
 
 

 

 السيرة الذاتية

 المعلومات األساسية: .1
 االسم: محمد

 اللقب: يونسي

 بمناصر والية تيبازة 22/05/1983تاريخ ومكان الميالد: 

 الجنسية: جزائرية

  ، بالنيابة. تيبازة –الجامعي مرسلي عبد هللا مدير  المركز المهنة الحالية: 

 المؤهالت:  .2
 شعبة علوم الطبية والحياة، ثانوية محمد بقديش سيدي  : شهادة البكالوريا2000 جويلية

 عمر، والية تيبازة. 

  شهادة الليسانس في العلوم االقتصادية، تخصص: نقود مالية وبنوك، 2004جوان :

 جامعة الجزائر.

  شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، تخصص: نقود مالية وبنوك، 2008جويلية :

 جامعة البليدة.

 شهادة دكتوراه علوم في العلوم االقتصادية، تخصص: تحليل اقتصادي، 2017 جانفي :

 .3جامعة الجزائر
 اقتصاد تطبيقيفي العلوم االقتصادية، تخصص: التأهيل الجامعي : شهادة 2018ماي ،

 .المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
 :اإلدارية الخبرة .3

 .2014إلى غاية  2011مستشار مديرة المركز الجامعي بتيبازة من سنة   -

 .2019إلى غاية  2016مسؤول شعبة العلوم التجارية من سنة   -

 بالمركز الجامعي مرسلي عبد هللا بتيبازة بالنيابة مدير مساعد للتنمية واالستشراف  -

 .2019نوفمبر  20منذ 

 

 

 

 



 
 

 :البيداغوجيةالخبرة  .4
  أستاذ مؤقت بكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير : 2010إلى  2007سنة من

 بجامعة الجزائر 

  بجامعة التكوين المتواصل مركز أستاذ مؤقت : 2011إلى  2009سنة من

 تيبازة

 08/12/2009  بجامعة ابن خلدون : أستاذ مساعد قسم "ب" 05/10/2011إلى

 بتيارت

  العسكرية لمختلف  باألكاديمية: أستاذ متعاقد  2012إلى  2011من سنة

 األسلحة بشرشال 

 05/10/2011 أستاذ مساعد قسم "ب" تحت تصرف 01/10/2012إلى غاية

 المركز الجامعي لتيبازة

 01/10/2012  ب بالمركز قسم أستاذ مساعد  28/04/2013 إلى غاية

 الجامعي لتيبازة

 29/04/2013  أستاذ مساعد "أ" بالمركز الجامعي  29/01/2017إلى غاية

 لتيبازة

 30 بالمركز الجامعي : أستاذ محاضر "ب" 2018ماي  20إلى  2017 جانفي

 لتيبازة

 20  إلى يومنا هذا: أستاذ محاضر "أ" بالمركز الجامعي لتيبازة 2018ماي 

 الخبرة العلمية:  .5
 المقاالت العلمية: 5-1

  :االستثمار السياحي في الجزائر دراسة حالة تيبازةمعوقات مقال بعنوان ،

من مجلة االقتصاد الجديد،  2016-02/ المجلد 2170-1776ي د م د  15العدد 

والتي تعتبر مجلة علمية سداسية محكمة تصدر عن مخبر االقتصاد الرقمي في 

 الجزائر، جامعة خميس مليانة الجزائر.
  :واقع وآفاق تطوير السياحة الشاطئية في والية تيبازة لدعم " مقال بعنوان

" ، في مجلة دفاتر البحوث العلمية التي تصدر عن المركز االقتصاد المحلي 

، والتي تعتبر (2017جوان/ 10العدد ، 2335-1837ردمد الجامعي تيبازة )

 .مجلة دورية علمية محكمة، المركز الجامعي تيبازة



 
 

  :مخبر " ، في مجلة  التوقيع االلكتروني وآليات الحد منها جرائم" مقال بعنوان

 -أوراق المؤتمر العلمي الدولي  – التنمية االقتصادية والبشرية في الجزائر

-ISSN : 2253، 2018اإليداع القانوني نوفمبر  -2-جامعة البليدة 

0835،ISBN : 978-9931-9523-0-5 

 المطبوعات: 5-2

   لطلبة السنة األولى ) ل. م. د( جذع مشترك علوم اقتصادية، مطبوعة جامعية

، 2محاضرات في اإلحصاء تحت عنوان: علوم تجارية وعلوم التسيير 

 .2017ديسمبر

 المداخالت: 5-3

 :في ملتقيات دولية مداخالت 5-3-1

  :الثاني الملتقى الدولي  إستراتيجية االستثمار في البنوك اإلسالميةمداخلة بعنوان

المنعقد يومي  صيغ التمويل اإلسالمية بين المزايا والحدود في التطبيقحول "

 بالمركز الجامعي لتيبازة. ،2017ديسمبر  13-14
 :الملتقى الدولي  جرائم التوقيع االلكتروني وآليات الحد منها، مداخلة بعنوان

