
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السيـــرة  الذاتيـة
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 I    معلومات شخصيةـ 

 : الحالة الشخصية ـ   10

 لخضراإلسم :  

 اللقب : مرغاد 

 بسكرة  -بأوالد حركات 0790دزدياد : للا  تاريخ و مكان اال 

 الجنسية : جزائرية 

 الشهادة : دكتوراه في العلوم  االقتصادية

 التخصص : نقود وتمويل

 الـرتبة الحالية: أستاذ محاضر ) أ (

 بسكرة . –مؤسسة النشاط : جامعة محمد ليضر

 الكليـة : كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير

 القسم : قسم العلوم االقتصادية

 الحالة العائلية : متزوج 

 العالية ـ بسكرة  04شقة  10مسكن عمارة  011العنوان : حي  

 1990001170الهاتف :  

 dr_lakhdar2008@yahoo.comااللكتروني:البريد  

 

 

 

 



 :المسار التكويني والشهادات ـ   10

 ـ التكوين األكاديمي : 10
 

 المكــــان السنـــــة التخصـــص نــوع الشهـــادة

 .اوالد جلا ثانوية ادهان 1990جويلية  15 رياضيات بكالوريا

 جامعة محمد ليضر بسكرة 0774جوان  09 تسيير ليسانس علوم إقتصادية

 الجزائرجامعة  0110ديسمبر 14 ماليةالنقود وال ماجستير

 جامعة محمد ليضر بسكرة 0112جويلية 01 النقود والتمويل دكتوراه العلوم

 جامعة محمد ليضر بسكرة 0101جوان 14 والتمويلالنقود  التأهيل الجامعيشهادة 

  

 قصيرة المدى التربصاتو _ الترقيات والدرجات  10    

 

  محاضرة قسم "أ" بقسم العلوم االقتصادية ،   أستاذةالمحاضرين رتبة :  األساتذةفي سلك : الترقية و التعيين

 109/01طبقا للمقرر : رقم  –كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير،جامعة محمد ليضر بسكرة 

 . 01/19/0101ي المؤرخ ف

 :10/19/0100من  ابتداء الدرجة الرابعة إلىالوصو   تم 0100غاية السنة  إلى الدرجة  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قصيرة المدى التربصاتـ  11  
 

  موضحة في الجدو  التالي األجنبيةتربصات قصيرة المدى في العديد من الجامعات  : 

 لجامعيةالسنة ا طبيعة التربص المؤسسة/ البلد الرقم

 0110/0111 المدى بالخارج قصير / مصر األدزهركلية التجارة جامعة  10

0111/0114 

0119/0112 

 0114/0119 المدى بالخارج قصير سورياجامعة دمشق /  10

 0112/0117 المدى بالخارج قصير األردنجامعة  11

0117/0101 

0101/0100 

0100/0101 

0101/0100 

 0100/0100 المدى بالخارج قصير المغرب 10

 

 

 

 



II  : ـ  الخبرة المهنية 

 ـ الخبرة البيداغوجية :  10

  + ليسانسالتدرج)ليسانس كالسيكيLMD +ماستر(  

 

السنة الجامعية قسم االقتصاد ، -حمد ليضر بسكرةجامعة ممعهد العلوم االقتصادية :  ياالقتصاد الكلمقياس :  -10

0779  /0772 . 

جامعة محمد ليضر بسكرة: قسم االقتصاد ، السنة معهد العلوم االقتصادية  مقياس : المحاسبة الوطنية : -10 

 .0111-0777الجامعية 

جامعة محمد ليضر بسكرة : قسم التسيير ، السنة  عهد العلوم االقتصاديةم : مدلل للاقتصاد: مقياس -11 

 . 0110-0110و السنة الجامعية  0110-0111الجامعية 

، السنة  عة محمد ليضر بسكرة : قسم االقتصادجام معهد العلوم االقتصادية : اقتصاد التنميةمقياس :  -10   

 0110-0111الجامعية 

كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر بسكرة: قسم االقتصاد ، السنة الثانية   :المالية العامة مقياس :  -11

 0112-0119الى غاية السنة الجامعية 0111-0110ليسانس كلاسيك ،السنة الجامعية 

  LMDليسانس  كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر بسكرة: قسم االقتصاد ،  مقياس : مدلل للاقتصاد: -14

 .0112-0119السنة الجامعية ،

كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر بسكرة: قسم االقتصاد ، الثانية ليسانس   :المالية العامة مقياس :  -19

LMD. ،0101-0100لجامعية الحالية غاية السنة ا إلى 0112/0117من السنة الجامعية انطلاقا. 

 LMD)مجا  العلوم االقتصادية: كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر بسكرة  :تقنيات بنكيةمقياس :  -12

SEGC) ،، 0117-0112السنة الجامعية  مالية وبنوك، تخصصالسنة الثالثة . 



