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فينقائمة 
 
 املؤل

ّبوشامة شواّم

  : مدير مخبر البحث و متحصل على دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية    دكتور   أستاذ

واالندماج   االقتصادية  و اإلصالحات  وهران  الجهوي  بجامعة  أحمد.    2الدولي  بن  محمد 

وهو مؤلف لخمسة كتب    ،عدة مناصب مسؤولية أكاديمية وسياسية   بوشامة شوام شغل  

العلمية املدرجة    العديد من املقاالت املنشورة في املجالت  ، كما أن لهاالقتصاد  مجال   في

نشاطات  بوشامة شوام منخرط بشكل مباشر في    .الجزائرية للمجالت العلمية  على املنصة 

 . رة بشكل دائم ومستمريقدم خدمات االستشا لشركات الجزائرية حيث ا

ّسعدّ ّإإدريس رقيق 
أستاذ دكتور متحصل على دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية وعضو نشط بمخبر  

محمد بن    2البحث: اإلصالحات االقتصادية واالندماج الجهوي والدولي بجامعة وهران  

يترأس    أحمد  كل من جامعة  أين  في  وإدارية  أكاديمية  مناصب  عدة  بحثًيا. شغل  فريًقا 

صادر  ، من بينها كتاب  حول وظيفة التسويقتب  وهران وجامعة مستغانم. نشر ثالثة ك

شارك أيًضا    ،دولية مرموقةمجالت  علمية في  منشوراته الغزارة    جانب  إلىباللغة اإلنجليزية.  

إدريس رقيق يسعد عضو بعدة جمعيات  متحدث.  التظاهرات الدولية بصفة  في العديد من  

دولية   أنه للجزائر  ممثال أكاديمية  كما  عديدمستشار    ،  ذات    لدى  طابع  الالهيئات 

 .جتماعياال قتصادي و اال

ّكونيناّف بلقاسم

دكتوراه    دكتور  أستاذ على   عالماإل   توتكنولوجيا  االتصاالت  فيدولة  متحصل 

املناصب  واالتصال العديد من  منها  العلمية و اإلدارية  . شغل  مخ   نذكر  مدير  البحث  بر  : 

في   واالتصال  تتكنولوجياالتطبيقي  وتكنولوجيات بم  االعالم  لالتصاالت  الوطني  عهد 

بوهران واالتصال  العلمياالعالم  املجلس  رئيس  ذاته  ،  على  للمعهد  كذلك  يشرف    أين 
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. كما يحوز  إلعالم واالتصالل   في تخصص التكنولوجيات الحديثة  التدرجما بعد  في  التكوين

 الدولية.   واملداخالتعديد املنشورات في رصيده  كونيناف

ّّيطمحمد جل

  أستاذ باحث ،  يةاالقتصادالعلوم  في  على دكتوراه دولة    متحصلأ،  محاضر  أستاذ  

بالبيداغوجيا  دير املنائب  و  االعالم  با  املكلف  وتكنولوجيات  لالتصاالت  الوطني  ملعهد 

أنظمة  واالتصال يلي:  بما  أساس ي  بشكل  وتتعلق  اهتماماته  مجاالت  تتعدد  املعلومات  . 

التعليم    ،م اإللكترونييالتعل  ،ائط املتعددة والوسائط التشعبيةالوس  ،وقواعد البيانات

محمد جلطي ينشط  والذكاء والتسويق.    االقتصاد الرقمي  ،البيداغوجياالبتكار    ، النقال

تحقيقا لهذه  لذا و في اإلنتاج العلمي.    أنه منخرط بقوة  بشكل جيد في املجال العلمي كما

 دولية.   ومداخالتنشورات  مبين    ماعديد من اإلنتاجات  ال  ، تتضمن سريته العلميةالغاية

ّمسعوّد خديجة بن

فريق    ، رئيسةتوراه دولة في العلوم االقتصاديةعلى دك  ةمتحصل  ،أستاذة محاضرة أ

الجامعيبحث   التكويني  البحث  مشروع  املنشورة  ورئيسة  املقاالت  من  العديد  لديها   . 