المنعقد يومي أهمية تنمية الموارد البشرية في ظل االقتصاد الرقمي  حول " 

 .2بجامعة البليدة ، 2018أفريل09-10

 :وطنيةمداخالت في ملتقيات  5-3-2

  مداخلة بعنوان: االستثمار السياحي في الجزائر دراسة حالة تيبازة، الملتقى

المنعقد يومي التراث التاريخي واألثري لوالية تيبازة الوطني األول حول 

مديرية ون مع بالتعا المركز الجامعي لتيبازةمن تنظيم 2016أفريل  17/18

 لوالية تيبازة. الثقافة
  مداخلة بعنوان: إشكالية العقار السياحي في ظل مخططSDAT الندوة ،

الوطنية العلمية الثانية حول: إشكالية العقار السياحي في الجزائر دراسة حالة 

 ، بالمركز الجامعي لتيبازة.2016ديسمبر 13تيبازة، المنعقد يوم 



 
 

 الملتقيات واأليام الدراسية:المشاركة في  5-4

  عضو في  اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني األول حول "التراث التاريخي

، والمنظم من 2013ماي  9و  8واألثري لوالية تيبازة" المنعقد بتيبازة يومي 

 طرف معهد العلوم االجتماعية واالنسانية بالمركز الجامعي لتيبازة.
  عضو في  اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي الثاني حول "المواطنة بين األصالة

.والمنظم من طرف معهد 2014ماي  7و  6والعولمة" المنعقد بتيبازة يومي 

 العلوم االجتماعية واالنسانية بالمركز الجامعي لتيبازة.
 بية عضو في  اللجنة التنظيمية للملتقى الدولي األول حول "الذاكرة الشع

والمنظم من .2015ماي  28و  27وتحديات العصر" المنعقد بتيبازة يومي 

 طرف معهد اللغة واألدب العربي بالمركز الجامعي لتيبازة.
  رئيس  اللجنة التنظيمية للندوة الوطنية العلمية األولى حول "اقتصاديات

منظم من وال.2016نوفمبر  29الطاقات الناضبة والمتجددة " المنعقد بتيبازة يوم 

 طرف مخبر الجغرافيا االقتصادية والتبادل الدولي بالمركز الجامعي لتيبازة.
  " العقار   إشكاليةرئيس  اللجنة التنظيمية للندوة الوطنية العلمية الثانية حول

والمنظم من .2016 ديسمببر13السياحي في الجزائر " المنعقد بتيبازة يوم 

 بادل الدولي بالمركز الجامعي لتيبازة.طرف مخبر الجغرافيا االقتصادية والت
  التعليم والتكوين بين  العلمية للملتقى الوطني العلمي حول " رئيس  اللجنة

يوم  " المنعقد بتيبازة  تحديات سوق الشغل و إشكالية البطالة

.والمنظم من طرف مخبر الجغرافيا االقتصادية والتبادل الدولي 2020فيفري26

 لتيبازة.بالمركز الجامعي 

 البحث العلمي  .6
  معتمدة تحت رقم:  فرقة بحثعضو فيM07320130006 بالمركز ،

يرأسها الدكتور جمال الدين سحنون  CNEPRUفي إطار  الجامعي تيبازة.

 وموضوعها: "التنمية المحلية في تيبازة"

 الجغرافيا االقتصادية والتبادل الدولي، بمعهد العلوم االقتصادية  مخبر مدير

 والعلوم التجارية وعلوم التسيير، بالمركز الجامعي تيبازة.
  معهد العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم ل المجلس العلميعضو في

 .2019إلى غاية جانفي   2016جانفي  –التسيير، بالمركز الجامعي تيبازة



 
 

  لمركز المجلس العلمي لفي ممثل عن األساتذة المساعدين  منتخبعضو

 .2019إلى غاية جانفي   2016جانفي  –الجامعي تيبازة

  ممثل أساتذة معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  منتخبعضو

 .إلى يومنا هذا  2019جانفي  –لمركز الجامعي تيبازةالمجلس العلمي لفي 

 لمجلة دفاتر البحوث العلمية الصادرة عن المركز  العلمية عضو الهيئة

 الجامعي لتيبازة.
  في إطار  بالمركز الجامعي تيبازة. معتمدة  فرقة بحثعضو فيPRFU 

تمويل وتنمية يرأسها الدكتور أعمر بوزيد أمحمد وموضوعها: "إشكالية 

 .االستثمار السياحي في والية تيبازة"
 النشاط النقابي: .7

 2012في صفوف النقابة الوطنية لألساتذة الجامعيين منذ سنة  مناضل. 

  أمين عام للفرع النقابي للنقابة الوطنية لألساتذة الجامعيين بالمركز الجامعي

 .2019إلى غاية  2014بتيبازة منذ سنة 

  عضو في اللجنة التنفيذية لالتحادية الوطنية لألساتذة الجامعيين ممثال عن

 والية تيبازة.