: فسم العلوم االقتصادية/ كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر بسكرة  :االقتصاد العمومي والتشريعمقياس :  -17

و السنة  0100-0101و السنة الجامعية  0101-0100مالية ، السنة الجامعيةو نقود  تخصصماستر ، أولىالسنة 

  0101-0100الجامعية 

 

  جامعة التكوين المتواصل .بسكرةالتدريس 

 0110-0111السنة الجامعية -بسكرة  التكوين المتواصل .جامعة  واالحتماالت : اإلحصاءمقياس :  -10

 0110-0111السنة الجامعية  -بسكرة  التكوين المتواصل .جامعة  الموارد البشرية :مقياس :  -10

 0110-0110السنة الجامعية  -بسكرة  التكوين المتواصل .جامعة  النظام النقدي :مقياس :  -11

 0110-0110السنة الجامعية -بسكرة  التكوين المتواصل .جامعة  : محاسبة المعمقةالمقياس :  -10

 

   ( الدراسات العليا المتخصصةما بعد التدرجPGS +دكتوراه ماجستير+ 

LMD  ( 

 

يا )الماجستير( الدراسات العلكلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر بسكرة:: منهجيةمقياس : ال -10

 0117-0112للسنوات ، بقسم علوم التسيير  .  : محاسبةتخصص 

:كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر بسكرة:الدراسات العليا )الماجستير(  منهجيةمقياس : ال -10

 .0100-0101.  للسنوات   القتصاديةعلوم اال، بقسم اقتصاد دوليتخصص : 

:كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر السوق وسياسات المنافسة   تنظيممقياس :  -11

والسنة الجامعية  0117-0112اقتصاد صناعي، الستة الجامعية بسكرة:الدراسات العليا )الماجستير( تخصص : 

0117-0101  . 

الدراسات العليا )الماجستير( :كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر بسكرة: منهجيةمقياس : ال -10

 .0100/0101للسنة الجامعية   .  العلوم االقتصادية، بقسم بورصاتمالية و  أسواقتخصص :



الطور دكتوراه الدراسات العليا ):كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر بسكرة: منهجيةمقياس : ال -11

و .0101/0100سنة الجامعية لل  .  العلوم االقتصادية، بقسم  اقتصاديات النقود والبنوك( تخصص :  LMDالثالث

0100/0100. 

:تخصص تسيير  PGSالدراسات العليا المتخصصة أولىالسنة :وتحليل المعطيات   منهجيةمقياس : ال -14

  .كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر بسكرة-استراتيجي 

-:تخصص تسيير عمومي  PGSالدراسات العليا المتخصصة السنة أولى:محاسب عمومية مقياس :  -19

  .كلية العلوم االقتصادية جامعة محمد ليضر بسكرة
 

 التأطير والمناقشات ـ  10

 

 

 : (Magistère)  مذكرات الماجستير -0

 

ها كما هو مبين في تتمت مناقشو ات الماجستيرمذكر العديد من تم اإلشراف على

 الجدول التالي:

 
 تاريخ المناقشة الجامعة التخصص عنوان المذكرة الطالب )ة( الرقم

المقاولة الصناعية كخيار  معاوة وفاء 10

هيكل  للتشكياستراتيجي 

دراسة حالة مؤسسة  –التخصص 

 lasa أهراسسوق  –صوفية 

  11/14/0100 جامعة بسكرة اقتصاد صناعي

في تحسين  االتكنولوجيدور نقل  بن التركي وليد 10

دراسة حالة –القدرة التنافسية 

 بسكرة -مؤسسة صناعة الكوابل 

 14/19/0100 جامعة بسكرة اقتصاد صناعي

استراتيجيا المنافسة كأساس  عبد هللا ولد محمد 11

في  ةالتنافسيلتحقيق الميزة 

دراسة  –المؤسسة االقتصادية 

حالة شركة ماتال لالتصاالت في 

 موريانيا

 19/19/0100 جامعة بسكرة اقتصاد صناعي

تحقيق دور  التجارة الخارجية في  الحسن ولد سيدي 10

التنمية االقتصادية في البلدان 

 النامية دراسة حالة: موريتانيا

 00/19/0100 جامعة بسكرة اقتصاد دولي

 األوروبيةأزمة الديون السيادية  أحميمة خالد 11

وانعكاساتها على موازين 

 -مدفوعات دول المغرب العربي

دراسة حالة: الجزائر خالل فترة 

0111-0100 

بسكرةجامعة  اقتصاد دولي  10/19/0101 



دور التجارة البيئية في نمو  زغدي عادل 14

حويلية في دول تالصناعة ال

خالل الفترة  -المغرب العربي

0771-0101 

 10/19/0101 جامعة بسكرة اقتصاد دولي

سليماني عبد  19

 الكريم

دور صناديق الثورة السيادية في 

النفطية العربية  تراداياإلترشيد 

 ظبي أبولحالة:  اإلشارةمع 

  00/11/0100 جامعة بسكرة اقتصاد دولي

 

