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 ------------------  الســيـــرة الذاتيـــة  بيـــان ----------------------------------

 صــاولي مــرادسم واللقــب : اال

 بعنابة  24/04/1979تاريخ ومكان الميالد : 

-23000عنابة  20مدخل  20عمارة  02مسكن ، واذي الذهب، رقم  627حي : العنـوان الشخصي
 )الجزائر(

  gmail.com5mouradsaouli@  :اإللكتروني البريـد
   0657290379/ 0555408202:الهاتف النقال

 -----------------------------------------------------------------: المسار العلمي 

 

 السنة الشهادة المتحصل عليها المؤسسة عنوان مشروع التخرج

-------- 
–ثانوية زيغود يوسف 

-عنابة  
 1997 بكالوريا علوم الطبيعة والحياة

 -التمويل البنكي للمؤسسة

-حالة البنوك الجزائرية  

–جامعة باجي مختار 

-عنابة  

ليسانس في العلوم االقتصادية تخصص 

-مالية–  
2001 

النظام الجديد للتجارة 

على  هوانعكاساتالعالمية 

حالة  –رجية التجارة الخا

-االقتصاد الجزائري  

–جامعة باجي مختار 

-عنابة  

 -ماجستير في العلوم االقتصادية

-جارة الخارجيةتاقتصاديات ال  
2005 

أفاق ترقية التجارة 

الخارجية لدول المغرب 

العربي وفقا لقواعد 

المنظمة العالمية للتجارة 

-حالة الجزائر –  

–جامعة باجي مختار 

-عنابة  
العلوم االقتصاديةدكتوراه في   2010 

 

 ----------------------------------------------شهــادات أخرى:

  تحت محيط ويندوز بدرجة ور بونتاب شهـادة تحكم في برامج الوورد و اإلكسال 

 ممتــاز.

  إتقان التحكم في برنامح معالجة المعلوماتspss. 

 إتقان التحكم في عدة برامج للتسيير اإلداري 

 -----------------------------------------------------------------: هالت أخرى مؤ

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------: المسار العلمي 

  2009أستاذ بالمدرسة العليا للتسيير والتكنولوجيا إلى غاية جوان  2008سبتمبر 

 08معة أستاذ مساعد بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جا 2008كتوبر أ 

 -قالمة– 1945ماي 

  معاة وعلاوم التسايير جاأستاذ محاضر بكلية العلوم االقتصاادية والتجارياة  2010أكتوبر

  1945ماي  08

 اللغة النطق القراءة الكتابة

 عربية جيد جدا جيد جدا جيد جدا

 فرنسية جيد جدا جيد جدا جيد جدا

ةانجليزي جيد جيد جيد  

mailto:mouradsaouli5@gmail.com
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 -قالمة–

  ممثال أساتاذة قسام العلاوم االقتصاادية  –عضو بالمجلس العلماي للكلياة  2011جانفي– 

 بجامعة قالمة

  عضو باللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية  2011جانفي 

  بكليااة العلااوم  -رئاايس مياادان–التنصاايب مسااؤول فريااق مياادان التكااوي   2011فيفااري

 .-جامعة قالمة –قتصادية والتجارية وعلوم التسيير اال

  عضو في مخبر البحا  وإدارة المنظماات التعيي  ك 2012جانفيLARMO   جامعاة بااجي

 مختار عنابة

 

 -----------------------------------------التدريس في التدرج:
 

 سنوات التدريس المقاييس المدرسة بجامعة قالمة نظام جديد ل.م.د

اقتصاد كلي+تحليل اقتصادي + اقتصادي قياس+ تقنيات 

 كمية 

2008-2009 

 2010-2008 تحليل اقتصادي+اقتصاد قياسي + تقنيات كمية

 2011-2010 تحليل اقتصادي+اقتصاد قياسي + تقنيات كمية

 2012-2011 تحليل اقتصادي+ احتماالت إحصاء تطبيقي + تقنيات كمية

 2013-2012 نيات كميةاحتماالت إحصاء تطبيقي +تق

 2014-2013 احتماالت إحصاء تطبيقي +تقنيات كمية

 إلدارةمدخل +احتماالت إحصاء تطبيقي +تقنيات كمية

  األعمال

2014-2015 

نظرية  المنظمات + مالية    + احتماالت إحصاء تطبيقي

 المؤسسة

2015-2016 

نظرية  المنظمات + استشراف   + احتماالت إحصاء تطبيقي

 تصادي اق

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------اإلشراف على مذكرات التخرج

