
 بيان السيرة الذاتية لألستاذ  رزيق كمال

 االسم و اللقب : كمال رزيق

 18/10/1964تاريخ الميالد: 
  الجنسيــة : جزائـــريـــة

 kamel_rezig@yahoo.fr :البريد االلكتروني
 الحالة العائلية : متزوج وأب ألربعة أطفال 

 الشهـــــادات -
 ،شهادة الدراسات العليا في المالية ،تخصص جباية ، من المعهد الوطني للمالية الجزائر 1993سنة  *
 : شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية ، تخصص نقود و مالية ، من جامعة الجزائر 1996سنة  *
 ة الدكتوراه في العلوم االقتصادية ، تخصص نقود و مالية ، من جامعة الجزائر: شهاد 2001سنة  *
 .: شهادة محافظ الحسابات و خبير حسابات نهائي 2002سنة  *
 :الســــيرة المهنيــــة -
 22/12/2009أستاذ التعليم العالي بجامعة البليدة الجزائر منذ  *
 إلى يومنا الحالي 1997قتصادية البليدة منذ أستاذ دائم بجامعة البليدة كلية العلوم اال *
 -خميس مليانة  -في عدة جامعات جزائرية: البليدة، الجزائر، المدية، االغواط،المسيلة  1994أستاذ مشارك منذ  *

 المعهد الوطني للعمل و جامعة التكوين المتواصل –المدرسة الوطنية للتخطيط و اإلحصاء 
 2004إلى غاية نهاية  1999االقتصادية و علوم التسيير من عميد سابق لكلية العلوم  *
 1997إلى غاية  1986مفتش رئيس للضرائب من  *
 :األنشطـــة العلميـــة -
 مقال بمجالت علمية محكمة دولية و وطنية: الجزائر، العراق، فلسطين، و مصر 15نشر  *
اليمن  –ليبيا  –تونس  –سوريا  -فلسطين -األردن -ملتقى و طني و دولي )الجزائر 150المشاركة في اثر من  -
 ( مصر و المملكة العربية السعودية –لبنان  –

إلى يومنا  2004إعداد و تقديم عدة ندوات في عدة تخصصات بكل من المعهد الوطني للعمل الجزائر منذ  -
 الحالي

 .المي، تحت عنوان االقتصاد اإلس 2010نشر كتاب مشترك في األردن بدار صفاء  -
 2010نشر كتاب مؤسسات الزكاة مكتبة المجتمع العربي االردن  -



و األزمة المالية العالمية الراهنة بمكتبة المجتمع  –كتابين تحت الطبع في األردن حول: المحاسبة الحكومية  -
 2010العربي األردن 

 –الة بكل من جامعة : البليدة رس 50اإلشراف و مناقشة عدة رسائل جامعية : ماجستير و دكتوراه، أكثر من  -
 المسيلة و االغواط –الجزائر  –المدية 

مذكرة الليسانس و شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكل من جامعة البليدة ،  300اإلشراف على أكثر من  -
 الجزائر ، المدية ، جامعة التكوين المتواصل و المدرسة الوطنية للتخطيط و اإلحصاء بن عكنون 

الجزائر  –رسالة ماجستير و دكتوراه في عدة جامعات جزائرية و هي : البليدة  100شارك في مناقشة أكثر من م -
المدرسة الوطنية للتخطيط و  –سطيف  –تلمسان  –وهران  –بسكرة  –ورقلة  –المسيلة  –االغواط  –المدية  –

 و عنابة –اإلحصاء بن عكنون 
 إلى درجة أستاذ محاضر أ بكل من جامعة الجزائر و االغواط مشارك في مناقشة تأهيل عدة أساتذة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السيرة الذاتية للدكتور مراكشي محمد أمين

 :شخصية معلومات.-1

 Merrakchiاللقب :مراكشي 

  Mohamed Lamineمحمد لمين  :االسم

 بالبليدة  1981مارس  16 :الميالد ومكان تاريخ

 جزائرية : الجنسية

 متزوج  : العائلية الحالة

 01عدد األطفال :

 تأهيل جامعي  :علمية شهادة آخر

 -أ  -محاضر أستاذة :الحالية الرتبة

 والفرنسية و اإلنجليزية العربية : فيها المتحكم اللغات

   magmerrakchi@gmail.com:اإللكتروني البريد

 0661127318أو   0773127318 :الهاتف رقم

 ) شهادات(:والمدرسي الجامعي .المسار-2

   الحصول على شهادة البكالوريا شعبة  علوم الطبيعة و الحياة . 1998جوان 
   الحصول على شهادة ليسانس في علوم التسيير تخصص مالية . 2003جوان 
    الحصول على شهادة ماجستير في علوم التسيير  تخصص إدارة أعمال . 2005نوفمبر 
   توراه في علوم التسيير تخصص  تسييير.الحصول على شهادة دك 2012ماي 
  الحصول على شهادة التأهيل الجامعي  2013أكتوبر 

 
 



 : .الخبرة المهنية -3

   ب  -أستاذ مساعد  30/12/2008إلى غاية 02/12/2006من–. 
   أ  -أستاذ مساعد   07/05/2012إلى غاية  31/12/2008من–. 
   ب -أستاذ محاضر    31/10/2013إلى غاية  08/05/2012من-. 
   شغلت منصب رئيس فرع  العلوم االقتصادية بفريق ميدان  30/10/2013إلى غاية  17/05/2012من

 .LMDتكوين 
 شغلت منصب رئيس قسم العلوم التجارية  09/02/2015إلى غاية  04/12/2013من 
 04/06 /2012 ي مخبر التنمية اإلقتصادية و البشرية في الجزائر .إلى غاية يومنا هذا عضو ف 
  شغلت منصب مدير مخبر التنمية االقتصادية و البشرية  11/2017/ 28إلى غاية 2014أفريل  27من

 في الجزائر .
  عضو هيئة تحرير لمجلة اإلقتصاد و التنمية البشرية  التابعة لمخبر التنمية اإلقتصادية و البشرية في

 عة سعد دحلب البليدة .الجزائر  بجام
  عضو في اللجنة العلمية لمجلة "اإلمتياز لبحوث اإلقتصاد و اإلدارة "التابعة كلية العلوم االقتصادية و

