتح  التشخيص اإلسرتاتيجيبعنوان:  تسويقختصص  جاريةعلوم التالأطروحة دكتوراه يف  -

 .2014، فيفري 2 البليدة، جامعة  املؤسسات اجلزائرية
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 و املطبوعات . املقاالت العلمية .2
للدراسات اإلجتماعية و  األكادمييةجلة الصادر مب ، التنافسية Porterدراسة نقدية إلسرتاتيجيات مقال بعنوان:  -

 .2013 ، جوان 10العدد  الشلف ، -جامعة حسيبة بن بوعليعن  اإلنسانية ،

 ة االقتصادجلالصادر مب،  تشخيص حقيبة األعمال إبستعمال منوذج مجاعة بوسطن اإلستشاريةمقال بعنوان:  -
 .2013جوان ، 07العدد  عن خمرب التنمية اإلقتصادية والبشرية ابجلزائر،،  والتنمية البشرية

الصادر مبجلة  ،McKinsey مليادين أنشطة املؤسسة إبستعمال منوذج التحليل اإلسرتاتيجيمقال بعنوان:  -
 .2015، جوان 11، عن خمرب التنمية اإلقتصادية والبشرية ابجلزائر، العدد  االقتصاد والتنمية البشرية

 Communication hiérarchique vs non-hiérarchique: comment favoriser le :بعنوانمقال   -

processus de transfert de connaissances ?  ، الصادر مبجلة La Revue de la communication et du 

journalisme ،  2018ديسمرب ،ثاين الالعدد  ،اخلامس اجمللد  ،تصال اإل الوطنية العليا للصحافة و علوماملدرسة 

 الصادر ، سيفيتال مؤسسة حالة دراسة – البشرية املوارد ختطيط ألدوات تطبيقية دراسة : بعنوان مقال -

 االقتصاد و لإلحصاء العليا الوطنية املدرسة ،  Revue d’économie et de statistique appliquéeمبجلة
 . 2019 جوان ، 32 العدد ، يالتطبيق

 االقتصاد مبجلة الصادر ، اجلزائر حالة دراسة – املصريف اإلبداع حتقيق يف الفكري املال رأس دور : بعنوان مقال -

 .2019 جوان ، 23 العدد ابجلزائر، والبشرية اإلقتصادية التنمية خمرب عن ، البشرية والتنمية -

 الربكة اجلزائري بنكستطالعية لإدراسة  –سالمية يف املصارف اإل يق املصريفو فاق التسآواقع و  :بعنوان مقال  -
ول د األعدال ،اجمللد السادس  ،زاين عاشور ابجللفة جامعة  ، االقتصاديةعمال و الدراسات دارة األإجلة الصادر مب ،
 .2020جوان  ، 1مكرر ،

ارية س علوم جت" مقدمة لطلبة السنة الثالثة ليسانحماضرات يف التسويق اإلسرتاتيجيمطبوعة جامعية حمكمة بعنوان "  -
ختصص تسويق ، و السنة األوىل ماسرت ختصص إتصال تسويقي، بكلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

 . 2015، ديسمرب  2التسيري ، جامعة البليدة 

 
 يف امللتقيات الوطنية و الدولية . خالت العلميةااملد .3

 ثية مقدمة ضمن ورقة حب ، “برامج اجلزائر البيضاء السياسة البلدية للتشغيل إبستعمال“مداخلة بعنوان :  -
امللتقى الوطين األول حول واقع وآفاق السياسة التشغيلية يف اجلزائر، املنعقد بكلية العلوم اإلقتصادية والعلوم 

  .2014اي م 19/20، يومي2عة البليدة التجارية وعلوم التسيري، جام

يزات دراسة حالة املؤسسة اجلزائرية للتجه –اإلسرتاتيجية التشخيص اإلسرتاتيجي لوحدات األعمال  -
كمدخل    التخطيط االسرتاتيجي التسويقي ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول مقدمةحبثية ورقة الصناعية ، 
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تصادية والعلوم التجارية كلية العلوم االق، املنعقد بجتارب وتطبيقات متميزة  -للتميز املؤسسايت يف بيئة األعمال
  2016 نوفمرب 14/15، يومي  2جامعة البليدة  ، علوم التسيريو 

دراسة  –تقييم مستوى جودة خدمات التعليم العايل من وجهة نظر الطلبة إبستخدام منوذج األداء الفعلي  -
 دور جودة التكوين والتعليم يف : ضمن املؤمتر العلمي الدويل حول حبثيةورقة ،  2ميدانية جبامعة البليدة 

جامعة  ، التسيري كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم، املنعقد بالسياسة التشغيلية يف اجلزائر تفعيل 
 2016ديسمرب  05/06، يومي  2البليدة 

من امللتقى الوطين ض حبثيةورقة  ،وسائل الدفع اإللكرتوين كمدخل لتحديث اخلدمات املصرفية يف اجلزائر  -
 ت تفعيل وسائل الدفع احلديثة يف النظام املايل واملصريف اجلزائري" بتنظيم خمرب السياساتياالثامن حول "آل

التنموية والدراسات اإلستشرافية وكلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية علوم التسيري جلامعة أكلي حمند 
 .2017مارس13/14يومي ،  أوحلاج ابلبويرة

