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 السيــرة الذاتيــة لألستــاذ محمــد قريشــي

 حممد قريشي االسم و اللقب:

 -أ -حماضرأستاذ  الوظيفة: 

 + شهادة التأهيل اجلامعي  يف علوم التسيري دكتوراهاملؤهل العلمي: 

 التخصص: تسيري املؤسسات

 اجلزائر –بسكرة  -جامعة حممد خيضر املؤسسة:

 6991061550 اهلاتف:

 grichi_mohamed@yahoo.comرتوني: الربيد اإللك

 

 الشهادات املُتحصل عليها-أوال

 .1551دورة -شهادة البكالوريا يف علوم الطبيعة واحلياة  -1

 .2662جوان -ادارة أعمال   :شهادة الليسانس يف علوم التسيري، ختصص-2

 .2669مارس -لتسيري، ختصص: تسيري املؤسسات  يف علوم ا شهادة املاجستري-3

 .2614ماي -شهادة دكتوراه يف العلوم، فرع: علوم التسيري، ختصص: تسيري املؤسسات  -4

 .2610ماي -فرع: علوم التسيري، ختصص: تسيري املؤسسات   شهادة التأهيل اجلامعي،-9

 املقاالت املنشورة:-ثانيا

، جملة البحوث والدراسات ،(JIT)والنظرة اليابانية  ((MRPالغربية واقع  تسيري اإلنتاج بني النظرة -1

 .2661املركز اجلامعي بالوادي، العدد الرابع، يناير 

، املركز جملة البحوث والدراسات ،اإلبداع التكنولوجي كمدخل لتعزيز تنافسية املؤسسات الوطنية-2

 .2668اجلامعي بالوادي، العدد السادس، جوان 

جملة مركز صاحل عبد  ،يل البنكي للمؤسسات من منظور املردودية املالية وأثر الرفع املاليآلية التمو-3

 .2668، ديسمرب 30العدد مصر، القاهرة، جامعة األزهر، ،اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي

 ،جملة مركز صاحل عبد اهلل كامل لالقتصاد اإلسالمي ،(املفاهيم واألبعاد)التغيري يف املؤسسات -4

 .2665أفريل  ،31العدد مصر، القاهرة، معة األزهر،جا
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جملة الواحات  ،أهمية تثمني مصادر امليزة التنافسية يف املنظمة لضمان استمرارية مزاياها التنافسية-9

 .2616، ديسمرب 16، املركز اجلامعي بغرداية، اجلزائر، العدد للبحوث والدراسات

، جامعة حممد جملة العلوم اإلنسانية ،داري يف منظمات األعمالأثر تكنولوجيا املعلومات على النظام اإل-0

 .2611، مارس 21خيضر، بسكرة، اجلزائر، العدد 

، كلية وإداريةجملة أحباث اقتصادية ، عالقات الزبائن إدارةدور تكنولوجيا املعلومات يف تدعيم وتفعيل -1

 .2611ديسمرب  ،16اجلزائر، العدد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة، 

مساهمة اإلدارة االلكرتونية يف تطوير العمل اإلداري مبؤسسات التعليم العالي: دراسة حالة كلية العلوم -8

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم جملة الباحث،اجلزائر–بسكرة -والتكنولوجيا جبامعة 

 .2611، 65زائر، العدد التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجل

جملة اقتصاديات املالية البنكية وإدارة  ،ومتطلبات اعتماد وتطوير التجارة االلكرتونية يف اجلزائر سبل-5

بنوك وإدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة  ، خمرب مالية،األعمال

 .2612عدد جوان ، بسكرة، اجلزائر

اجمللة التمكني اإلداري يف حتقيق الرضا الوظيفي لدى العاملني جبامعة حممد خيضر بسكرة، أثر -16

 .2619، 1، ع 11امعة األردنية، مج ، اجلاألردنية يف إدارة األعمال

دور االبتكار التسويقي يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية: دراسة حالة مؤسسة -11

اجلزائر، العدد  –، جامعة بسكرة اإلنسانيةجملة العلوم بسكرة،  –فرع جنرال كابل  –صناعة الكوابل 

 .2619، نوفمرب 42

 –ادارة املوارد البشرية وأثرها على االبداع االداري باملؤسسة االقتصادية: دراسة حالة مديرية الصيانة -12

 .2610 ، جوان16لعدد اجلزائر، ا /، جامعة الوادي جملة رؤى اقتصاديةبسكرة،  –سوناطراك 

، جامعة جملة العلوم اإلنسانية دور االبتكار التكنولوجي يف حتسني أداء املؤسسات االقتصادية،-13

 .2610 جوان، 44اجلزائر، العدد  /بسكرة 

تقييم الكفاءة املهنية ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر طالبهم وفق معايري اجلودة واالعتماد -14

جملة البحوث امعة بسكرة، جبة حالة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري : دراساألكادميي

