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االسم واللقب

محــــــرز نورالدين

الرتبـــــــة

أستاذ محاضر قسم ـ ب ـ

الصـــــــفة

مسؤول تخصص ماستر االقتصاد النقدي والبنكي  ،كلية العلووم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

تاريخ ومكان االزدياد

 1980- 03 -30بالزعرورية ،والية سوق أهراس

العنوان الشخصي

حي عشي السبتي  ،والية سوق أهراس

البريد االلكتروني

Mehrez.nour@gmail.com
Noureddine.mehrez@univ-soukahras.dz

الهاتف ( النقال)

0661547784

الهاتف ( الثابت)

037807108

 .2المســــار العلمـــــي
 2016-2009 .3دكتوراه في العلوم االقتصادية جامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي
 2007-2003 .4ماجستير في ادارة االعمال جامعة جيجل
 2007-2001 .5ليسانس في اللغة اإلنجليزية جامعة باجي مختار-عنابة
 :2001-1997 .6ليسانس في المالية جامعة باجي مختار-عنابة
 .3التدريس و الخبرة االدارية:
 2003-2002 .1عون ادارة االقامة الجامعية سيدي عاشور عنابة
 2005-2004 .2استاذ مؤقت جامعة جيجل مقياس التسيير المالي
 2008-2005 .3استاذ مؤقت جامعة عنابة مقياس االقتصاد الجزئي و اقتصاد المؤسسة
 2008-2007 .4استاذ مؤقت جامعة سوق اهراس مقياس التسيير المالي و اللغة اإلنجليزية
 :2016- 2008 .5أستاذ مساعد أ مقياس التسيير المالي و اللغة اإلنجليزية و ندوة في المالية
 -2016 .6إلي اآلن أستاذ محاضر قسم ب

 .4السجـــل الوظيفـــي
 .1أستاذ مؤقت بجامعة جيجل؛  2004ــ 2005
 .2أستاذ مؤقت بجامعة باجي مختار ـ عنابة؛  2005ــ .2008
 .3أستاذ مؤقت بالمركز الجامعي سوق أهراس؛  2007ـــ .2008
 .4أستاذ دائم والتعيين بصفة أستاذ مساعد متربص ـ ب ـ بالمركز الجامعي سوق أهراس ،بتاريخ  02نوفمبر .2008
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 .5أستاذ دائم والترقية ألستاذ مساعد قسم أ بالمركز الجامعي سوق أهراس ،بتاريخ  20ديسمبر .2009
 .6أستاذ دائم والترقية ألستاذ محاضر قسم ب بجامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس ،بتاريخ  18جانفي.2016

.5اإلهتمـــامـــات
التسيير المالي و مالية المؤسسة ،االقتصاد البنكي و النقدي ،انجليزية االعمال ،األسواق المالية

 .7الخبـــرة في مجــال التدريــس


المرحلة الجامعية ( الدراسات الجامعية التطبيقية)

تسيير مالي


المرحلة الجامعية (الليسانس)

تسيير مالي ل م د و كالسيك

لغة انجليزية

االقتصاد الجزئي

اقتصاد مؤسسة



ندوة في المالية كالسيك

المرحلة الجامعية (المـــاستر)
انجليزية مالية ماستر

إدارة العمليات المصرفية الدولية

 .8اإلشــــراف العلمـــي


اإلشراف ومناقشة مشاريع التخرج لطلبة الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس.



اإلشراف ومناقشة مذكرات طلبة الماستر (  09مذكرات منجزة 04 ،قيد اإلشراف)



مناقشة مذكرات الماستر بجامعتي سوق أهراس .