 (:Masterمذكرات الماستر ) -0
 

 

 تم اإلشراف على العديد من  مذكرات الماستر و تمت مناقشتها كما هو مبين في الجدول التالي: -1

0-  
 تاريخ المناقشة الجامعة التخصص عنوان المذكرة الطالب )ة( الرقم

عقود الخيار في أسواق رأس تنظيم داول  عيساوي سهام 10

 المال

مالية 

واقتصاد 

 دولي

 0101 جوان   جامعة بسكرة

األسواق المالية في اقتصاديات العربية ومدى  حوحو فطوم 10

 مع اإلشارة إلى سوق عمان المالي –فعاليتها 

مالية 

واقتصاد 

 دولي

 0101 جوان   جامعة بسكرة

البشرية ضمن إدارة مكانة إدارة الموارد  مخلخل زينب 11

دراسة حالة   الجودة الشاملة ومعايير االيزو

 بسكرة -ENICABصناعة الكوابل 

تسيير 

الموارد 

 البشرية

 0101 جوان   جامعة بسكرة

معرف نور  10

 الهدى

دور سعر الصرف في الحفاظ على االستقرار 

 -دراسة حالة الجزائر –االقتصادي 

 0100 جوان   جامعة بسكرة مالية ونقود

تأثير العولمة المالية على النظام البنكي  حفصاوي الهام 11

 الجزائري

 0101 جوان   جامعة بسكرة مالية ونقود

على  -0112 –تأثير األزمة المالية العالمية  بورنان نسيمة 14

 األسواق المالية الخليجية 

 0101 جوان   جامعة بسكرة مالية ونقود

إحالل وسائل الدفع التقليدية بالوسائل  سلطاني خديجة 19

 ةوالتنميااللكترونية دراسة حالة بنك الفالحة 

 بوكالة بسكرة –( BADRالريفية) 

 0101 جوان   جامعة بسكرة مالية ونقود

دور التكامل  االقتصادي والتكتالت االقتصادية  البار نور الهدى 08

 صادية :دراسةتالمالية في تحقيق التنمية االق

 الة االقتصاديات المغاربيةح

 0100جوان جامعة بسكرة مالية ونقود

ارجية ختأثير سعر الصرف على التجارة ال كحال ريمة 09

 :حالة الجزائر

 0100جوان جامعة بسكرة تجارة دولية

دور الصناديق السيادية في تحقيق االستقرار  بلدي نورة 01

صندوق ضبط الموارد في الجزائر  -االقتصادي

 نموذجا

 0100جوان  جامعة بسكرة مالية ونقود

دور سعر الصرف في تعديل ميزان  العايب أمنة 00

 المدفوعات)حالة الجزائر(

 0100جوان  جامعة بسكرة تجارة دولية

انعكاسات األزمة المالية العالمية على الدول  بن الغة إحسان  12

 النامية مع اإلشارة إلى عينة من الدول العربية

ونقود مالية  0100جوان  جامعة بسكرة 

تيجيني حبيبة  13

 شهرزاد 

النقود االلكترونية وأثرها على عمليات غسيل 

 األموال :البنك الوطني الجزائري .بسكرة 

 0100جوان  جامعة بسكرة مالية ونقود

أهمية دراسة الجدوى المالية في تمويل  خان فتحي 14

المشاريع االستثمارية :دراسة حالة 

المستثمارية الممولة في إطار الوكالة الوطنية 

 0101 جوان   جامعة بسكرة مالية ونقود



 .بسكرة ANSEJلدعم تشغيل الشباب

دور الحوكمة في إدارة المخاطر البنكية :البنك  أمنة عزيزة  15

 .الخارجي الجزائري 

مالية 

وحوكمة 

 الشركات

 0100جوان  جامعة بسكرة

محاولة لترقية عالقة البنوك التجارية  عصامي نوال 16

بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة 

 –( BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية) 