 إلى غاية يومنا هذا . 2017التجارية وعلوم التسيير، جامعةعمار ثليجي األغواط ابتداءا من أكتوبر/
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        كريمللدكتور بيشاري السيرة الذاتية بيان 
 

                                  معلومات خشصية  .1

 KARIM                     كريم  :االسم -
                    BICHARI  بيشاري   :اللقب -
 .البويرةوالية  بديرة 1979ديسمبر 02 تاريخ ومكان االزدياد: -
 .أطفال ألربعة وأبمتزوج  :العائلية الحالة -
 .جزائرية :الجنسية -
  0552781970الهاتف:  -
     karimbichari@yahoo.com : البريد االلكتروني -
 العلوم بكلية -أ–قسم محاضر  أستاذ نائب العميد المكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة و:المهنة -

 .)علي لونيسي( 2جامعة البليدة  ،التسيير علومالعلوم التجارية و و  االقتصادية
 .الحراش 77رقم  30شارع3الدهاليز العنوان: حي  -

 التدرج العلمي والشهادات  .2
 .1998علوم دقيقة،  بكالوريا -
 .2002 مالية، المدرسة العليا للتجارة، تخصص العلوم التجارية، في الليسانس شهادة -
 .2005البليدة،  جامعة تسويق، تخصص في العلوم التجارية، الماجستير شهادة -
 .2012، 3الدكتوراه علوم في العلوم التجارية تخصص تسويق، جامعة الجزائر شهادة  -
 .2014، 2شهادة التأهيل الجامعي في العلوم التجارية تخصص تسويق،جامعة البليدة -

 والمسؤوليات اإلدارية والعلميةالمسار المهني   .3
 المسار المهني .1.3
إلى غاية  15/05/2004من (M.T.A)بالمغاربية للنقل البحري والخدمات الملحقة  ملحق تجاري  -

31/11/2005. 
 إلى 31/12/2005منذ  2البليدة وعلوم التسيير بجامعة  التجاريةالعلوم و  بكلية العلوم االقتصادية أستاذ دائم -

 غاية يومنا هذا.

 



 المسؤوليات اإلدارية والعلمية  .2.3

 الهيئة السنة المسؤوليات

غاية إلى  2012ماي 22من  مسؤول تخصص التسويق .1
2013سبتمبر17  

كلية العلوم االقتصادية والعلوم 
التجارية وعلوم التسيير، جامعة 

 2البليدة 

إلى غاية  2013سبتمبر18من  رئيس قسم علوم التسيير .2
27/06/2014  

وم كلية العلوم االقتصادية والعل
ة التجارية وعلوم التسيير، جامع
2البليدة   

عضو اللجنة العلمية لقسم علوم  .3
 التسيير

إلى غاية  2013سبتمبر18من 
27/06/2014  

وم كلية العلوم االقتصادية والعل
ة التجارية وعلوم التسيير، جامع
2البليدة   

رئيس لجنة التكوين في الدكتوراه  .4
تخصص اقتصاد التأمينات 

 والمتوسطة

إلى غاية يومنا  2015/2016منذ 
 هذا

وم كلية العلوم االقتصادية والعل
ة التسيير، جامعالتجارية وعلوم 

2البليدة   

عضو لجنة التكوين في الدكتوراه  .5
 اتصال تسويقي

إلى غاية  2014/2015من 
2016/2017  

وم كلية العلوم االقتصادية والعل
ة التجارية وعلوم التسيير، جامع
2البليدة   

عضو شعبة التكوين في الدكتوراة  .6
2018/2019السنة الجامعية شعبة االقتصاد  

وم االقتصادية والعلكلية العلوم 
ة التجارية وعلوم التسيير، جامع
2البليدة   

إلى غاية  18/09/2013من  عضو المجلس العلمي للكلية  .7
 يومنا هذا

وم كلية العلوم االقتصادية والعل
ة التجارية وعلوم التسيير، جامع
2البليدة   

نائب العميد المكلف بالدراسات  .8
 والمسائل المتعلقة بالطلبة 

إلى غاية  28/06/2014من 
 يومنا هذا

وم كلية العلوم االقتصادية والعل
ة التجارية وعلوم التسيير، جامع



2البليدة   

 النشاطات البيداغوجية:  .4
 في التدرج وما بعد التدرجالتدريس  .1.4

 كالسيكي نظام  –ماستر   –ليسانس التدرج: التدريس في  .1

 سنوات التدريس المقاييس المدرسة
 طور التكوين

 ماستر ليسانس كالسيكينظام 

 مبادئ التسويق .1

 – 2003من 
2004 

 – 2009إلى 
2008 

السنة الثانية علوم 
   تجارية

تسيير أنظمة  .2
 التوزيع

 – 2006من 
2007 

 - 2008إلى 
2009 

السنة الثالثة علوم 
تخصص  تجارية

 تسويق
  

 دراسة السوق  .3

 – 2005من 
2006  

 – 2008إلى 
2009  

السنة الرابعة علوم 
تجارية تخصص 

 تسويق
  

بحوث السوق  .4
 النوعية والكمية

2012-2013 
2013-2015   

السنة أولى ماستر علوم 
تجارية تخصص اتصال 

 تسويقي

تقنيات تنشيط  .5
   2013-2012 المبيعات

السنة الثانية ماستر علوم 
تجارية تخصص اتصال 

 تسويقي

 التسويق .6

2014 – 2015 
2015 – 2016  
2016 – 2017  

 2018 – 2019 

 
السنة الثانية علوم 

  التسيير

 تسيير المؤسسات .7
2014 – 2015 
2015 – 2016   

السنة الثانية علوم 
  التسيير



2016 – 2017  
 

 تسويق عمومي .8
2014 – 2015 
2015 – 2016  
2016 – 2017 

 
السنة الثالثة علوم 
التسيير تخصص 

 إدارة أعمال
 

 ندوة في التأمينات .9
2014 – 2015 
2015 – 2016  
2016 – 2017 

  
السنة الثانية ماستر علوم 
إقتصادية تخصص اقتصاد 

 التأمينات
إدارة شركات  .10

 التأمين
 

2016 – 2017 
2017 – 2018 
2018 – 2019 

  
السنة الثانية ماستر علوم 
إقتصادية تخصص اقتصاد 

 التأمينات

سلوك  .11
المستهلك 

 وطرق تحليله
2014 - 2015  

السنة األولى 
ماستر علوم 

تجارية تخصص 
 تسويق

 