 --------مذكرات تخرج لنيل شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية:-------------------
 سنة التخرج عناوي  مذكرة التخرج

 2009-2008 ة والتنمية الريفية  دراسة حالة بنك الفالح-سياسة اإلقراض البنك
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 2009-2008 دور البنك المركز في تنظيم سياسة الصرف

 2009-2008 المنظمة العالمية لتجارة كأداة لتفعيل العولمة االقتصادية

 2009-2008 إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات االقتصادية

 2010-2009 النشاط التسويقي وكيفية توزيع المنتجات

 2010-2009 ابة الداخلية في المؤسسة االقتصاديةالرق

 2010-2009 دور صندوق النقد الدولي في تفعيل العولمة المالية

 2011-2010 دور البنوك  االسالمية في  تمويل  المؤسسات  الصغيرة والمتوسطة

 2011-2010 افاق  منطقة التبادل  الحر االورومتوسطية وتاتيرها على  االقتصاد الجزائري

 2012-2011 -قلمة BADRدراسة حالة –سبل تطوير أداء وكفاءة الجهاز المصرفي الجزائري 

 2012-2011 واقع االستثمار االجنبي  في  الجزائر ودوره  في  النمو  االقتصادي

 2013-2012 دور المصارف السالمية  في  تمويل  التنمية  المستدامة

 ---------ل شهادة الماستر في العلوم االقتصادية:مذكرات تخرج لني-------------------
 سنة التخرج عناوي  مذكرة التخرج

 2011-2010 أثر تخفيض سعر صرف الدينار على ميزان المدفوعات الجزائري 

 2011-2010 منظمة التجارة العالمية ودول المغرب العربي

بي   قدرة التنافسيةالتحرير المصرفي ومتطلبات تطوير الخدمات المصرفية وزيادة ال

 البنوك الجزائرية 

2010-2011 

زائر، ت الجدراسة تحليلية القتصاديا-منظمة التجارة العامية وتفعيل العولمة االقتصادية

 تونس، المغرب 

2011-2012 

ري لجزائدراسة حالة االقتصاد ا–السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن االقتصادي

 2010-2000للفترة مابي  

2011-2012 

 2012-2011 -حالة الجزائر–التجارة الخارجية في الدول النامية 

-2000ة تأثير تطورات أسعار النفط الخام على النمو االقتصادي : حالة الجزائر للفتر

2010 

2011-2012 

 2012-2011 ة تصاديالشركات المتعددة الجنسيات واقتصاديات البلدان العربية في ظل العولمة االق

 2012-2011 -ئريد الجزاحالة االقتصا –األزمة المالية العالمية وانعكاساتها على التجارة الخارجية 

ي  ف سوق رأس  المال  المخاطر كإستراتيجية بديلة لتمويل  المشاريع االستثمارية 

 (2014-2002الجزائر )

2015-2016 

ة قياسي دراسة–الجزائرية  اثر تكنولوجيا  المعلومات  واالتصال على  تنافسية البنوك 

 2013-2007خالل  الفترة:  

2015-2016 

 

 

-------------------------------------------------------------------: النشاطات البيداغوجية
-- 

 المشروع السنة الدراسية الهيئة المنظمة طبيعة المشاركة

 عضوا
–قسم العلوم التجارية 

-جامعة قالمة  
2010-1201  

عضوا في مشروع فتح 

دكتورا  ل.م.د التنمية 

 المستدامة والتجارة الدولية

2011-2010 قسم ل.م.د رئيس اللجنة  

لجنة توجيه ما بعد السنة 

األولى جذع مشترك نظام 

 جديد ل.م.د
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 المؤلفات البيذاغوجية : -

  "محاضرات في  التقنيات  الكمية "مطبوعة موسومة بعنوات :    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------:النشااطات العلميااة
- 