 بوكالة بسكرة

 0100جوان  جامعة بسكرة مالية ونقود

الجبائية في تشجيع االستثمار دور التسهيالت  خديجة حشاشنة 17

:دراسة خالة الوكالة الوطنية لتطوير 

 0101-0110االستثمار للفترة 

مالية 

واقتصاد 

 دولي

 0100جوان  جامعة بسكرة

عامر داودي  18

 وائل

االعتماد المستندي كتقنية دفع وضمان 

ة والتنمية حللتجارة الدولية :بنك الفال

 الريفية.سكيكدة

مالية 

واقتصاد 

 دولي

 0100جولن  جامعة بسكرة

يير لجنة بازل على أداء المنظومة اتأثير مع نوار نسيمة  19

 المصرفية الجزائرية 

مالية 

وحوكمة 

 الشركات

 0100جوان  جامعة بسكرة

 
     (:Doctoratرسائل الدكتوراه علوم ) -5

تمت مناقشة مذكرة واحدة   و LMDنظام كلاسيكي ونظام   الدكتوراه: من مذكراتتم اإلشراف على العديد 
 كما هو مبين في الجدو  التالي:

 

 تاريخ المناقشة الجامعة عنوان الرسالة الطالب )ة( الرقم

نموية تالفقر في الجزائر في ظل البرامج ال إشكالية حاجي فطيمة 10

 0100-0111للجزائر للفترة 

 00/11/0100 جامعة بسكرة

 

 
 الجامعي التأهيل 

االقتصادية والتجارية وعلوم  الجامعي في  كلية العلوم  التأهيلالعضوية في لجنة مناقشة  العديد من ملفات 

 كما هو موضح في الجدو  الموالي :  التسيير _ جامعة محمد ليضر بسكرة

 

 تاريخ المناقشة الجامعة اسم المترشح)ة( الرقم 

 00/19/0100 جامعة بسكرة  حامد نور الدين 10

 01/19/0100 جامعة بسكرة نويبات عبد القادر 10

 00/10/0100 جامعة بسكرة  بن عزيزة يسمينة 11

 

 



III المسؤوليات اإلدارية والبيداغوجية : ـ 

 المسؤوليات اإلدارية _10

  المكلف بالتدريس والتعليم في التدرجالتعيين في منصب : مساعد رئيس قسم العلوم االقتصادية 

-11-10االقتصادية والتجارية وعلوم  التسيير _ جامعة محمد ليضر بسكرة،التداء من:كلية العلوم 

0111 

 : المكلف بما بعد التدرج والبحث العلميمساعد رئيس قسم العلوم االقتصادية  التعيين في منصب  

-11-10كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التسيير _ جامعة محمد ليضر بسكرة،التداء من

0114 

  : ؤو  مجا  العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية مسالتعيين في منصبLMD : كلية العلوم

الى 0119-10-10تداء منباالقتصادية والتجارية وعلوم  التسيير _ جامعة محمد ليضر بسكرة،ا

 0112-19-10غاية 

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية : رئيس قسم العلوم االقتصادية: العالي بصفته التعيين في منصب

-17-02الى غاية 0112-19-10وعلوم  التسيير _ جامعة محمد ليضر بسكرة،التداء من :

0100 

 الحالي اإلداري المنصب

  والبحث العلمي والعلاقات  نائب عميد مكلف بما بعد التدرجالتعيين في المنصب العالي بصفة

ابتداء من .:كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التسيير _ جامعة محمد ليضر بسكرة الخارجية

 0109-السنة الجامعية الحالية  إلى 10-00-0100

 

 

 



  اإلداريةاإلنابة في المناصب 

  0100-00-02ريخمن تا ابتداءفي تسيير شؤون الكلية عن عميد الكلية  إنابة -

                     0101 -10-00ابتداء من تاريخفي تسيير شؤون الكلية عن عميد الكلية  إنابة -

 0101-10-09غاية إلى

 0101-11-10ن تاريخعن عميد الكلية في تسيير شؤون الكلية ابتداء م إنابة -

 0101-00-10عن عميد الكلية في تسيير شؤون الكلية ابتداء من تاريخ إنابة -

 0101-11-10عن عميد الكلية في تسيير شؤون الكلية ابتداء من تاريخ إنابة -

 المسؤوليات البيداغوجية :  -10
 

  العلميةوالمجالس في اللجان  العضوية 

 

تسيير بجامعة محمد عضو اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية  ـ كلية العلوم االقتصادية و ال -10

-19-10تداء من :بو اولمدة ثلاث سنوات  0114-11-10:ابتداء من بسكرة  -ليضر 

 بصفته: رئيس قسم العلوم االقتصادية. 0100-17-02الى غاية 0112

عضو في المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التسيير بجامعة محمد ليضر    -10

بصفته: رئيس قسم العلوم  0100-17-02الى غاية 0112-19-10ابتداء من : بسكرة. –

)بصفة  0101-0100السنة الجامعية الحالية  إلى 0100-00-10:ابتداء من  االقتصادية.