التسويق  .12
 األخضر

2014 – 2015  
2015 – 2016  
2016 – 2017  

 

 

السنة األولى 
دكتوراه علوم 

تجارية تخصص 
 اتصال تسويقي

 

التأمين وا عادة  .13
 التأمين

2015 – 2016  
2016 – 2017 
2018 – 2019 

 

السنة األولى 
دكتوراه علوم 

إقتصادية تخصص 
 التأميناتاقتصاد 

 

تسويق  .14
 خدمات التأمين

2015 – 2016  
2016 – 2017 
2018 – 2019 

 

السنة األولى 
دكتوراه علوم 

إقتصادية تخصص 
 اقتصاد التأمينات

 

  ليسانس نظام لطلبة التقارير التربص بالنسبة على اإلشراف على العديد من مذكرات الليسانس النظام الكالسيكي و
 ل.م.د.

كرئيس للجنة أو كعضو ممتحن، وكذا المشاركة في العديد من لجان مناقشة مذكرات الماستر والماجستير 
 العديد من أطروحات الدكتوراه كعضو ممتحن.



 النشاطات العلمية .5
 اإلنتاج العلمي .1.5

 مذكرات وأطروحات التخرج .1
المدرسة ، المالية للبنوك التجارية تقييم المردوديةبعنوان:  مالية، تخصص التجاريةمذكرة ليسانس في العلوم  -

 .2002، العليا للتجارة
تسويق خدمات التأمين وأثره على الزبون دراسة بعنوان:  ،العلوم التجارية، تخصص تسويقرسالة ماجستير في  -

 2005جامعة البليدة،، CAATحالة
كمدخل لتطوير قطاع التأمينات التوجه التسويقي بعنوان:  تسويقتخصص  ،العلوم التجاريةأطروحة دكتوراه في  -

 .2012، 3، جامعة الجزائر في الجزائر
 الوطنية والدوليةالمنشورات  .2

 عنوان المقالة
موضع 
 السنة عنوان المجلة أو اسم الجريدة الكاتب

العنوان 
 االلكتروني

خصوصيات تسويق  .1
 الخدمة التأمينية

 األول
 الصادرة عنمجلة جديد االقتصاد

 في نجمعية االقتصاديين الجزائريي
4العدد  

2009  

إشكالية تسويق  .2
الخدمة التأمينية في 

 الجزائر، 
 األول

 نالصادرة عمجلة االقتصاد المعاصر
عدد المركز الجامعي بخميس مليانة ال

10.  
2011  

واقع سوق التأمين  .3
 في الجزائري 

 األول
مجلة علوم االقتصاد والتسيير 

 27الصادرة عن العدد والتجارة
27.العدد3بجامعة الجزائر  

2013  

تحليل سلوك  .4
المستهلك الجزائري في 

 سوق السيارات
 الثاني

ة الصادر  مجلة األبحاث االقتصادية
لوم عن كلية العلوم االقتصادية والع
 التجارية وعلوم التسيير، جامعة

  2البليدة 
: الرقم الدولي المعياري للدوريات

ISSN 1112-6612 

، 15العدد 
ديسمبر 
2016 

https://www.
asjp.cerist.d
z/en/Presen
tationRevue/

324 

قطاع التأمين  .5
الجزائري بين ضعف 

ثقافة التأمين ومتطلبات 
-1995التقشف الفترة)

 األول

ة الصادر  مجلة األبحاث االقتصادية
لوم عن كلية العلوم االقتصادية والع
 التجارية وعلوم التسيير، جامعة

  2البليدة 

، 16العدد 
جوان 
2017 

https://www.
asjp.cerist.d
z/en/Presen
tationRevue/



: الرقم الدولي المعياري للدوريات (2016
ISSN 1112-6612 

324 

تحليل سلوك  .6
المستهلك الجزائري في 

 سوق السيارات
 الثاني

ة الصادر  مجلة األبحاث االقتصادية
لوم عن كلية العلوم االقتصادية والع
 التجارية وعلوم التسيير، جامعة

  2البليدة 
: الرقم الدولي المعياري للدوريات

ISSN 1112-6612 

، 15العدد 
ديسمبر 
2016 

https://www.
asjp.cerist.d
z/en/Presen
tationRevue/

324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الذاتية للدكتور عمر حمزة زواوي السيرة بيان 
 
 

  المعلومات الشخصية:

 ZOUAOUIزواوي      اللـقـب:            Omar Hamzaعـمـر حـمـزة     اإلســم: 

 بالحراش)الجزائر( 1982نوفمبر 22 تاريخ ومكان اإلزدياد:

 : متزوج     الحالة العائلية

  الجزائر- البـلـيـدة، 22حي أحمد شاعوا عمارة "ب" رقم:العنوان: 

 +(213)  0772.70.68.03+( / 213)  0662.04.09.38رقم الهاتف: 

  zouaouiomarblida@hotmail.comالعنوان اإللكتروني: 

 :الشهادات والمستويات المحصل عليها

  الطبيعة والحياة بثانوية إبن رشد بالبليدة.، شعبة علوم 2002شهادة البكالوريا جوان 
  البليدة.-تخصص: مالـيـة بجامعة سعد دحلب-، قسم العلوم التجارية2006شهادة ليسانس جوان 
  البليدة.-تخصص تسويق بجامعة سعد دحلب –، قسم العلوم التجارية 2008شهادة ماجستير جوان 
  3خصص تسويق بجامعة الجزائر ت –، قسم العلوم التجارية 2013شهادة دكتوراه جوان. 
  2البليدة –، بجامعة لونيسي علي 2015شهادة التأهيل الجامعي فيفري. 