2012-2011 قسم ل.م.د رئيس اللجنة  

لجنة توجيه ما بعد السنة 

األولى جذع مشترك نظام 

 جديد ل.م.د

م  اللجنة خبير ض

المتخصصة لدراسة عروض 

 الماجستير والدكتوراه

 -جامعة منتوري 

 -قسنطينة
2012-2013  

 تاللجنة الجهوية للجامعا

  الشرقية

CRUEST 

 عضو في اللجنة
– 1945ماي  08جامعة 

 -قالمة
2012-2013  

لجنة الفحص والتدقيق  

 والتقييم 

خبير ضم  اللجنة 

المتخصصة لدراسة عروض 

والدكتوراهالماجستير   

 -جامعة منتوري 

 -قسنطينة
2013-2014  

 تاللجنة الجهوية للجامعا

  الشرقية

CRUEST 

 عضوا
– 1945ماي  08جامعة 

 -قالمة
2011-2012  

لجنة  المحادثة  الخاصة  

بتوظيف  األساتذة  

-ب–المساعدي  قسم   

 عضوا
– 1945ماي  08جامعة 

 -قالمة
2010-2017  المجلس  العلمي  للكية  

اعضو  
– 1945ماي  08جامعة 

 -قالمة
2010-2017  اللجنة  العلمية  للقسم  

 عنوان المداخلة  منظمةالهيئة ال
نوع 

 الملتقى
 عنوان الملتقى

كلية العلوم – رقسم علوم التسيي

والتجارية وعلوم التسيير  ةاالقتصادي

 -جامعة عنابة –

االنكماش االقتصادي والدول 

 العربية: االنعكاسات المحتملة

ملتقى 

 دولي

االنكماش االقتصادي العالمي 

وتأثيراته على الدول الناشئة للبحر 

 األبيض المتوسط

كلية العلوم –قسم علوم االقتصادية 

والتجارية وعلوم التسيير  ةاالقتصادي

 -جامعة عنابة –

نفعيل الذكاء االقتصادي في 

المؤسسة االقتصادية : رؤية 

 إستراتيجية للتطور واإلبداع

ملتقى 

 دولي
 الذكاء االقتصادي ومتطلبات التنمية

 كلية العلوم–قسم علوم االقتصادية 

والتجارية وعلوم التسيير  ةاالقتصادي

 -جامعة قالمة –

البطالة كأداة لقياس مؤشر 

التنمية المستدامة في الجزائر 

 )دراسة قياسية(

ملتقى 

 دولي

مقومات تحقيق التنمية المستدامة 

 في االقتصاد اإلسالمي
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كلية العلوم –قسم علوم االقتصادية 

والتجارية وعلوم التسيير  ةاالقتصادي

 -معة قالمةجا –

 خبيرا محكما في اللجنة
ملتقى 

 وطني

عولمة أسواق المال في ظل 

 المعلوماتية " فرص ورهانات"

كلية العلوم –قسم علوم االقتصادية 

والتجارية وعلوم التسيير  ةاالقتصادي

 -جامعة سكيكدة –

إدارة الجودة الشاملة كأداة 

لتفعيل وتنمية الموارد البشرية 

 ة في المؤسسات الجامعي

ملتقى 

 وطني

جودة التعليم بالجامعة 

 الجزائرية:واقع وتحديات

كلية العلوم –قسم علوم االقتصادية 

والتجارية وعلوم التسيير  ةاالقتصادي

 -جامعة سعيد دحلب البليدة –

دور الدولة في إدارة مخاطر 

مكافحة تبييض األموال: 