 .2610 ، ديسمرب60اجلزائر، العدد  / ، جامعة أم البواقياالقتصادية واملالية

، جامعة عباس لغرور واإلداريةجملة األصيل للبحوث االقتصادية الفساد االداري  واملالي وطرق معاجلته، -19

 .2611االفتتاحي، مارس اجلزائر، العدد  / خنشلة

واقع تطبيق اإلدارة االلكرتونية يف جامعة بسكرة من وجهة نظر اإلداريني واألساتذة: دراسة حالة كلية -10

احلاج خلضر/ اجلزائر،  1، جامعة باتنة جملة االقتصاد الصناعيالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،

 .2611، جوان 1، اجمللد 12العدد 
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دور التخطيط االسرتاتيجي التسويقي يف حتقيق ميزة تنافسية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية: دراسة -11

، جامعة جملة الباحث االقتصاديبسكرة، -فرع جنرال كابل-تطبيقية على مؤسسة صناعة الكوابل

 .2611، جوان 1سكيكدة / اجلزائر، العدد 

جملة العلوم رد البشرية: املفاهيم، املتطلبات، ودورها يف تطوير اإلدارة، اإلدارة اإللكرتونية للموا-18

 .2611 جوان، 41اجلزائر، العدد  /، جامعة بسكرة اإلنسانية

، جامعة املسيلة / جملة التنمية واالقتصاد التطبيقياإلطار االسرتاتيجي لعملية التغيري يف املؤسسة، -15

 .2611، سبتمرب 2اجلزائر، العدد 

جملة احلقوق والعلوم اإلبتكار التكنولوجي يف املؤسسات: أنواعه، مصادره، والعوامل املؤثرة فيه، -26

 .2618، أفريل 61، مج 34، جامعة اجللفة / اجلزائر، العدد (العدد اإلقتصادي)اإلنسانية 

 امللتقيات واأليام الدراسية -لثاثا

، ى الوطين األول حول " السياحة يف اجلزائر: واقع وآفاق "امللتق سبل تنمية السياحة املستدامة يف اجلزائر:-1

 12 و 11يومي اجلزائر، معهد العلوم االقتصادية، البويرة،   ،العقيد أكلي حمند اوحلاج –املركز اجلامعي 

 .2616ماي 

افة   ادارة املعرفة وأثرها يف االبداع االداري لدى العاملني مبركز البحث العلمي والتقين للمناطق اجل-2

(CRSTRA بسكرة )– اقتصاد االبداع" املؤمتر الدولي الثالث حول : / دراسة ميدانية حتليلية اجلزائر " ،

 .2614أفريل  19و  14، يومي اجلامعة األردنية

مدى التزام جامعة بسكرة مبعايري ضمان جودة التعليم العالي / دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية -3

التطلع  –ضمان جودة التعليم العالي لتنمية اجملتمع  امللتقى الوطين اخلامس حول "والتجارية وعلوم التسيري: 

 .2619نوفمرب  29و  24، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، اجلزائر، يومي للمستقبل

–أثر التمكني االداري على مرونة املؤسسة االقتصادية: دراسة تطبيقية يف مؤسسة البسكرية لالمسنت -4

،جامعة عمان العربية، "تكيف منظمات األعمال يف بيئة غري مستقرة"اجلزائر: امللتقى الدولي الثاني حول 

 .2611أفريل  10و  19كلية األعمال، األردن، يومي 

يوم دراسي حول إدارة املواهب يف املؤسسة : (اخلصائص والتحديات)املواهب من منظور املوارد التنافسية -9

خمرب مالية البنوك،  كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،، جامعة بسكرة،اإلقتصادية اجلزائرية

 .2618ماي  13وإدارة األعمال، 

 لتنافسية للمؤسسات الصناعية / دراسة تطبيقية يف مؤسسة صناعة الكوابلأثر إدارة املواهب يف امليزة ا-0

مستجدات العلوم اإلدارية واإلقتصادية اجلزائر، امللتقى العلمي الدولي السادس املشرتك حول "–بسكرة –

 .2618جويلية   64و  63"، اجلامعة األردنية، كلية األعمال، يومي ودورها يف حتسني أداء املؤسسات
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 املؤلفات:-عاراب

، 1، دار علي بن زيد للطباعة والنشر،ط"اإلحتماالت واإلحصاء التطبيقيكتاب يف "-1

 ، بسكرة، اجلزائر.2618السداسي الثاني 

، السداسي الثاني 1، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، ط"اإلحصاء التطبيقيكتاب يف " -2

 ، بسكرة، اجلزائر.2618

"،دار زمزم للنشر وجي ...... مدخل لتحسني األداء املؤسسيالتغيري التكنولكتاب يف " -3

 ، األردن.2615، 1والتوزيع، ط

 اطات أخرى:ـنش -خامسا

 يومنا هذا. إىل  2616/2611ابتداءا من السنة اجلامعية  العلمية لقسم علوم التسيريعضو اللجنة  -1

 اىل يومنا هذا.  2614/2619ابتداءا من السنة اجلامعية عضو اجمللس العلمي للكلية  -2

ابتداءا من السنة اجلامعية  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري كلية جملس إدارة عضو  -3

 يومنا هذا. إىل  2613/2614

 .2619/2610للجامعة  ابتداءا من السنة اجلامعية  عضو اللجنة املتساوية األعضاء-4

، خمرب العلوم االقتصادية وعلوم رية يف ظل اقتصاديات املعرفةرئيس فرقة حبث: حتديات ادارة املوارد البش-9

 اىل يومنا هذا. 2619التسيري ، جامعة بسكرة، ابتداءا من سبتمرب 

التالي: التغيري التكنولوجي ودوره يف حتسني إنتاجية املؤسسات  (CNEPRU)عضو يف مشروع البحث -0

 االقتصادية.