 .9المهـــام اإلداريـــــة وعضويــة اللجـان
 .1مسووؤول فريووق اإلختصوواص النقووود و الماليووة الدوليووة ،االقتصوواد النقوودي و البنكووي  ،ماسووتر أكوواديمي بكليووة العلوووم
اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد الشريف مساعدية -سوق أهراس .إبتداءا من  08اكتوبر.2014
 .2عضو بالمجلس العلمي للكلية منذ  17جانفي .2012
 .3عضو في لجنة تنظيم ( إعوداد وتصوحي )....مسوابقة مدرسوة الودكتوراص تخصوص إدارة األعموال والتنميوة المسوتدامة بجامعوة
فرحات عباس سطيف ،دورة .2013 /2012 ،
 .4عضو في لجنة تنظيم( إعداد وتصحي )....مسابقة الماجستير تخصص إدارة األعموال بجامعوة جيجول ،دورات /2012 ،
2013/2012 .2013
 .5عضو المجلس العلمي بجامعة سوق اهراس منذ .2015
 .6عضو مجلس إدارة جامعة محمد الشريف مساعدية سوق اهراس منذ 2012
 .7عضو فرقة التكوين في الدكتوراص الطور الثالث ،تخصوص إدارة االعموال و تخصوص المحاسوبة و الماليوة ،دفعوة /2016
.2017
.8

عضو فريف الجودة و التقييم الذاتي لجامعة محمد شريف مساعدية سوق أهراس مند 2017
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.10
أ.

اإلنتـــاج العلمــــي

المؤلفــــات

 .1مطبوعة في مقياس التسيير المالي لطلبة الليسانس  ،كلية العلوم اإلقتصوادية والتجاريوة وعلووم التسويير ،جامعوة محمود
الشريف مساعدية – سوق أهراس2017/2016 ،
ب.

األبحــاث المنشــورة في المجــالت العلميــة المحكمــة

 .1مقال

جاهزية البنوك الجزائرية لتطوير جودة الخددما المصدرفية االلرترونيدة ،مجلوة حوليوات جامعوة الجزائور ،العودد ،23

جوان . 2013
 .2مقال فعالية تطبيق الرسوم والضرائب البيئية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الج ازئرر ،مجلة الواحات ،جامعوة غردايوة،
العدد .2016 /09
 .3مقال التخطيط البيئي كآلية وقائية لحماية البيئة في الجزائر ،مجلة العلوم اإلنسانية بجامعرة محمرد خيضرر بسركرج الج ازئرر العردد
 46الجزء الثالث ،مارس 2017
 .4مداخلة منشور بعنوان  :التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر واقع وآفاق في المؤتمر الدولي جامعة عمان العربية كلية العلوم
التربوية والنفسية حول  :رؤية إستشرافية للتربية والتعليم العالي فري ضروا التحرديال التكنولوجيرة وال رورج المعلوماتيرة :يرومي  6و
 7ماي 2017
 .5مداخلوة منشووورة بعنووان األهميةةة االصتدةةدية لدةةإلجا ا

ةةرة ،ملتقددد دولدي االقتصدداد و التمويدل اإلسد مي يددومي 23-21

أكتوبر  2015بجامعة سراريا -تركيا

ج .األبحــاث المشارك بها في المؤتمــرات الدوليــة العلميــة المحكمــة
 .1اليقظة اإلستراتيجية أداة فعالة في إدارة األزموات – دراسوة حالوة ،الملتقول الودولي – إدارة األزموات فوي ظول اقتصواد
المعرفة27 – 26 ،ماي  2008بجامعة  20أوت سكيكدة.
 .2نظام الدفع اإللكترونوي ودورص فوي تفعيول التجوارة اإللكترونيوة موع اإلشوارة لحالوة الجزائور الملتقول الودولي الرابوع ،
عصوورنة نظووام الوودفع فووي البنوووك الجزائريووة و إشووكالية اعتموواد التجووارة االلكترونيووة فووي الجزائوور عوور