اذ رمحون ضمن املؤمتر الدويل الثالث للمرحوم األست حبثيةورقة ، سالمية التجربة السودانية يف الصكوك اإل -
 ابلبليدة. 2017أفريل  19/20املنعقد يومي  ،بوعالم حول اإلبداع والتميز يف اإلقتصاد والتمويل اإلسالمي 

ي احملكم الثاين ضمن املؤمتر الدويل العلم حبثيةورقة ، : الفرص و التحدايت  يف اجلزائرواقع مناخ اإلستثمار  -
مركز املنارة  األردن. ابلتعاون مع–، املنعقد بعمان أثر مناخ اإلستثمار يف حتقيق التنمية املستدامةحول " 

 .2017ماي 05-02رويب بفرنسا، خالل الفرتة و للدراسات واألحباث املغرب واملعهد العريب األ

اليوم الدراسي  ة يفحبثيورقة و  التسويق ، يف قطاع حب استخداماهتاو األساليب و التقنيات اإلحصائية  -
ة العلوم عقد بكلي، املن حول : الطرائق الكمية و دورها ي حتليل البياانت اخلاصة ابلظواهر اإلقتصادية

 .2017ماي  20يوم  ، ويرةاالقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة الب

انون ضمن امللتقى الوطين األول حول "ق حبثيةورقة آليات إبرام الصفقات العمومية و الرقابة عليها ،  -
م كلية العلوم بتنظي ، الصفقات العمومية بني جتديد آليات الرقابة وجتسيد الرشادة يف صرف املال العام

 .2017ماي 23/24ي يوم،  2علوم التسيري جلامعة البليدة و العلوم التجارية  اإلقتصادية و

ضمن  حبثيةورقة  ،أمهية محالت التسويق االجتماعي يف ترقية حس املواطنة و تفعيل دور اجملتمع املدين -
بتنظيم   ،امللتقى الوطين األول حول "دور التسويق االجتماعي يف مواجهة اإلختالالت االجتماعية ابجلزائر 

 .2017ديسمرب  04/05يومي، 2والعلوم التجارية علوم التسيري جلامعة البليدة  كلية العلوم اإلقتصادية
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 لثاحملكم الثا ؤمتر العلمي الدويلضمن امل حبثيةورقة ،  الصريفة اإلسالمية و دورها يف التنمية اإلقتصادية -
–بعمان  املنعقد، دور الصناعة املالية اإلسالمية و أسعار النفط يف دعم متويل التنمية املستدامة حول " 

 .2017ديسمرب 13-11، خالل الفرتة ركز السناسل للبحث و تطوير املوارد البشرية األردن. مب

ول : السياحة ح ورقة حبثية ضمن امللتقى الوطين العاشر،  مسامهة السياحة الداخلية يف التنمية الوطنية -
-يري بتنظيم كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسالداخلية يف اجلزائر ، واقعها و سبل تطويرها ،  

 .2018جانفي  22/23جلامعة بويرة، يومي 

 حبثيةورقة  ،تقنيات املتاجرة و دورها يف توجيه السلوك الشرائي للمستهلك يف املساحات الكربى  -
ضمن امللتقى الوطين األول حول مسامهة تبين الفكر التسويقي املعاصر يف دعم تنافسية املؤسسة االقتصادية 

 مارس 03/04ومي ، ي بويرةالجامعة ، اجلزائرية" بتنظيم كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 
2018. 

قة حبثية ضمن املؤمتر ور تعزيز تنافسية املؤسسة ،  وأثر تسويق املوارد البشرية على تنمية إنتاجية العمال  -
أفريل  09/10املنعقد يومي العلمي الدويل حول : أمهية تنمية املوارد البشرية يف ظل االقتصاد الرقمي ، 

 .2 البليدةجامعة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ب 2018

عيل دور ضمن املؤمتر العلمي الدويل الرابع حول : تفورقة حبثية ، التجربة املاليزية يف املالية اإلسالمية  -
 .2 البليدةامعة جب 2018أفريل  17/18املنعقد يومي التمويل اإلسالمي يف القطاع املايل اجلزائري ، 

املشاركة و  وسالمية يف متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة من خالل صيغ املضاربة البنوك اإلدور  -
 ، يفية ابجلزائرسالمي يف التنمية الر التمويل اإلدور  : فعاليات اليوم الدراسي حول ضمنورقة حبثية  ،املراحبة 

 فريلأ 14 يوم ، زاين عاشور ابجللفةجامعة ، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بنعقد امل
2019. 

ت السياحية دور الوكاال :وىل حول ندوة الوطنية األال ضمنورقة حبثية  ،السياحة الداخلية يف اجلزائر اقع و  -
زاين عاشور جامعة  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري بنعقد امل ،يف تنشيط السياحة الداخلية 

 .2020 فيفري 24 ، يوم ابجللفة

حالة دراسة  –ة متصاص البطالإو مؤسسات التعليم العايل يف تفعيل السياسة التشغيلية احلكومية دور  -
واقع و  :سوق العمل يف اجلزائر  :حول  ولفعاليات امللتقى الوطين األ ضمنورقة حبثية  ، 2جامعة البليدة 

و  االجتماعيةوم كلية العلبنعقد املو  ،دارة املوارد البشرية إاملنظم من طرف خمرب التنمية التنظيمية و  ،فاق آ
 .2020مارس   09/10 ي، يوم2البليدة جامعة ،  نسانية العلوم اإل

 

 
   