 النشاط المهني:

-بكلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير لجامعة سعد دحلب( PGRSموظف كإداري في قسم ما بعد التدرج ) - 
 في إطار عقود ما قبل التشغيل.  2009ن جوا 19إلى  2007جوان  19البليدة في الفترة الممتدة من 

البليدة، للمواسم الجامعية -أستاذ مساعد مؤقت بكلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير لجامعة سعد دحلب -  
2008/2009 ،2009 /2010 ،2010 /2011. 

mailto:zouaouiomarblida@hotmail.com


-ر لجامعة زيان عاشورأستاذ مساعد دائم قسم "ب " بكلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيي -  
 .2012سبتمبر  30إلى  2009ديسمبر  01الجلفة، إبتداًء من 

-أستاذ مساعد دائم قسم " أ " بكلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير لجامعة سعد دحلب -  
 .2013جوان  26إلى  2012أكتوبر  01البليدة، إبتداًء من 

البليدة، -لية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير لجامعة لونيسي عليأستاذ محاضر قسم " ب " بك - 
 .2015فيفري  24إلى  2013جوان  27إبتداًء من 

البليدة، -أستاذ محاضر قسم " أ " بكلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير لجامعة لونيسي علي -
لى يومنا هذا. 2015فيفري  25إبتداًء من   وا 

 العضوية في الهيئات اإلدارية والعلمية:  
 .2017فيفري  11إلى  2014فيفري  12عضو منتخب في اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية من  -  
، 2عضو منتخب في المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة البليدة  - 

 .2020إلى جويلية  2017جويلية  01لمدة ثالث سنوات إبتداًء من 
، لمدة 2ليدة عضو منتخب في مجلس اإلدارة لكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الب - 

 .2019إلى جوان  2016جوان  01ثالث سنوات إبتداًء من 
من  02عضو منتحب في اللجنة المتساوية األعضاء عن مصف األساتذة المحاضرين لجامعة البليدة   -

 .2017إلى جانفي  2014جانفي 
لمدة  02عضو منتحب في اللجنة المتساوية األعضاء عن مصف األساتذة المحاضرين لجامعة البليدة  -

 .2020إلى جانفي  2017ثالث سنوات إبتداًء من جانفي 
 .2018إلى فيفري  2015عضو منتخب في المجلس التأديبي لقسم العلوم التجارية من فيفري  -
مارس  01رئيس تخصص اإلتصال التسويقي )ماستر( لفرع العلوم التجارية ضمن ميدان ل.م.د من   -

 .2016ديسمبر  28إلى  2015
لى يومنا  2016ديسمبر  29شعبة التكوين للعلوم التجارية ضمن ميدان ل.م.د إبتداًء من  مسؤول فريق  - وا 

 هذا.
 النشاط العلمي:

 :الملتقيات العلمية 
 11و 10مشارك في الملتقى الوطني األول حول ترقية العمل الجمعوي الطالبي، المنعقد بجامعة البليدة يومي  -  

 ".العمل الخيري وتفعيليه في الوسط الطالبيإرساء قواعد ، بعنوان: " 2009ماي



 15و 14قسنطينة يومي -مشارك في الملتقى الدولي حول األزمة المالية، المنعقد بجامعة منتوري  -  
 ".دور البنوك اإلسالمية في مواجهة تحديات األزمة المالية العالمية، بعنوان: " 2009ديسمبر

الواقع -كافحة تبييض األموال في المؤسسات المالية الجزائريةمشارك في الملتقى الوطني األول حول م -  
تقنيات تبييض األموال في الجزائر ، بعنوان: " 2013مارس 05و 04والتحديات، المنعقد بجامعة البليدة يومي 

 ".وسبل مكافحتها

واقع وتحديات -يةمشارك في الملتقى الوطني الخامس حول التسويق بين النظريات العلمية والممارسات التطبيق - 
اإلدارة التسويقية في المؤسسة الجزائرية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عمار ثليجي 

دراسة -دور اإلعالن اإللكتروني في ترقية مبيعات المؤسسة، بعنوان: 2014مارس  20و 19باألغواط، يومي 
 . حالة شركة الخطوط الجوية الجزائرية

إصالح الخدمة العمومية وتأهيل المرفق العام، الواقع، التحديات حول رك في الملتقى الوطني األول مشا -
الصيرفة اإللكترونية ، بعنوان: " 2014ديسمبر 18و 17البليدة يومي -، المنعقد بجامعة لونيسي عليواآلفاق

 ".الجزائردراسة حالة مؤسسة بريد -كأداة لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر

ماي  05و 02مشارك في الملتقى الدولي حول اإلبداع واإلبتكار في منظمات األعمال، المنعقد باألردن من  -
دراسة حالة -دور اإلبداع التكنولوجي في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ، بعنوان: " 2016

 ".جزائر مؤسسة "كوندور" لألجهزة اإللكترونية والكهرو منزلية بال

، التحدي الجديد لمنظومة عمل التسويق السياحي-السياحة اإللكترونيةحول مشارك في الندوة العلمية الوطنية  -
أفريل  17يوم  2البليدة -المنعقد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة لونيسي علي

 ".في الترويج للوجهات السياحية العالمية  Facebook دور موقع التواصل االجتماعي، بعنوان: " 2017

االقتصاد العادل والتضامني بين الرهانات االقتصادية ومستلزمات العدالة حول مشارك في الملتقى الدولي  -
يومي  2البليدة -، المنعقد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة لونيسي علياالجتماعية

دور التسويق االجتماعي في رواج التجارة العادلة كأحد آليات االقتصاد ، بعنوان: " 2018مارس  13و 12
 ".التضامني

التسويق واإلستثمار الرياضي: تحسين ألداء المؤسسات االقتصادية ودعم حول مشارك في الملتقى الدولي  -
المنعقد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة لونيسي  ،إلحترافية المؤسسات الرياضية

 Naiming sportif: nouvelle tendance du، بعنوان: " 2018أكتوبر  30و 29يومي  2البليدة -علي



sponsoring et promotion du secteur sportif -Présentation du cas des stades 
Mercedes -." 