 الجزائرية للمجالت العلمية. على املنصةاملفهرسة املدرجة   في املجالت

ّمارّيعبديعة 

مخبر  بوعضو    متحصلة على دكتوراه دولة في العلوم االقتصادية  ، بأستاذة محاضرة  

في األبحاث املتعلقة    ةومشاركالبحث: اإلصالحات االقتصادية واالندماج الجهوي والدولي  

دولية    ومداخالتمقاالت  عدة    رصيدها العلميلوظيفة املحاسبة. لديها في    التقاطعيبالبعد  

 للمحاسبة.  يةالوظيف  يةالتقاطع حول إشكالية كلها تصب

ّينّيّقجمان ساة نج

ب محاضرة  االقتصادية    ، أستاذة  العلوم  في  دولة  دكتوراه  على   جامعة  بمتحصلة 

البحث    مشروع و   عضو بمخبر البحث: االقتصاد الكلي التنظيميو   محمد بن أحمد  2وهران  

الجامعي املؤسسات  التكويني  مواجهة املصدرة  :  حالة    في  العوملة:    املؤسسات تحديات 



 قائمة املساهمين

13 

واملتوسطة   الصغيرةالصغيرة  املحروقات.   واملتوسطة   والصناعات  خارج    الجزائرية 

، تشارك نجاة جمان سقيني بشكل كبير في مشاريع  مهام التدريس والبحثباإلضافة إلى  

التسييو   االقتصاديةالعلوم    كلية بوالتعليمية    البيداغوجية الرقمنة   وعلوم    . رالتجارية 

 لعلمية الدولية. نشرت العديد من املقاالت العلمية وشاركت في العديد من الفعاليات ا

 ّدعبد النور مجد

أ  مستغانم    بجامعة التجارية  العلوم    متحصل على دكتوراه دولة في  ،أستاذ محاصر 

كاديمية والتجريبية  . يشارك بشكل كبير في األبحاث األفي التسييرويعمل بانتظام كمستشار  

عبد النور    نشر   .تصالواال  االعالممع تكنولوجيا    وتداخلها وظيفة التسويق   بإدماجاملتعلقة  

 العلمية الدولية.   التظاهراتالعديد من املقاالت وشارك في العديد من   مجدد

ّسهام إكرام حميدّي

بوشامة  مقال مشترك مع  نظام املحاسبة. لديها  و : املالية    تخصصفي    دكتوراه  ة طالب

الجزائرية  :  شوام التجربة  املباشر:  األجنبي  االستثمار  خالل  من  التكنولوجيا    صادر نقل 

دكتوراه    ةطالببصفتها  شارك  ت.  (FESRJ)  االقتصاديةوالبحوث  مجلة: منتدى الدراسات  ب

  واالندماج الجهوي مخبر البحث: اإلصالحات االقتصادية  املوطنة لدى  في جميع املشاريع  

    .والدولي

ّمورّةق زهرة

  2العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة وهران أستاذة محاضرة بكلية 

أحمد بن  بعنوان .  محمد  مقال  منشوراتها  "  آخر  موارد    تطوير حول    تفكير :  تخطيط 

التنظيم والعمل،    الصادر بمجلة املتعلقة بالبيئة في الجزائر"   الخاصة والقيود   املؤسسات

على    املؤسساتتأثير تخطيط موارد  ":  حول   مقال قيد النشر كما أن لها  .  3، رقم  7املجلد  

 "كي بي إم جي"شركة  ب  ةسابق   خبرة كمسؤولة  زهرة قمورةتحوز  وظيفة مراقب اإلدارة.  

 لخبراء الدوليين. لاملعتمد   عهدامل ومسؤولةالجزائر 
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ّّةمان بونّوحسنوس ي د

واالتصال  أستاذ   االعالم  وتكنولوجيات  لالتصاالت  الوطني  )بباملعهد  تأسيس  وهران 

حمد.  محمد بن أ  2جامعة وهران  ب  RSDO-Laبر  مخ بباحث    ،(النظام املؤسس ي،  الشركات

  / ش.ذ.م.م )  لنقل والخدمات اللوجستية تسيير مؤسسة د ب ب ل  ةمان بونو حسنوس ي ديتولى  

 املتعلقة بظهور وظيفة التسويق. اإلشكالياتشركة عائلية(. تدور مجاالت اهتمامه حول 

ّفاطمة الزهراء بن شيخّة

تحت إشراف   ا أطروحة الدكتوراه الخاصة به ناقشت مؤخرا وقد  ب أستاذة محاضرة 

 رقمنة أنظمة املستشفيات.  مسألةمسعود حول  خديجة بن

ّّةتقاّورانيا 

  2بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة وهران  طالبة دكتوراه  

 ؛  مخبر البحث: اإلصالحات االقتصادية واالندماج الجهوي والدولي وعضو ب محمد بن أحمد  

 تطبيقات الذكاء االصطناعي.تتمحور حول تشارك بشكل كبير في األبحاث التي 

ّزبيدة أويحيّى

بكلية العلوم االقتصادية  علوم، أستاذة    دكتوراهعلى    محاضرة ب متحصلةأستاذة  

وهران   بجامعة  التسيير  وعلوم  أحمد   2والتجارية  بن  البحثوعضو    محمد  :    بمخبر 

 .  االقتصاد الكلي التنظيمي


