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 === السيـرة الذاتيـة=== 

 معلومات الشخصيةالأوال: 

     زينباالسم:  

  حجاجاللقب: 

 الجزائر  -البليدة –  17رقم   Iشارع سيدي عبد القادر العنوان: 

لمهنة:  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، بقسم العلوم التجارية في أستاذة محاضرة )ب( ا

  -2يدة جامعة البل

 00213777244839رقم الهاتف: 

   hadjadj.zineb@hotmail.frالبريد االلكتروني: 

 الشهـاداتو  التدرج العلمي ثانيا:

 لونيسي -2 البليدة عةكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جام، من التأهيل الجامعيشهادة  :09/11/2017 -

 علي.

ية وم التجاركلية العلوم االقتصادية والعلمن تدقيق، : شهادة دكتوراه في العلوم التجارية تخصص محاسبة و02/06/2015  -

 .لونيسي علي -2وعلوم التسيير، جامعة البليدة 

 .ائربوزارة المالية الجز : شهادة نهاية التربص خبير محاسبي، الصادرة عن المجلس الوطني للمحاسبة24/03/2013 -

 ائر.الجز -: شهادة تكوين في النظام المحاسبي المالي الجديد، بمعهد المالية و إدارة األعمال، األبيار 08/05/2010 -

ر م التسييكلية العلوم االقتصادية وعلومن : شهادة ماجستير في العلوم التجارية، تخصص محاسبة و تدقيق، 03/12/2009 -

 .البليدةبجامعة سعد دحلب 

سعد  ير بجامعةكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيمن : شهادة الليسانس في العلوم التجارية، تخصص محاسبة،  2007جوان  -

 .دحلب البليدة

 .بثانوية عمر ابن الخطاب البليدة : شهادة بكالوريا علوم طبيعة والحياة2003جوان  -

 ثالثا: المسار المهني

التجارية  ية والعلومفي كلية العلوم االقتصاد( بقسم العلوم التجارية أمحاضرة الصنف ) أستاذةهذا: الى يومنا  09/11/2017من  -

 لونيسي علي -2وعلوم التسيير، جامعة البليدة 

وم ادية والعلفي كلية العلوم االقتصالصنف )أ( بقسم العلوم التجارية  : أستاذة مساعدة02/06/2015 إلى  31/12/2012من  -

 لونيسي علي -2علوم التسيير، جامعة البليدة التجارية و

لوم صادية والعفي كلية العلوم االقت: أستاذة مساعدة الصنف )ب( بقسم العلوم التجارية  31/12/2012إلى   02/05/2011من  -

 لونيسي علي -2التجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدة 

ي سبي لنيل شهادة الخبرة المحاسبية من المصف الوطن: التكوين عند خبير محا 21/04/2010إلى  21/04/2008من  -

 .الجزائر للمحاسبين ، محافظي الحسابات و الخبراء المحاسبين
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 والعلمية واإلداريةرابعا: العضوية في الهيئات البيداغوجية 

 العضوية في المخابر وفرق البحث: .1

 وطن لدى الم ،"محلية ودورها في تحقيق التنميةتسيير الجماعات ال"يومنا هذا: عضو في مخبر البحث  إلى 2013من سنة  -

 لونيسي علي. -2جامعة البليدة 

رقم ،  "ةتطبيق أدوات مراقبة التسيير في المؤسسات االقتصادي": عضو في فرقة البحث تحت عنوان 2012من سنة  ابتداء -

 .ي عليلونيس -2جامعة البليدة  العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، بكلية، M00420110029المشروع 

 العضوية في الهيئات البيداغوجية واإلدارية: .2

ير، جامعة العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي بكلية LMDبميدان  تسيير عموميمسؤولة تخصص  2017مارس  -

 .لونيسي علي -2البليدة 

ير، جامعة لوم التسيالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وع بكلية عضو في اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية 2017فيفري  -

 .لونيسي علي -2البليدة 

وم التسيير، العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعل بكلية LMDبميدان  وتأميناتمسؤولة تخصص بنوك  2013/  2012سنة  -

 .لونيسي علي -2جامعة البليدة 

سيير، لوم التالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وع بكلية دقيقمحاسبة مراقبة وتتخصص ماستر  عضو في لجنة تكوين فتح -

 .لونيسي علي -2جامعة البليدة 

 :العضوية في اللجان العلمية والتنظيمية .3

ر، زائفي الج لتشغيلية: عضو باللجنة العلمية للملتقى الدولي حول: دور جودة التكوين والتعليم في تفعيل السياسة ا2016ديسمبر  -

 .2016ديسمبر  06-05لونيسي علي يومي  -2العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدة  المعقد بكلية

