
 السيرة الذاتية

 المعلومات الشخصية
 

 االسم واللقب: رقامي محمد

 بالبسباس الطارف 1981-08-17تاريخ ومكان االميالد: 

 البوني عنابة 18رقم  2م 1سكن ع 120العنوان الشخصي: حي 

 الوظيفة: أستاذ جامعي

  –ب  –الرتبة: أستاذ محاضر قسم 

 عنابة –المؤسسة: جامعة باجي مختار 

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الكلية:

 hotmail.fr23.2007reggami@البريد االلكتروني: 

 0670195324الهاتف النقال: 

 ( ) أب لطفلتين الوضعية العائيلية: متزوج

 الجنسية: جزائرية

 الشهادات العلمية
 

 الدكتوراه في علوم التسيير تخصص مالية مؤسسة: جامعة عنابة: شهادة 2015 -

 : شهادة الماجستير في علوم التسيير تخصص مالية مؤسسة: جامعة ورقلة2009 -

 : شهادة الليسانس في علوم التسيير تخصص مالية: جامعة عنابة2005 -

 بي بالبسباس الطارفابي الطيب المتن: شهادة الباكالوريا في علوم الطبيعة والحياة: ثانوية 2001 -

 مواضيع بحث الماجستير والدكتوراه
 

بالمؤسسات شكل التمويل المصرفي  اختيارموضوع الماجستير: أثر عقوبات التأخير على  -

 الصغيرة والمتوسطة 

موضوع الدكتوراه: أثر الذكاء االقتصادي واليقظة االستراتيجية على تحسين أداء المؤسسات  -

 االقتصادية

 

 

 العلمية والمهنيةالخبرات 
 

 2015ابتداء من ماي  -ب–أستاذ محاضر  -

 2015إلى غاية  2013ابتداء من  -أ–أستاذ مساعد  -

 2013إلى غاية  2010ابتداء من  -ب–أستاذ مساعد  -

 المقاييس المدرسة

 
 للسنة األولى جذع مشترك  :اقتصاد الجزئي -

 علوم تجاريةللسنة الثانية علوم تسيير والسنة الثانية  :رياضيات مؤسسة -

 للسنة الثانية علوم تسيير :رياضيات مالية -

 للسنة األولى ماستر علوم مالية :رياضيات تطبيقية -

 النشاطات البيداغوجية
 

mailto:reggami23.2007@hotmail.fr


 المطبوعات البيداغوجية:  -

السنة الثانية علوم بوعة محكمة بعنوان: دروس وتمارين في الرياضيات المالية موجهة لطلبة مط

 التسيير

 :أطيراالشراف والت -

 ر تم االشراف على مجموعة من مذكرات التخرج لطلبة الليسانس والماست

 النشاطات العلمية
 

 المقاالت العلمية 

بالعدد الثاني من مجلة "  دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة " مقالة بعنوان -1

 .2013بتاريخ ديسمبر  لبنان -بطرابلسجيل حقوق االنسان 

الذكاء االقتصادي بين المنافسة والتعاون وتأثيره على تحسين أداء "  مقال بعنوان -2

 الجزائر –بسكرة  العلوم اإلنسانيةمن مجلة  بالعدد الثالث واألربعين "المؤسسات االقتصادية 

 .2016مارس بتاريخ 

أثر سعر الصرف على عالقة العمال بالمؤسسات االقتصادية وتلبية مقال بعنوان "  -3

 .2017بتاريخ ديسمبر  28بالعدد  "احتياجات أسرهم المالية 

 

 

 المشاركة العلمية في الملتقيات 

المؤتمر الدولي حول: مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي المنعقد في  -1

التنمية المستدامة بين الواقع بجامعة قالمة بمداخلة عنوانها:  2012ديسمبر   3-4

 والتحليل.

المؤتمر الوطني حول: دور الجزائر في بناء السلم والتنمية في الساحل االفريقي في ظل  -2

نحو بجامعة تمنراست  بمداخلة عنوانها:  2013فيفري  21-20ت الراهنة  في التحديا

 .تبني إستراتجية متكاملة لتحسين األداء االقتصادي ولتحقيق التنمية المستدامة

الملتقى الدولي حول: اليقظة اإلستراتيجية ونظم المعلومات في المؤسسة االقتصادية في  -3

دور اليقظة اإلستراتيجية في خلة عنوانها: بجامعة عنابة بمدا 2014أفريل  29-30

 .-دراسة تحليلية –تحسين أداء المؤسسات االقتصادية 

الملتقى الوطني حول: أهمية اإلستثمار الصناعي، الفالحي والسياحي ودور الشباب في  -4

بجامعة المسيلة بمداخلة  2016أفريل  18-17تحقيق التنمية المحلية المستدامة في 

الميزة التنافسية من خالل إدارة المعرفة للمؤسسات الصغيرة تطوير عنوانها: 

 .والمتوسطة كأحد ركائز التنمية المحلية المستدامة

 