 ( .الخارجيةنائب عميد مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات 

 

 

 
 



  في المجلات المحكمة العضوية 

 

 0000-1094،الترقيم الدولي دورية دولية علمية محكمة  ،مجلة اإلنسانيةمجلة العلوم  في  لجنة التقييم لبير  -10

 ، جامعة محمد ليضر بسكرة .0111/00القانوني  اإليداع،

-9710، الترقيم الدولي  مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية : مجلة علمية حكمة سداسية :في  لجنة التقييم  لبير  _10

 ،جامعة محمد ليضر بسكرة . 0119-1011اإليداع القانوني  0000
 

 التكليف برئاسة اللجان البيداغوجية 

 

لكلية القتصادية بقسم العلوم ا الثانية علوم اقتصادية ، التكليف برئاسة اللجنة البيداغوجية والمداوالت للسنة  -10

و . 0114-0111للا  السنة الجامعية . العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التسيير بجامعة محمد ليضر 

0114-0119. 

 

س اللجنة البيداغوجية والمداوالت للسنة  الثانية علوم اقتصادية ، بقسم العلوم االقتصادية يرئبنائب التكليف  -10

-0119للا  السنة الجامعية . لكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التسيير بجامعة محمد ليضر 

0112 . 

 
في مجا  العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم  التخصصاتالتعيين كرئيس فريق التكوين للسنة الثالثة جميع  -11

كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  التسيير _ جامعة محمد ليضر بسكرة   LMDالتجارية للنظام 

 .0117-10-00ابتداء من 

 

 

 

 



 )العضوية  في مشاريع ولجان االمتحان الخاصة بالدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه 

 

ادية  وتمويل، بقسم العلوم االقتصعضو في لجنة االمتحان الخاصة بالدراسات العليا )الماجستير( تخصص : نقود  -10

 .0119-0114السنة الجامعية و  .0111/0114ة .  للسنفي مقياس : المالية العامة

 ،اقتصاديات النقود والمالية تخصص : lmd  الخاصة بالتسجيل في دكتوراهوالمسابقات عضو في لجنة االمتحان _10

 . 0100-0101 السنة الجامعية

-0100،  محاسبةتخصص : lmdعضو في لجنة االمتحان والمسابقات الخاصة بالتسجيل في دكتوراه  -11

 . 0100-0101 السنة الجامعية و تخصص :اقتصاديات النقود والمالية ،.0100

 

IV  النشاط العلميـ 

   العضوية والرئاسة في اللجان العلمية  والتنظيمية للملتقيات الوطنية والدولية 

 

،يومي المائي األمن تحقيقوالتنمية المستدامة:نحو  مياهاقتصاديات الرئيس الملتقى الوطني الثاني حو :  -10

 بسكرة–والعلوم التجارية  روالتسييصادية كلية العلوم االقت 0100ديسمبر 10نوفمبر و11

:السياسات العمومية والدور حو : السياسات االقتصادية والعمومية في الجزائر األو   رئيس الملتقى الوطني -10

 بسكرة–والعلوم التجارية  روالتسييصادية تكلية العلوم االق .0100جانفي  04_01الجديد للدولة ،يومي 

حو  : السياسات االقتصادية والعمومية في الجزائر :السياسات العمومية األو   يس اللجنة العلمية للملتقى رئ -11

–والعلوم التجارية  روالتسييصادية تكلية العلوم االق .0100نفي جا 04_01والدور الجديد للدولة ،يومي 

 بسكرة.

 

 

 

 



  عضو اللجنة العلمية للملتقى:  

 

عضو في اللجنة العلمية للملتقى الوطني حو  السياحة الصحراوية في الجزائر بين المقومات والمعوقات ،   -10

 .جامعة الوادي.0100أفريل  02-09يومي 

:تقييم  استراتيجيات وسياسات الجزائر االقتصادية  الستقطاب حو  للملتقى الدوليفي اللجنة العلمية عضو  -10

.جامعة 0100 أكتوبر 07-02الثالثة بالجزائر  ، يومي  األلفية أفاقاالستثمارات البديلة للمحروقات في 

 .المسيلة

اتها على اقتصاديات دو  المالية وانعكاس المخاطر إدارة:حو   األو  في اللجنة العلمية للملتقى الدوليعضو  -11

 .البويرة –محند اولحاج  أكلي.جامعة 0101  نوفمبر 09-04العالم  ، يومي 

:تسيير الموارد البشرية: التسيير التقديري للموارد البشرية حو  الثاني عضو في اللجنة العلمية للملتقى الوطني -10

والعلوم  روالتسييصادية تكلية العلوم االق  –الجزائرية  بالمؤسساتالحفاظ على مناسب العمل  ومخطط

 .0101فيفري  02-09، يومي بسكرة –التجارية 

:تسيير الموارد البشرية:مساهمة تسيير المهارات في حو  األو  عضو في اللجنة العلمية للملتقى الوطني -11

فيفري  00-00يومي بسكرة ، –والعلوم التجارية  روالتسييصادية تكلية العلوم االق  –تنافسية المؤسسات 

0100. 