مداخيل التفعيل واالستراتجيات 

 البديلة

ملتقى 

 وطني

تبييض األموال في  ةمكافح

–المالية الجزائرية  تالمؤسسا

 -الواقع والتحديات

مخبر تحديات النظام الضريبي 

الجزائري في ظل التحوالت 

 االقتصادية

والتجارية  ةكلية العلوم االقتصادي–

جامعة سعيد دحلب  –وعلوم التسيير 

 -البليدة

ال مركزية الجباية المحلية 

ضم  إصالحات النظام 

الجزائري في ظل الضريبي 

متطلبات الفعالية والرشادة 

 -رؤية مستقبلية-االقتصادية

ملتقى 

 دولي

الالمركزية الجبائية ودورها في 

واقع -تمويل الجماعات المحلية

 -واستشراف

كلية العلوم –قسم علوم االقتصادية 

والتجارية وعلوم التسيير  ةاالقتصادي

 -جامعة قالمة –

ة السياسات  االقتصادية الكلي

دراسة -وفرصة اقتصاد الفقر

تحليلية لبعض حاالت الدول 

 -العربية

ملتقى 

 وطني

ظاهرة الفقر بي  إشكالية التنظير 

رؤية اقتصادية  -وتحديات الواقع

 -إسالمية

كلية العلوم –قسم علوم االقتصادية 

والتجارية وعلوم التسيير  ةاالقتصادي

 -جامعة قالمة –

 خبيرا محكما في اللجنة
ملتقى 

 طنيو

ظاهرة الفقر بي  إشكالية التنظير 

رؤية اقتصادية  -وتحديات الواقع

 إسالمية

والتجارية  ةكلية العلوم االقتصادي

 -جامعة البويرة –وعلوم التسيير 

إستراتيجية  الحوكمة  

المحاسبية في  إدارة  مخاطر  

 المؤسسة االقتصادية

ملتقى 

 دولي

 إدارة  المخاطر  المالية وانعكاساتها

 ى  اقتصاديات  دول  العالمعل

والتجارية  ةكلية العلوم االقتصادي

 -جامعة قالمة –وعلوم التسيير 

المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة وفرصة المناخ 

دراسة تحليلية –االستثماري 

 -لالقتصاد الجزائري

ملتقى 

 وطني

التنمية  الصناعية وترقية  

 االستثمار في  الجزائر

والتجارية  ةكلية العلوم االقتصادي

 -البويرةجامعة  –وعلوم التسيير 

فعالية االقتصاد  الجزائري  

في  التحكم في  الصدمات  

مداخيل  التفعيل  -النفطية

 - واالستراتيجيات البديلة
 

ملتقى 

 دولي

متطلبات  تحقيق اإلقالع االقتصادي 

في  الدول النفطية في ظل انهيار 

 أسعار  المحروقات   

والتجارية  ةتصاديكلية العلوم االق

 -جامعة البويرة –وعلوم التسيير 

التسويق  االلكتروني كأداة 

فعالة لتحسي   جودة  الخدمات 

دراسة  تحليلية -المصرفية 

 -للبنوك  الوطنية

ملتقى 

 وطني

آليات تفعيل وسائل  الدفع  الحديثة 

في  النظام  المالي والمصرفي  

 الجزائري

ارية كلية العلوم االقتصادية والتج

 -جامعة البويرة –وعلوم التسيير 

دراسة تحليلية حول 

المؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة كأداة  لتفعيل  

 التنمية الصناعية في الجزائر

ملتقى 

 وطني

دور المؤسسات الصغيرة  

والمتوسطة  في  تحقيق  التوازن  

 الجهوي وتنويع  الهيكل  الصناعي

كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 -جلفةلجامعة ا –وم التسيير وعل

أثر التحول الستخدام جودة 

المعلومات المحاسبية لترشيد 

القرارات االستثمارية في بيئة 

 األعمال الجزائرية

ملتقى 

 دولي

اإلفصاح  المحاسبي ع   القوائم  

المالية : أثره وأهميته  في رفع 

فعاليته أسواق رأس  المال وجذب  

دعم  االستثمار األجنبي لتحقيق و

 التنمية االقتصادية  المستدامة

كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 -جامعة سكيكدة –وعلوم التسيير 

التحول الطاقوي كمدخل 

لنموذج جديد للتنمية 

ملتقى 

 وطني

" آثار األزمة االقتصادية الراهنة 

في الجزائر على مسيرة التنمية 



 6 

 

 

 --------------------------------------------------المقاالت  العلمية

 

 المستدامة " االقتصادية في الجزائر.

 وسبل المعالجةالتشخيص 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 -جامعة سكيكدة –وعلوم التسيير 

االقتصاد الجزائري  وفرصة 

االندماج في االقتصاد  

 المعرفي

 

ملتقى 

 وطني

اقتصاد المغرفة في   الجزائر :  

 -تحديات وعوائق

كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

المركز الجامعي  –وعلوم التسيير 

 -ميلة

عقود المقاولة للمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة 

(PME والمؤسسات )

( بالمنظومة MEالمصغرة )

 الجديدة

ملتقى 

 دولي

بي   –المقاوالتية المستدامة 

 -االبتكارإشكالية البقاء وحتمية 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

المركز الجامعي  –وعلوم التسيير 

 -تندوف

 نةخبيرا محكما في اللج
ملتقى 

 وطني

واقع وأفاق البعد  االقتصادي 

 والعالقات التجارية لوالية تندوف 

كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 جامعة قالمة –وعلوم التسيير 

شراكة الصناعية األجنبية ال

للتنويع  كإستراتيجية

 االقتصادي

 حالة الشراكة األوروجزائرية

 

ملتقى 

 وطني

ائرية المؤسسات االقتصادية الجز

وإستراتيجيات التنويع االقتصادي  

 في ظل إنهيار أسعار المحروقات

كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 خبيرا محكما في اللجنة جامعة قالمة –وعلوم التسيير 

 