 قاالت العلمية والمطبوعات:الم 
" الصادرة عن األبحاث اإلقتصادية" في مجلة "واقع اإلعالن اإللكتروني في الدول العربيةمقال بعنوان: "  -    

 .2012، جوان 06جامعة سعد دحلب/ البليدة، العدد -كلية العلوم اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

مجلة  ،أثر التأمين ضد أخطار الكوارث الطبيعية على إتجاهات المستهلك الجزائري دراسة مقال بعنوان: "  -    
اإلقتصاد والتنمية البشرية، دورية دولية علمية محكمة ومفهرسة تصدر عن مخبر التنمية اإلقتصادية والبشرية في 

 ، الجزائر.02جامعة البليدة  ، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،2013، ديسمبر 08الجزائر، العدد 

، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم محاضرات في منهجية إعداد البحوث العلميةمطبوعة بعنوان:  -  
 .2014، جوان 02التسيير، جامعة البليدة 

العمومية دراسة تأثير تطبيق اإلدارة اإللكترونية في محكمة البليدة على تحسين الخدمة مقال بعنوان: "  -  
" الصادرة عن كلية العلوم األبحاث اإلقتصادية" في مجلة "دراسة إستقصائية لعينة من المواطنين-المقدمة للمواطن

 .2017، ديسمبر 17، العدد 2جامعة لونيسي علي/ البليدة -اإلقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

" في مجلة ين األهداف االتصالية للمؤسسات االقتصادية رعاية األحداث الرياضية تكامل بمقال بعنوان: "  -  
(، أكتوبر 01) 36" الصادرة عن جامعة زيان عاشور/ الجلفة، العدد العدد اإلقتصادي-الحقوق والعلوم اإلنسانية"

2018. 

 اإلعالن اإللكتروني، التسويق السياحي، سلوك المستهلك، التسويق. :إهتمامات البحث العلمي 

  اللجان التنظيمية والعلمية للملتقيات الوطنية والدوليةالعضوية في: 
دور التمويل اإلسالمي غير الربحي )الزكاة والوقف( في عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي حول  -     

علوم ، مخبر التنمية اإلقتصادية والبشرية في الجزائر، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية و تحقيق التنمية المستدامة
 . 2013ماي  21و 20، يومي 02التسيير، جامعة البليدة 

، اإلصالح الجبائي والتنمية اإلقتصادية في الجزائرعضو اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي الثاني حول  -     
وم مخبر تحديات النظام الضريبي الجزائري في ظل التحوالت اإلقتصادية، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعل

 . 2014ماي  13و 12، يومي 02التسيير، جامعة البليدة 



واقع تطبيق أدوات مراقبة التسيير في المؤسسات عضو اللجنة العلمية للندوة الوطنية األولى حول  -     
 22و 21، يومي 02، المنعقد بكلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدة االقتصادية الجزائرية

 . 2014أكتوبر 
إصالح الخدمة العمومية وتأهيل المرفق العام، الواقع، عضو اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني حول  -    

 17، يومي 2البليدة -، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة لونيسي عليالتحديات واآلفاق
 .2014ديسمبر  18و

واقع تطبيق أدوات مراقبة التسيير في المؤسسات ة الوطنية األولى حول عضو اللجنة العلمية للندو  -
 21، يومي 2البليدة -، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة لونيسي علياالقتصادية الجزائرية

 .2014أكتوبر  22و
الحزم اإلحصائية للعلوم تحليل البيانات بإستخدام برنامج عضو اللجنة العلمية لليوم الدراسي حول  -

 21، يوم 2البليدة -، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة لونيسي علي(SPSSاالجتماعية )
 .2016أفريل 
، جودة التكوين والتعليم في تفعيل السياسة التشغيلية في الجزائرعضو اللجنة العلمية للملتقى الدولي حول  -

 .2016ديسمبر  06و 05، يومي 2البليدة -اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة لونيسي عليكلية العلوم 
، كلية مراقبة التسيير كآلية لحوكمة المؤسسات وتفعيل اإلبداععضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول  -

 .2017أفريل  25يوم ، 2البليدة -العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة لونيسي علي
، كلية العلوم الجباية والمحاسبة بين التقارب واإلختالفعضو اللجنة العلمية للملتقى الوطني حول  -

 .2017أفريل  27و 26، يومي 2البليدة -اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة لونيسي علي
، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية والتنمية المستدامةاإلدارة البيئية عضو اللجنة العلمية للندوة الوطنية حول  -

 .2017جوان  05، يوم 2البليدة -وعلوم التسيير، جامعة لونيسي علي
االقتصاد العادل والتضامني بين الرهانات االقتصادية ومستلزمات العدالة نائب رئيس الملتقى الدولي حول  -

 13و 12، يومي 2البليدة -وعلوم التسيير، جامعة لونيسي علي، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية االجتماعية
 .2018مارس 
التسويق واإلستثمار الرياضي: تحسين ألداء المؤسسات حول للملتقى الدولي  عضو اللجنة العلمية -

سيير ، المنعقد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التاالقتصادية ودعم إلحترافية المؤسسات الرياضية
 .2018أكتوبر  30و 29يومي  2البليدة -بجامعة لونيسي علي

 العضوية في مخابر وفرق البحث: 



، الموسومة بعنوان: " جباية المؤسسات M08320140074(، رقم: CNPRUعضو في فرقة البحث )  -
 دراسة ميدانية".-الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
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 الحالة المدنية01 /

 باألخضرية  14/12/1980 :تاريخ و مكان الميالد   

  .جزائرية :الجنسية                 .متزوج :الحالة العائلية   

  االشهادات المتحصل عليه /02

  شهادة البكالوريا تخصص تسيير واقتصاد 1998 •

 .شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية  تخصص تجارة دولية2001 •
 شهادة الليسانس في علوم التسيير تخصص تجارة دولية  2003 •
 شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية تخصص  اإلدارة التسويقية   2007 •
 شهادة الدكتوراه تخصص اإلدارة التسويقية2014 •
 شهادة التأهيل الجامعي في العلوم االقتصادية 2015 •

 

 الخبرة المهنية /03

إلى غاية  01/01/2002برتبة مساعد المصالح االقتصادية ابتداء من مسير مالي بمؤسسة تربوية  •
29/03/2009 . 

إلى غاية  21/10/2007أستاذ مساعد مؤقت بمعهد العلوم االقتصادية بالمركز الجامعي بالبويرة  ابتداء من  •
29/03 /2009. 