تجووارب

دولية ،المركز الجامعي خميس مليلنة الجزائر يومي  27-26أفريل 2011
 .3دور التدريب في تحقيق الجودة الساملة ،الملتقل الدولي التنمية المحلية وحوكمة االقلويم 07-06،مواي  2007بجامعوة
سكيكدة.
 .4االبتكووار والتقليوود مفتوواق خلووق القيمووة وتحسووين األداء فووي المؤسسووة االقتصووادية الجزائريووة– دراسووة حالووة لشووركات
االتصوواالت فووي الجزائوور– ،الملتقوول الوودولي االبتكووار والتقليوود رافعووة لنمووو المؤسسووات فووي الوودول الناميووة– 23 ،
24جوان  ،2009بجامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس .الجزائر
 .5أساليب المحاسبة اإلدارية ودورها في تفعيل حوكمة الشركات ،المحاسبة و المراجعة في ظل مستجدات بيئة االعموال
الدولية يومي  05-04ديسمبر  2012جامعة المسيلة الجزائر
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 .6األهمية االقتصادية لصروك اإلجارة :ملتقد دولي االقتصاد و التمويل اإلس مي يومي  23-21أكتوبر  2015بجامعة سدراريا -
تركيا

د .األبحــاث المشارك بها في المؤتمــرات الوطنيــة العلميــة المحكمــة
 .1ثقافة المشاركة الجمعوية أداة لتفعيل التنميوة المحليوة ،الملتقول الووطني – التنميوة المحليوة بسووق أهوراس18 – 17 ،.
ماي  ،2008بالمركز الجامعي سوق أهراس.
 .2المقارنووة مووع أفضوول الممارسووات كموودخل إسووتراتيجي لتفعيوول الووذكاء االقتصووادي للمؤسسووة -دراسووة ميدانيووة للشووركة
الجزائريووة لالتصوواالت ( موووبيليس) ،الملتقوول الوووطني الووذكاء االقتصووادي فووي المؤسسووة اإلقتصووادية18 – 17 ،
نوفمبر  ،2008بالمركز الجامعي سوق أهراس.
 .3دور التكوين واإلرشاد الفالحي في تنمية اإلنتاج الفالحي المحلوي ،الملتقوي الووطني اإلنتواج النبواتي و الحيوواني فوي
الجزائر تجربة والية سوق أهراس ،يومي  25-24أكتوبر  2011المركز الجامعي سوق أهراس
 .4التحليل المالي كأداة لتقويم األداء المالي للمؤسسات دراسة تطبيقية علل المؤسسة الوطنية للدهن وحودة سووق أهوراس
يومي  23-22ماي  2012المركز الجامعي سوق أهراس
 .5المدن الحدوديوة واجهوة للجوذب السوياحي مقارنوة بوين مودينتي الكواف التونسوية و سووق أهوراس الجزائريوة  ،الملتقول
الوطني حول ترويج صور المدينة الجزائرية بين التهيئة الحضرية و التنافسية السياحية يوومي  06 – 05افريول
 ،2017جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس.

ه .المشاريـــع البحثيــــة
 .1عضو في مشروع بحث بعنوان تشخيص الوضعية المالية للمؤسسدا االقتصدادية العموميدة  ،إبتوداءا مون  01جوانفي
 2011بجامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس.
 .2عضو فريوق بحوث بمخبور األبحواث والدراسوات اإلقتصوادية بكليوة العلووم اإلقتصوادية والتجاريوة وعلووم التسويير ،منوذ
.2012

و.

عضويــــة المؤتمــــرات

 .6عضو اللجنة العلمية للملتقول الووطني حوول حوول تورويج صوور المدينوة الجزائريوة بوين التهيئوة الحضورية و التنافسوية
السياحية يومي  06 – 05افريل  ،2017جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس.
 .1عضو اللجنوة التنظيميوة لكول الملتقيوات التوي توم تنظيمهوا علول مسوتوي الكليوة بجامعوة سووق أهوراس إبتوداءا مون سونة
.2009

الدكتور :محرز نورالدين
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