ملتقى 

 وطني

المؤسسات االقتصادية الجزائرية 

وإستراتيجيات التنويع االقتصادي  

 في ظل إنهيار أسعار المحروقات

لية العلوم االقتصادية والتجارية ك

 رئيس الملتقى  -جامعة قالمة –وعلوم التسيير 
ملتقى 

 وطني

المؤسسات االقتصادية الجزائرية 

وإستراتيجيات التنويع االقتصادي  

 في ظل إنهيار أسعار المحروقات

 عنوان المقال اسم المجلة  العدد  الناشر

 2011فبراير  11العدد  مجلة الكترونية 
 مجلة ايكونوميكات:

http://economicat.com 

 النظام  الجديد للتجار  العالمية وفرصة 

 األزمة  المالية 

 2011فبراير  11العدد  مجلة الكترونية 
 مجلة ايكونوميكات:

http://economicat.com 

االقتصادي على دول    اثأر  الركود

حالة  الجزائر ،تونس –المغرب  العربي 

 -،المغرب

 مركز الدراسات اإلقليمية
 6المجلد  16العدد 

/2009 
 مجلة دراسات إقليمية 

األزمة  المالية  العالمية الراهنة 

وانعكاساتها على  االقتصاديات العربية 

مع  اإلشارة إلى اقتصاد  الجزائر في ظل 

  OMCى انضمامها إل

 مجلة دراسات إقليمية  2010نيسان  18العدد  مركز الدراسات اإلقليمية

مكانة دول المغرب العربي في  النظام 

مداخيل   –الجديد للتجارة  العالمية 

 -التفعيل واالستراتيجيات البديلة

 جامعة الموصل
 35المجلد  114العدد 

/2013 
 مجلة تنمية الرافدي 

لي وعالقته الناتج المحلي  االجما

ل  باالنفتاح المالي للدول  المغاربية في ظ

 -دراسة قياسية-  OMCانضمامها إلى 

 1435محرم  16العدد  جامعة المشكاة
مجلة البحوث والدراسات 

 الشرعية 

أفاق استخدام المعامالت المالية 

 اإلسالمية
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 : التحكيم في  مجالت-

 

 عضو  مناقش في  العديد   م   رسائل الدكتوراه  ومذكرات  الماستر  -

 

 

 
 

 -دراسة قياسية – 

 جامعة المشكاة
ربيع األول  18العدد 

1435 

حوث والدراسات مجلة الب

 الشرعية 

 النمذجة القياسية الستراتيجيات االنفتاح

رؤية  مستقبلية –االقتصادي الجزائري 

  OMCلالنضمام إلى 

كلية  العلوم  االقتصادية 

والتجارية  وعلوم 

 مجلة  مجاميع  المعرفة 03العدد  -جامعة  تندوف–التسيير 

اختبار عالقة  التكامل  المشترك 

تاح  التجاري والنمو لسياسات االنف

 االقتصادي في الجزائر

 (2014-1990خالل  الفترة )

 

 -األردن–مركز الرماح 

 مجلة رماح   21العدد 

 ارةالبنوك االلكترونية كأداة  لتفعيل  التج

دراسة قياسية  حول   -االلكترونية  

التجربة  الجزائرية  في  مجال الصرف  

 -االلكتروني

 

 

كلية  العلوم مخبر 

القتصادية  والتجارية  ا

جامعة   –وعلوم  التسيير 

 -غرداية 

  07العدد 

مجلة مخبر  السياحة اإلقليم 

والمؤسسات للدراسات 

 والبحوث األكاديمية

تفعيل المسؤولية االجتماعية في 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

كإستراتيجية حديثة  لتحقيق التنمية 

  دراسة تحليلية مع اإلشارة- المستدامة

 -إلى  المؤسسات  الوطنية

 -ة  العلوم االقتصادية كلي

  -لجلفةجامعة  ا

 مجلة دفاتر  اقتصادية   14/2017العدد 

محددات النمو االقتصادي في الجزائر: 

نموذج متجهات دراسة قياسية باستعمال 

 تصحيح الخطأ 

 (VECM) ( 1980خالل الفترة-

2015) 

 

ن  المقال عنوا التاريخ  المجلة جهة االاصدار 

 

 2014ماي  
اشكالية االم   الغذائي في الوط   

تشخيص  الواقع  وتطلعات  –العربي 

-المنستقبل  

 مجلة الحقيقة جامعة أدارار

 

 2014اكتوبر 
اشكالية  التنمية االقتصادية في  

-دراسة تحليلية تقييمية–الجزائر   
 مجلة الحقيقة جامعة أدارار

 

 2015ي  فيفر 
تالشيد  استخدام  الموارد  المائية  في 

-الجزائر    
 مجلة الحقيقة جامعة أدارار