: مساهمة اإلدارة االلكرتونية يف حتسني وتطوير العمل التالي (CNEPRU)عضو يف مشروع البحث -1

 االداري يف املؤسسات اجلزائرية.

 التالي: دعائم ادارة املعرفة يف املؤسسات اجلزائرية. (CNEPRU)عضو يف مشروع البحث -8

 ةـدرسـيس امُلـايـاملق -سادسا

رة ـاثنى عشعددها   واديــــرة والــبسكالعديد من املقاييس يف أقسام خمتلفة جبامعيت  الباحثدرس      

 وذلك كما يلي: اسـمقي

، قسم علوم التسيري، جامعة بسكرة، خالل (كالسيك)، السنة الثالثة ادارة أعمال حبوث العمليات-

 .2663/2664و   2662/2663املومسني اجلامعيني: 
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 .2663/2664عي: ، جامعة بسكرة، خالل املوسم اجلاماإلعالم اآللي للتسيري، قسم برجمة خطية-

خالل املوسم  ، قسم علوم التسيري، جامعة بسكرة،(كالسيك)، السنة الثالثة تسويق إحصاء تطبيقي-

 .2664/2669اجلامعي: 

من مارس  ، قسم علوم التسيري، جامعة بسكرة،(كالسيك)،السنة الثانية علوم التسيري رياضيإحصاء -

 .2669اىل جوان 

 .2664/2669قتصادية، املركز اجلامعي بالوادي، خالل املوسم اجلامعي: ،معهد العلوم االرياضيات مالية-

 .2664/2669معهد العلوم االقتصادية، املركز اجلامعي بالوادي، خالل املوسم اجلامعي:  ،اقتصاد جزئي-

 .2669/2660،معهد العلوم االقتصادية، املركز اجلامعي بالوادي، خالل املوسم اجلامعي: إحصاء رياضي-

، معهد العلوم االقتصادية، املركز اجلامعي بالوادي، خالل املواسم اجلامعيــة: اليـــل مـــيــحلـت-

 .2661/2668  و   2660/2661  و   2664/2669

 .2661/2668،معهد العلوم االقتصادية، املركز اجلامعي بالوادي، خالل املوسم اجلامعي: إحصاء وصفي-

خالل  ، قسم علوم التسيري، جامعة بسكرة،(كالسيك)التسيري   ، السنة األوىل علوماقتصاد جزئي-

 . 2661/2668املوسم اجلامعي: 

خالل  ، قسم علوم التسيري، جامعة بسكرة،(كالسيك)، السنة األوىل علوم التسيري  إحصاء وصفي-

 .2661/2668املوسم اجلامعي: 

ة، خالل املومسني اجلامعيني: ، قسم اإلعالم اآللي للتسيري، جامعة بسكرمدخل للتسيري املالي-

 .2660/2661و  2669/2660

، قسم علوم التسيري، جامعة بسكرة، من فيفري (كالسيك)، السنة الرابعة ادارة أعمال مراقبة التسيري-

 .2660اىل جوان 

خالل جمال العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة،  LMD، السنة األوىل 20إحصاء -

 .2661/2668و   2660/2661ومسني اجلامعيني: امل

جمال العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،  LMD، السنة الثانية االحتماالت واإلحصاء التطبيقي-

 .2661/2668و   2660/2661خالل املومسني اجلامعيني: جامعة بسكرة، 

ماسرت علوم التسيري،  السنة األوىل ،(TIC et Veille)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليقظة -

 .2611/2612و   2616/2611خالل املومسني اجلامعيني: جامعة بسكرة، ، GSO و    GRHختصص: 
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، السنة الثانية مسار علوم التسيري، جامعة بسكرة، خالل املواسم اجلامعية: احتماالت وإحصاء تطبيقي-

2665/2616 -2616/2611 -2611/2612 -2612/2613 -2614/2619 -2619/2610 

-2610/2611 -2611/2618 -2618/2615. 

ادارة أعمال وتسيري املوارد البشرية، قسم علوم التسيري، جامعة  LMD،السنة الثالثة إحصاء تطبيقي-

- 2619/2610- 2614/2619- 2613/2614- 2612/2613خالل املواسم اجلامعية:  بسكرة،

-2610/2611 -2611/2618 -2618/2615. 

 