بكلية  اقتصاديات السياحة ودورها في التنمية المستدامةحو  : األو  عضو في لجنة تنظيم الملتقى الدولي -14

 . 0101نوفمبر  01-17لعلوم االقتصادية والتسيير يومي ا

دراسة -تواالقتصاديا المؤسساتعلى  وأثرهاسياسات التمويل عضو في لجنة تنظيم الملتقى الدولي حو  :  -19

 . 0114نوفمبر  00 -00لعلوم االقتصادية والتسيير يومي المنظم بكلية ا حالة الجزائر والدو  النامية 

 للمؤسسات التنافسيالركيزة الجديدة والتحدي  المعرفةعضو في لجنة تنظيم الملتقى الدولي حو  :  -12

 0111نوفمبر  01 -00لعلوم االقتصادية والتسيير يومي المنظم بكلية ا  -واالقتصاديات 

 



 

 العضوية في مخابر البحث 

كلية العلوم مخبر العلوم االقتصادية والتسيير  فرقة البجث : السياسة النقدية والمالية والتجارية في الجزائر: عضو في  -

 .االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير _ جامعة محمد ليضر بسكرة

 

  العضوية والرئاسة في مشاريع البحث 

 

والمعنون  0111جانفي  10ابتداء من M 1910/  11/  11عضو فرقة البحث للمشروع المعتمد تحت رقم : -10

،   0110-0771بـ : فعالية السياسة النقدية والسياسة المالية في االستقرار االقتصادي ـ دراسة حالة الجزائر في الفترة 

 تحت رئاسة الدكتور : مفتاح صالح .

 0117جانفي  10ابتداء من M  10001121101لمشروع المعتمد تحت رقم : عضو فرقة البحث ل -10

والمعنون بـ : نحو نموذج إسلامي لسوق رأس الما  مع إشارة إلى تجارب بعض الدو  . تحت رئاسة الدكتور : داودي 

 الطيب .

والمعنون بـ  .0101ابتداء من جانفيM  10001171100فرقة البحث للمشروع المعتمد تحت رقم :  عضو - 11

  التمويل المحلي للتنمية المحلية .

والمعنون بـ : مساهمة الحوكمة في   .M01420130004رئيس فرقة بحث للمشروع المعتمد تحت رقم : -10

 .SAAتحسين أداء شركات التامين :دراسة حالة الشركة الجائرة للتامين

والمعنون بـ :أثر توريق الديون الرهنية على  M01420100076رئيس فرقة بحث للمشروع المعتمد تحت رقم : -11

 أداء السوق الثانوية العقارية:دراسة مقارنة لبلدان شما  افريقيا

المعنون بـ : المساهمة في تحسين حوسبة نظم المعلومات المالية والمحاسبية في  PNRرئيس في مشروع بحث -14

 .2011-06-06والمعتمد بتاريخ.CNEP-BANQUEالقطاع المالي دراسة حالة 

 

 



 

 

 

V ـ اإلنتاج العلمي والبيداغوجي: 

 ـ المذكرات الجامعية  10

 

 -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير _ جامعة محمد ليضر بسكرة. -تخصص : تسيير : مذكرة ليسانس إعدادـ  10

 0774 جوان

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  -تخصص نقود و تمويل  :العلوم االقتصادية  مذكرة ماجستير في إعدادـ  10

 جامعة 0110. جامعة الجزائر

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير _ جامعة محمد ليضر -تخصص :نقود ومالية  -إعداد أطروحة دكتوراه علومـ 11

 .0112.بسكرة

 

 ـ الكتب  10

 
مطبعة إيتراك للطباعة و النشر و التودزيع  -كتاب بعنوان :" اإلدارة باألهداف و اإلدارة بالقيم في منظمة األعما "   -10

 .0114 -القاهرة-

 اإلنتاج البيداغوجي-11

 

،جذع مشترك LMDإعداد مطبوعة :د. لخضر مرغاد، مطبوعة في مقياس المالية العامة،السنة الثانية ليسانس   

معدة وفقا للبرنامج  -.جامعة محمد ليضر بسكرة - يركلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي،  0101/0100

 الودزاري للمقياس . 