إلى 30/03/2009بالبويرة ابتداء من بمعهد العلوم االقتصادية بالمركز الجامعي  "ب"أستاذ مساعد دائم قسم  •
 .14/09/2010غاية 



إلى 30/03/2009بمعهد العلوم االقتصادية بالمركز الجامعي بالبويرة ابتداء من  "ب"أستاذ مساعد دائم قسم  •
 .14/09/2010غاية 

 نائب مدير مساعد مكلف بالبحث العلمي وما بعد التدرج بمعهد العلوم االقتصادية بالمركز الجامعي بالبويرة  •
 . 01/09/2012إلى  01/09/2010ابتداء من 

إلى  14/09/2010ابتداء من  بمعهد العلوم االقتصادية بالمركز الجامعي بالبويرة  "أ  "أستاذ مساعد قسم •
 . 22/06/2014غاية 

خالل الموسمين  بالمجلس العلمي لمعهد العلوم االقتصادية بالمركز الجامعي بالبويرةعضو  •
 . 2011/2012و 2010/2011الجامعين

رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية وعضو المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  •
 يومنا هذا . إلى 2013/03/03التسيير  جامعة البويرة ابتداء من 

 23بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة البويرة ابتداء من تاريخ  "ب"أستاذ محاضر قسم  •
 .2014جوان 

 03بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة البويرة ابتداء من تاريخ  "أ"أستاذ محاضر قسم  •
 .2015ديسمبر 

 2015فيفري 25االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ابتداء من تاريخ  أديبي لكلية العلومعضو بالمجلس الت •
 إلي غاية يومنا هذا .

 إلى غاية يومنا هذا .  2015فيفري 25عضو بالمجلس التأديبي لقسم العلوم التجارية ابتداء من تاريخ  •
 المشاركات و المنشورات العلمية /04

 الجامعي بالمركز االقتصاد بمعهد المنظم األول الوطني الملتقى في العلمية اللجنة في كعضو المشاركة •

 .2010 ماي 12 و 11 يومي ، "افاق و واقع :الجزائر في السياحة" حول – الجزائر – بالبويرة

 طرف من المنظم "الشباب لدى المقاولة روح خلق" بعنوان الدراسي لليوم التنظيمية اللجنة كرئيس المشاركة •

 .2011 جانفي 27 بتاريخ بالبويرة الجامعي بالمركز االقتصاد معهد

 طرف من المنظم "الشباب لدى المقاولة روح خلق" بعنوان الدراسي لليوم العلمية اللجنة في كعضو المشاركة •

 .2011 جانفي 27 بتاريخ بالبويرة الجامعي بالمركز االقتصاد معهد

 المنظم  "االقتصادي التنشيط و المناولة" : بـ الموسوم الدراسي اليوم في العلمية اللجنة في كعضو المشاركة •

 - الجزائر – البويرة لوالية الصناعة و التجارة غرفة مديرية و التنمية و التعليم اقتصاديات مخبر طرف من

 .2011 ديسمبر 11 بتاريخ



 – الجزائر – بالبويرة الجامعي المركز عن تصدر التي المحكمة العلمية  " معارف " مجلة في بحث نشر •

 .2011 جوان ، 10 العدد في " المؤسسة لتنافسية مدخال بوصفه وتغليفه المنتج في االبداع :بعنوان

 – بالبويرة الجامعي المركز عن تصدر التي المحكمة العلمية  " معارف " مجلة في مشترك مقال نشر •

،  12ة وعالقتها بنجاح المؤسسة في العدد إستراتيجية تسيير وتخطيط المنتجات الجديد:بعنوان – الجزائر

  2012جوان 

 في "الدور الترويجي للتغليف في متاجر التجزئة ومداخل تأثيره النفسي على المستهلك"نشر مقال بعنوان  •
،العدد في العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير تصدر عن جامعة البويرة  محكمة علمية مجلة ، معارف  مجلة
 .2013 جوان 14
نشر مقال بعنوان "وظائف التغليف الحديثة وظاهرة انتشاره" في مجلة دراسات اقتصادية الصادرة عن مركز  •

 . 2014أفريل  23العدد  ،الجزائر  البصيرة للبحوث واالستشارات 
 ةعلمي مجلة ، معارف  مجلة في "دور التكوين في بناء الفكر المقاوالتي لدى األفراد "نشر مقال بعنوان  •

 .2014ديسمبر  17،العدد في العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير تصدر عن جامعة البويرة  محكمة
نشر كتاب بعنوان قراءات في إدارة اإلبداع ونجاح تطوير المنتج الجديد  ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،  •

 . 2017الجزائر ، أكتوبر 
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 ســـامي مبـــاركي.:   االسـم واللقب 
 -البليدة–بوفاريك  22/04/1974:  اتريخ ومكان االزدايد

  .أطفال خلمس متزوج وأب:   احلالة العائليـة
 ابتنة  243رقم  P8مسكن عمارة  1272حي :  الشخصي العنوان
 جزائرية :   اجلنسية

 وعلوم التسيريوالتجارية لية العلوم االقتصادية ك- 1ابتنة : جامعة   عنوان العمل
 or sami.mebarkiusma@gmail.com : العنوان االلكرتوين

                                       batna.dz-sami.mebarki@univ 
 0661410473 :     اهلاتف
 .2017 جوان" منذ أحماضر "أستاذ  :  احلالية الرتبة

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري–احلاج خلضر  1جامعة ابتنة:   مؤسسة العمل
 

 
 
 .1991بكالوراي: علوم طبيعية.  اثنوية بريكة املختلطة.        دورة جوان شهادة  -
 .1992شهادة بكالوراي: علوم طبيعية.  اثنوية مفدي زكرايء بوفاريك. دورة جوان  -
 .1995شهادة ليسـانس: علوم اقتصادية. شعبة علوم مالية. جامعة اجلزائر. جوان  -
 .2004بتقدير قريب من اجليد.  م تسيري. ختصص اقتصاد التنمية. جامعة ابتنة.علوم اقتصادية وعلو  شهادة ماجستري: -
 2016 بتقدير مشرف جًدا. .1شهادة دكتوراه علوم: علوم اقتصادية وجتارية وعلوم التسيري. ختصص اقتصاد التنمية. جامعة ابتنة  -