ؤسساتي في تميز الم: عضو باللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي حول: التخطيط االستراتيجي التسويقي كمدخل لل2016نوفمبر  -

ونيسي ل -2لبليدة ، جامعة االعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير المعقد بكلية -وتطبيقات متميزة تجارب –بيئة األعمال 

 .2016نوفمبر  15-14علي يومي 

ية ت االقتصادالمؤسسا : أمينة اللجنة التنظيمية للندوة الوطنية األولى حول: واقع تطبيق أدوات مراقبة التسيير في2014أكتوبر  -

 .2014أكتوبر  22-21يومي  -2العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدة  ئرية،  المعقد بكليةالجزا

 خامسا: االنتاج العلمي

 :مذكرات وأطروحات التخرج .1

ام نظالعلوم التجارية، تخصص محاسبة وتدقيق، بعنوان مقومات نجاح تطبيق الالدكتوراه في  أطروحة:  02/06/2015 -

  -2ة معة البليديير، جاالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التس المحاسبي المالي في البيئة االقتصادية الجزائرية، بكلية
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ت في ستثماراماجستير في العلوم التجارية، تخصص محاسبة وتدقيق، بعنوان المعالجة المحاسبية لال  رسالة:  03/12/2009 -

جامعة سعد  لتسيير،االعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  طني ومعايير المحاسبة الدولية، بكليةظل المخطط المحاسبي الو

 دحلب البليدة. 

–لجزائرية افي العلوم التجارية، تخصص محاسبة، بعنوان انقضاء وتصفية الشركات التجارية ليسانس   مذكرة : 2007جوان  -

 . البليدة معة سعد دحلبالعلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جا بكلية ة، البليد SARL P.F.Cدراسة تطبيقية لشركة 

 :المقاالت العلمية .2

ي مؤسسة فلة ادراسة ح–مهنة محافظ الحسابات في الجزائر كآلية لمحاربة المخالفات : مقال علمي بعنوان: 2016ديسمبر  -

ات المحلية مخبر تسيير الجماع، الصادرة عن  10،  العدد  1373-2335 والتنمية، ر د م د اإلدارة،  مجلة -خاصة وعمومية

 لونيسي علي. -2جامعة البليدة ، ودورها في تحقيق التنمية 

 2010 -2007ية آليات تفعيل وتنشيط األسواق العربية نحو أداء أفضل خالل األزمة المال: مقال علمي بعنوان: 2016ديسمبر  -

، جارية وعلوم التسيير، الصادرة عن كلية العلوم االقتصادية والعلوم الت15، العدد 6612-1112د م د  مجلة األبحاث االقتصادية، ر

 لونيسي علي. -2جامعة البليدة 

حاسبة عايير الممالنظام المحاسبي للمؤسسات بما يتوافق مع  إعداددور العوامل البيئية في : مقال علمي بعنوان: 2013جوان  -

لوم االقتصادية ، الصادرة عن كلية الع08، العدد6612-1112مجلة األبحاث االقتصادية، ر د م د  -دراسة تجربة تونس–الدولية 

 ة.البليدسعد دحلب جامعة والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 

 المطبوعات العلمية: .3

 كليةالي، باسبي المعلمية موجهة لطلبة ل.م.د السنة األولى،  بعنوان: المحاسبة المالية وفق النظام المحمطبوعة : 2016/2017 -

 لونيسي علي. -2جامعة البليدة العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 

 المداخالت العلمية: .4

، مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي »التنافسية في المؤسسة الكفاءات البشرية كمصدر لتحقيق الميزة » مداخلة بعنوان  -

، المنعقد بكلية العلوم –تجارب وتطبيقات متميزة  -التخطيط االستراتيجي التسويقي  كمدخل للتميز المؤسساتي في بيئة األعمال حول: 

 . 2016نوفمبر 14– 13 ، يومي 2االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدة 

بالبليدة  قتصاديةمدى تطبيق أدوات مراقبة التسيير في المؤسسات االقتصادية "دراسة عينة من المؤسسات اال» مداخلة بعنوان:  -

تصادية ؤسسات االق، مداخلة مقدمة في إطار الندوة الوطنية األولى حول: واقع تطبيق أدوات مراقبة التسيير في الم»والجزائر" 

 .2014أكتوبر  22 و 21، يومي 2المنعقد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة البليدة  الجزائرية،

طار الملتقى الدولي إ، مداخلة مقدمة في »تجارب بعض الدول المتقدمة في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية » مداخلة بعنوان:  -

 ة المعلومةعلى جود المحاسبي المالي الجزائري ومطابقته مع معايير المحاسبة الدولية وتأثيرهالثالث حول: آليات تطبيق النظام 

 .2013ر نوفمب 18و  17المحاسبية، المنعقد بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، يومي 