 

 

 



 

 

 

 ـ المقاالت في المجالت المحكمة:10

 

 

I- ( المقاالت الدولية والوطنيةArticles internationaux et nationaux)  

 Articles internationauxالمقاالت الدولية  -0

 :01المقال 

، فيفري 19، العدد اإلنسانيةمجلة العلوم ، العامة للجماعات المحلية بالجزائر اإليرادات .مرغاد لخضر،أ

  :ISSN ،.shbiskra.dz/rem-http://www.univ Site web 1112-3176،جامعة بسكرة، 0111

 :02المقال 

،عالقة البنوك االسالمية بالبنك المركزي في ظل نظام مصرفي أ.مرغاد لخضر و أ.رايس حدة

، الموقع األزهرجامعة  ،09،0111العدد ،  اإلسالمي دلالقتصامجلة مركز صالح عبد هللا كامل معاصر،

 www.sakc.gq.nuااللكتروني: 

 03المقال 

مجلة مركز صالح عبد هللا كامل لالقصاد االسالمي ، المحلي في الجزائر، لالتمويواقع  ،مرغاد لخضر 

 www.sakc.gq.nuجامعة االزهر، الموقع االلكتروني:  ،11،0112العدد 

 04المقال 

فيفري ، 90، العدد اإلنسانيةمجلة العلوم ، الخيارات المالية من منظور اقتصاد المشاركة .مرغاد لخضر،أ

  :ISSN ،.shbiskra.dz/rem-http://www.univ Site web 1112-3176،جامعة بسكرة، 7011

 11المقال 

مجلة ، جارب بعض الدول(ت إلى اإلشارة) مع  إسالميالهندسة المالية من منظور  .مرغاد لخضر،أ

 :ISSN ، Site web 1112-3176،جامعة بسكرة، 0101، فيفري 07، العدد اإلنسانيةالعلوم 

.shbiskra.dz/rem-http://www.univ 

 14المقال 

،  اإلسالمي دلالقتصامجلة مركز صالح عبد هللا كامل نحو سوق مالي عربي موحد،أ.مرغاد لخضر 

 www.sakc.gq.nu، الموقع االلكتروني: األزهرجامعة  ،م0117يناير . ابريل  – 19العدد 

 

http://www.univ-biskra.dz/rem
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 19المقال 

 دلالقتصامجلة مركز صالح عبد هللا كامل الشراكة االورو متوسطية : فرص و تحديات، أ.مرغاد لخضر 

 www.sakc.gq.nuجامعة األزهر، الموقع االلكتروني:  9002أغسطس -ايوم ،12العدد ،  اإلسالمي

 Articles nationaux وطنيةالمقاالت ال -0

 

 :10المقال 
وى تالمالية العالمية وانعكاساتها على مس األزمة" اثر  د.رايس حدةو د. مرغاد لخضر 

جامعة ، 9000، ديسمبر 12، العددمجلة أبحاث اقتصادية وإدارية "، االقتصاد الكلي والجزئي
 http://www.univ-موقع األنترنت:،  ISSN1112- 7902محمد خيضر بسكرة ،

biskra.dz/rem 

 

 :10المقال 

 الثالثة لأللفية اإلنمائية األهدافالفقر في الجزائر في ظل  شكاليةإ"  أ.حاجي فطيمةو د. مرغاد لخضر  

-ISSN1112 ، جامعة محمد خيضر بسكرة ،9000، جوان 01العدد ، وإداريةمجلة أبحاث اقتصادية  "،

  biskra.dz/rem-http://www.univموقع األنترنت:،  7902

تحسين اداء مؤسسة دور استراتيجية التكامل العمودي الخلفي في "  أ.العيد قريشيو د. مرغاد لخضر  

 جانفي، 01العدد ، االستراتيجية والتنمية  مجلة "، 0101-0111سونطراك .دراسة تحليلية للفترة 

موقع ، ISSN0982-2170 ، عبد الحميد بن باديس مستغانم  ، جامعة9002

  www.revuesd.netاألنترنت

 

 11-: ـ المداخالت في الملتقيات الدولية Communications internationales  

 

المؤتمرعنوان  الرقم  الهيئة المنظمة السنة الباحث عنوان الورقة البحثية 

مؤسسا الزكاة في  10

الوطن العربي دراسة 

جارب تتقويمية ل

مؤسسات الزكاة 

ودورها في مكافحة 

 ظاهرة الفقر

موازنة الزكاة في ضوء مصرف 

 في سبيل هللا

 د.جمال لعمارة

 أ.لخضر مرغاد

 أ.حدة رايس

 

 جويلية

0011  

 

بليدةجامعة ال  

 الجزائر

تسيير وتمويل  10

الجماعات المحلية في 

ضوء التحوالت 

 االقتصادية

 النفقات العامة المحلية وقواعد

 ترشيدها

 ديسمبر أ. لخضر مرغاد

0110 

اتنةجامعة ب  

 الجزائر

 التسيير الفعال في 11

ةالمؤسسات االقتصادي  

 كأداة للتسيير باألهداف اإلدارة

اديةصتالفعال في المؤسسات االق  

 أ.لخضر مرغاد

 أ.حدة رايس

ماي 

0111 

جامعة المسيلة 

 الجزائر

 جامعة بسكرة نوفمبر أ. لخضر مرغادالتمويل بالوقف: بدائل غير سياسات التمويل  10

http://www.univ-biskra.dz/rem
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وأثرها على 