 ".األوسط ومشال إفريقيا أتثري األسواق املالية على النمو االقتصادي يف منطقة الشرقاملوسومة: "
 2017جوان احلاج خلضر،  1. جامعة ابتة شهادة التأهيل اجلامعي -

 املعلومـــــــات الشخصيــــــــــــة

 املؤهـــــــــــالت العلميـــــــــة
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 .2003إىل سنة  2000أستاذ مؤقت يف مادة املشروع واالقتصاد الدويل. من سنة  -
 .2004إىل سنة  2003أستاذ مؤقت يف مادة األسواق املالية الدوليــة. من سنة  -
 .2004/2005األسواق املالية الدولية. مطبق يف مادة التسويق الدويل و  ةيف مادمكلف ابحملاضرة أستاذ  -
 2005/2006املشروع واالقتصاد الدويل. مطبق يف مادة األسواق املالية الدولية و  ةمادمكلف ابحملاضرة أستاذ  -
 إىل يومنا هذا.   2006/2007دولية من يف مادة األسواق املالية الوالتطبيق أستاذ مكلف ابحملاضرة  -
 2010/2011إىل  2009/2010من  أستاذ مكلف ابحملاضرة والتطبيق يف مادة إدارة التمويل الدويل لطلبة املاسرت يف السنة اجلامعية -
 .2015/2016إىل  2011/2012مادة املالية الدولية لطلبة السنة الثالثة من يف أستاذ مكلف ابحملاضرة والتطبيق  -
 2016/2017أستاذ حماضر يف مقياس التمويل اإلسالمي من  -
 إىل يومنا هذا. 2017/2018أستاذ حماضر يف مقياس الصريفة اإلسالمية من  -
 
 
 
 

 15/12/2004أستاذ مساعد مرتبص جبامعة احلاج خلضر ابتنة منذ  
 13/09/2005أستاذ مساعد مثبت جبامعة احلاج خلضر ابتنة منذ  
 01/01/2008جبامعة احلاج خلضر ابتنة منذ  -ب–أستاذ مساعد قسم  
 15/06/2009جبامعة احلاج خلضر ابتنة منذ  -أ–أستاذ مساعد قسم  
 17/03/2016منذ  1جبامعة ابتنة  -ب–أستاذ حماضر قسم  
 21/06/2017احلاج خلضر منذ  1جبامعة ابتنة  -أ–أستاذ حماضر قسم  

 
 
 
  
 
 
 

 .هذاإىل يومنا  2005عضو ابللجنة العلمية بقسم العلوم االقتصادية كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري جامعة ابتنة من  -1
 إىل يومنا هذا. 2018ومن  2016إىل  2014عضو ابجمللس العلمي للكلية من  -2
 ومناقشتها.والدكتوراه واملاسرت إلشراف على جمموعة من مذكرات الليسانس ا -3
 املشاركة يف ملتقيات علمية. -4
 عضو يف مشروع حبث حول التنمية املستدامة بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري -5

 ات العلميـــةاخلرب

 البيداغوجية والعلميةالنشاطات 

 التدرج املهين



 
 

 التسويق الدويل -أ
 األسواق املالية الدولية -ب
 املالية الدولية -ت
 الصريفة اإلسالمية -ث

 
 
 

 املشروع واالقتصاد الدويل لطلبة قسم التسيري -1
 االقتصاد الدويل لطلبة قسم االقتصاد -2
 التسويق الدويل لطلبة قسم التجارة -3
 األسواق املالية لطلبة قسم االقتصاد -4
 تقنيات التمويل البنكي لطلبة جامعة التكوين املتواصل -5
 األسواق املالية الدولية لطلبة التعليم عن بعد -6
 إدارة التمويل الدويل لطلبة املاسرت -7
 املالية الدولية لطلبة السنة الثالثة  -8
 التمويل اإلسالمي لطلبة السنة الثالثة -9

 الصريفة االسالمية -10
 
 
 

 1يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ابتنة  2018أكتوبر  04منذ  التعليم األساسيرئيس قسم  
 1يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ابتنة  .2018إىل  2007 ذمن التسيريعلوم مساعد رئيس قسم  
 1يف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ابتنة  2008عضو بلجنة انتقاء الكتب على مستوى الكلية منذ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد مطبوعات يف املقاييس التالية:

 مت تدريسها:املقاييس اليت 

 املهام اإلدارية:



 
 
 
 

اقع وآفاق تطور و عنوان املداخلة: اليورو واقتصادايت الدول العربية: فرص وحتدايت""  املشاركة يف امللتقى الدويل األول حول .1
 2005أفريل  20-18 األغواط.–ثليجي جامعة عمار الوحدة االقتصادية جتربة دول جملس التعاون اخلليجي. 

" سياسات التمويل وأثرها على املؤسسات واالقتصادايت دراسة حالة اجلزائر الدول  املشاركة يف امللتقى الدويل حول .2
 رةبسكد خيضر جامعة حمم. األسواق املالية كأداة لتمويل االقتصاد دراسة جتربة األسواق املالية العربيةعنوان املداخلة:"النامية

 2006نوفمرب  21-22.–
جية للتنمية البيئية. اقتصادايت التنمية كإسرتاتيعنوان املداخلة: ة والتنمية املستدامة"ئ" اقتصادايت البي يف ملتقى حول  املشاركة .3

 2009ديسمرب  11-09.–جامعة حممد خيضر بسكرة 
جتارب دولية داخلة: "عنوان امل"،  " اقتصادايت املياه والتنمية املستدامة: حنو حتقيق األمن املائي املشاركة يف ملتقى وطين حول .4

 .2011ديسمرب  01نوفمرب و 30يومي:  –جامعة حممد خيضر بسكرة يف ترشيد استهالك املوارد املائية". 
ت " التسيري التقديري للموارد البشرية وخمطط احلفاظ على مناصب العمل ابملؤسسا املشاركة يف امللتقى الوطين الثاين حول: .5