لمؤسسة ريادة لي خلق القيمة وتحسين األداء لتحقيق الاالبتكار في مجال إدارة الموارد البشرية ودوره فمداخلة بعنوان:  -

 االقتصادية" ضمن فعاليات الملتقى الدولي تحت عنوان

« INNOVATION MANAGERIALE: VERS DE NOUVELLES PRATIQUES 

DE G.R.H SOCIALEMENT RESPONSABLES » 
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 . 2013فيفري16و 15يومي قاضي عياض، مراكش، المغرب، المنعقد في كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، بجامعة ال

 

عاليات الملتقى الدولي ف، مداخلة مقدمة في »واقع التنمية السياحية في الجزائر: المقومات، التحديات واألفاق » مداخلة بعنوان:  -

عة تسيير، جاموعلوم ال دية والتجارية، المنعقد بكلية العلوم االقتصا-تقييم واستشراف –حول: التنمية السياحية في الدول العربية 

 .2013فيفري  27و 26غرداية، يومي 

 يدانيةملية دراسة ية والمحتأثير عدم االلتزام بأخالقيات المهنة على المحاسبة والمراجعة في بيئة األعمال الدول» مداخلة بعنوان:  -

كلية ، المنعقد بلدوليةاجعة في ظل مستجدات بيئة األعمال ا، مداخلة مقدمة في المؤتمر العلمي الدولي األول حول: المحاسبة والمر»

 . 2012ديسمبر  5و 4العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، يومي 

منعقد بكلية العلوم ، مداخلة مقدمة في اليوم الدراسي، ال» لوحات القيادة كأداة من أدوات مراقبة التسيير» مداخلة بعنوان:  -

  2012 سبتمبر 27قتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب البليدة، يوم اال

كاة ل: تنمية أموال الز، مداخلة مقدمة في فعاليات الملتقى العلمي الدولي األول حو» الدور االقتصادي للزكاة» مداخلة بعنوان:  -

يدة، يومي دحلب البل معة سعداالقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جا وطرق تفعيلها في العالم اإلسالمي، المنعقد بكلية العلوم

 . 2012جوان  26و 25

دراسة - ةت الماليقواعد أخالقيات وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة وأثرها على تحسين نوعية المعلوما» مداخلة بعنوان:  -

ة لمنعقد بكليت االعمال" ، او التميز في منظما اإلبداعلمؤتمر العلمي الرابع " ، مداخلة مقدمة في فعاليات ا» -حالة التشريع الجزائري

 .30/04/2012و  29األردن  ، يومي  –، جامــعة العلـــوم التطبيقـــية الخاصـــة عمان اإلداريةاالقتصاد و العلوم 

ول:  السياحة رهان حي الملتقى العلمي الدولي ، مداخلة مقدمة ف» أثر األمن السياحي على التنمية السياحية» مداخلة بعنوان:  -

حلب امعة سعد دسيير، جالتنمية المستديمة دراسة تجارب بعض الدول، المنعقد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم الت

 . 2012أفريل  25و  24البليدة، يومي 

، »دوليةلمحاسبة المعايير اوة للتثبيتات بين النظام المحاسبي المالي أثر التوافق المحاسبي في المعالجة المحاسبي» مداخلة بعنوان:  -

ر الدولية والمعايي IAS/IFRSالمعايير الدولية للمحاسبة  مواجهةمداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول:  النظام المحاسبي المالي في 

 14و 13ة، يومي لب البليدارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دح، المنعقد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التج: التحدي ISAللمراجعة 

 . 2011ديسمبر 

اخلة مقدمة في ، مد»رة التغيير والتطوير التنظيميين كحتمية بالنسبة للمنظمات للتكيف مع بيئة اقتصادية متغي» مداخلة بعنوان:  -

منعقد دولية ، الب وطنية ومنظمات الحديثة دراسة وتحليل تجاروالتغيير التنظيمي في ال اإلبداعفعاليات الملتقى الدولي التاسع حول:  

 . 2011ماي  19و 18بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب البليدة، يومي 

 اتلمناقشالنشاطات البيداغوجية: تدريس مقاييس التدرج وما بعد التدرج واإلشراف وا: سادسا

السنة  بةلطل جهةمحاسبة معمقة لطلبة السنة الثالثة تخصص محاسبة، محاسبة عامة محاضرة وأعمال مويس اآلتية: تدريس المقاي -

 .األولى ل.م.د، محاسبة قطاعية السنة األولى ماستر محاسبة وجباية

 اإلشراف على مذكرات الليسانس والماستر. -

 عضو في لجان مناقشة مذكرات الماستر. -

 .والدكتوراه ابقات الماجستيرعضو في لجان تصحيح مس -