ة صاديتالمؤسسات االق

دراسة حالة الجزائر –

 والدول النامية

نمية تقليدية مقترحة لتمويل الت

 المستدامة

 الجزائر 0114 أ.كمال منصوري

اقتصاديات السياحة  11

ودورها في التنمية 

 المستدامة

صناعة السياحة في 

 الجزائر:المقومات والمعوقات

 د.لخضر مرغاد

 أ.عمر قريد

 أ.محمد شنشونة

مارس 

0101 

 جامعة بسكرة

 الجزائر

 المقاوالتية: التكوين 14

األعمالوفرص   

اوالتيةالعناقيد كآلية لتفعيل المق  د.لخضر مرغاد 

 أ.تواتي محمد

 أ. قوفي سعاد

أفريل 

0101 

 جامعة بسكرة

 الجزائر

آليـات دعـم ومساعـدة  19

 إنشاء المؤسسـات في

الجـزائـر: الفـرص و 

 العـوائـق

 تاالمؤسسومرافقة  إنشاءآليات 

ء الصغيرة والمتوسطة في ضو

 الفكر المقاوالتي

. لخضر مرغادد  

 د.محمد جالب

ماي 

0010  

 جامعة بسكرة

 الجزائر

المؤتمر الدولي  12

 السنوي الثاني عشر

 لألعمال

رأس المال البشري في اقتصاد 

 المعرفة

 د.لخضر مرغاد

فاطمة الزهرة أ.بريطل  

 

افريل 

1010  

 

جامعة الزيتونة 

 األردنية

 اإلسالميدور التمويل  17

غير الربحي ) الزكاة 

 والوقف( في تحقيق

 التنمية المستدامة

في  اإلسالميةدور المصارف 

 -تعزيز الدور التنموي للزكاة

دراسة حالة بنك ناصر 

 االجتماعي المصري

. لخضر مرغادد  

 أ.عيساوي سهام

 

 ماي

1010  

 

البليدةجامعة   

 الجزائر

اقتصاديات السياحة  01

:األبعاد  المحلية

 واآلفاق التنموية

سياسات تنمية السياحة في 

 ماليزيا ومدى استفادة الجزائر

 من هذه التجربة

. لخضر مرغادد  

 أ.فطيمة حاجي

 ديسمبر

0101 

 

بسكرةجامعة   

 الجزائر

 

  الوطنية األوراق البحثية في مؤتمرات Communications nationales 

 

البحثيةعنوان الورقة  عنوان المؤتمر الرقم  الهيئة المنظمة السنة الباحث 

اقتصاديات المياه  10

والتنمية المستدامة: 

 األمننحو تحقيق 

 المائي

حوكمة الموارد المائية 

ومدى فعاليتها في البلدان 

 النامية

 . لخضر مرغادد

 محمد  جالبأ. 

 أ.دالل حمودي

 جامعة بسكرة 0100ديسمبر 

 

السياسات  10

االقتصادية العمومية 

الجزائر:  في

السياسات العمومية 

والدور الجديد 

 للدولة

 

ترشيد اإلنفاق الحكومي أداة 

 –الستقرار االقتصاد الكلي 

 االقتصاد الجزائري نموذجا
 . لخضر مرغادد

 طارق قدوريأ. 

 

 0100جانفي 

 

 جامعة بسكرة

 

السياحة الصحراوية  11

في الجزائر بين 

المقومات 

 والمعوقات

الحكومي في دور اإلنفاق 

تنمية قطاع السياحة: القطاع 

 السياحي الجزائري نموذجا

 الواديجامعة  0100أفريل  د.لخضر مرغاد

      

الوساطة المالية في  10

الجزائر )مقاربات 

قواعد  –جديدة 

 جديدة(

دور المؤسسات المصرفية 

اإلسالمية في تمويل التنمية 

 المستدامة

 د.مرغاد لحضر

 أ.عيساوي سهام

 جامعة مستغانم 0101افريل 



محاسبة الموارد  05

 البشرية

تصميم نضام المعلومات 

معالجة محاسبة الموارد 

 البشرية 

 ا.د.مرغاد لحضر

 د. حوحو فطوم

 جامعة بسكرة  2016فيفري 

 

 

 

 

 

 :المداخالت في األيام الدراسية الوطنية 

 

إلى حالة الجزائر." : مداللة بعنوان : قراءة في  اإلشارةالمشاركة في اليوم الدراسي حو :"السياسات االقتصادية مع 
 .0117-0112األدزمة المالية العالمية وأثرها على االقتصاد الجزائري .جامعة بسكرة 