جامعة  .التسيري التقديري للتشغيل والكفاءات: من مبدأ تسيري املناصب إىل مبدأ تسيري الكفاءات" عنوان املداخلة: ""اجلزائرية
 .2013فيفري  28-27يومي:  –حممد خيضر بسكرة 

، " " دور االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق النمو االقتصادي: دراسة حالة اجلزائر لدويل األول حول:املشاركة يف امللتقى ا .6
. "يف جلب االستثمار األجنيب املباشر لالقتصاد الوطين: حالة اجلزائر ANSEJو ANDIدور جهازي عنوان املداخلة: "

 .2014نوفمرب  26-25يومي:  –جامعة عباس لغرور خنشلة
لتكوين كآلية لتنمية ا عنوان املداخلة: """ تسيري املوارد البشرية يف اهليئات العمومية اجلزائرية املشاركة يف امللتقى الرابع حول: .7

 .2015فيفري  25-24يومي:  –جامعة حممد خيضر بسكرة . الكفاءات ورهان لعصرنة الوظيفة العمومية يف اجلزائر"
ملوارد البشرية كأداة حماسبة ا عنوان املداخلة: """ حماسبة املوارد البشرية تسيري املوارد البشرية:املشاركة يف امللتقى اخلامس حول  .8

 24-23ومي: ي –جامعة حممد خيضر بسكرة . للقياس واإلفصاح احملاسيب عن تكاليف االستثمار يف رأس املال البشري "
 .2016فيفري 

 2016أفريل  19/20تيجي لتحقيق التنمية يف اجلزائر يوم:اوالرتشيد االقتصادي رهان اسرت  "احلوكمة مؤمتر:املشاركة يف  .9
 -أدرار -جامعة: امحد دراية

احلديث للمحاسبة  "اإلطار النظري، عنوان املداخلة: "اجلباية واحملابة بني التقارب واالختالف" املشاركة يف امللتقى الوطين حول: .10
 .2017أفريل  27-26، يومي 2، جامعة البليدةاإلبداعية"

 امللتقيات العلمية:



عنوان  ،"اخليارات الكفيلة بتنمية واستدامة رأس املال االجتماعي، رؤى متقاطعة"املشاركة يف امللتقى العلمي الدويل حول:  .11
 10-08م "، خنشلة، أاي واملعوقات  بني اآلفاق االجتماعياملال  الرأساجملتمعات االفرتاضية ودورها يف تراكم  املداخلة: "

  .2017أكتوبر 
عنوان املداخلة:  ،دورها يف حتسني مؤشرات قطاع السياحة""آليات تفعيل االستثمار و املشاركة يف امللتقى الدويل األول حول:   .12

 . 2017ديسمرب  07-06، املركز اجلامعي بريكة، ابتنة، يومي "دور القطاع السياحي يف االقتصاد اجلزائري"
الصغرية  "املؤسسات، عنوان املداخلة: "إشكالية استدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر"امللتقى الدويل حول:  .13

 2017ديسمرب  07-06جامعة الوادي، ، واسرتاتيجية اإلنتاج األنظف" واملتوسطة
نوان ع "االقتصاد العادل والتضامين بني الرهاانت االقتصادية ومستلزمات العدالة االجتماعية"املشاركة يف امللتقى الدويل حول:  .14

 .2018مارس  13-12، يومي 2جامعة البليدة ،"االقتصاد التضامين يف اجلزائر: الواقع واملأمول"املداخلة: 
عنوان  ،"التحول إىل املصرفية اإلسالمية يف اجلزائر، األسس واآلليات"املشاركة يف مؤمتر تيبازة الدويل للمالية اإلسالمية حول:   .15

أفريل  18-17، جامعة تيبازة، "متويل التنمية املستدامة عن طريق الصكوك اإلسالمية اخلضراء، دراسة حالة ماليزاي"الداخلة: 
2018. 

 
 

مقال بعنوان: "معايري تطور األسواق املالية يف بعض بلدان مشال إفريقيا والشرق األوسط )املغرب، تونس، األردن والكويت(،  .1
 07/2014، العدد 1، خمرب الدراسات االقتصادية للصناعة احمللية، جامعة ابتنةجملة االقتصاد الصناعيمنشور يف 

، جامعة انيةجملة العلوم اإلنسمقال بعنوان: "دور االبتكار التكنولوجي يف حتسني أداء املؤسسات االقتصادية" ،منشور يف  .2
 .2016جوان  44حممد خيضر بسكرة، العدد 

، خمرب ناعيجملة االقتصاد الصه يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا"، منشور يف مقال بعنوان: "التطور املايل وحمددات .3
 11/2016، العدد 1الدراسات االقتصادية للصناعة احمللية، جامعة ابتنة

، خمرب صناعيجملة االقتصاد ال"، منشور يف مناذج حتليل البيئة الصناعية ودورها يف زايدة األداء التنافسيمقال بعنوان: " .4
 .2017 7-4، 1الدراسات االقتصادية للصناعة احمللية، جامعة ابتنة

معة حممد خيضر ، جاجملة العلوم اإلنسانية" ،منشور يف الغش الضرييب يف اجلزائر أشكاله وسبل مكافحتهمقال بعنوان: " .5
 .2017سبتمرب  48بسكرة، العدد 

ة الوادي، عجام ،جملة التنمية االقتصاديةمقال بعنوان: "املؤسسات الصغرية واملتوسطة كآلية المتصاص البطالة"، منشور يف  .6
 2017، ديسمرب 4العدد 

اديني ، الصادر عن مجعية االقتصجديد االقتصاد، منشور يف مقال بعنوان: "دور القطاع السياحي يف االقتصاد اجلزائري" .7
 .2017اجلزائريني، عدد خاص مبلتقى آليات تفعيل االستثمار ودورها يف حتسني مؤشرات قطاع السياحة، ديسمرب 

 املقاالت املنشورة يف اجملالت احملكمة



 
 
 
 

 وآخر حول التمويل االسالمينشر كتاب حول األسواق املالية  
 .االستثماريةإعداد مطبوعة لطلبة املاسرت يف مادة تسيري احملفظة  
 نشر جمموعة من املقاالت يف اجملالت املتخصصة. 

 
 األستاذ/ سامي مباركي

 األحباث املستقبلية:


