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  املعلومات الشخصية

   دليل : زوجة       حماجبية   : اللقب      نصرية : االسم
                 Nom : Mehadjebia    Prénom : Nassira     Eps : Dalil     ريخ ومكان.

  - قاملة –بوادي الز%يت  1981مارس  14: امليالد

    -والية البليدة –أوالد يعيش  1رقم  11مسكن جتزئة  520حي  :العنوان  

  0698011390 :اهلاتف

   hanenmhadjbia@yahoo.fr :الربيد اإللكرتوين

  الشهادات العلمية -1

 .2000حي عجايب، قاملة، ية Kنو : بكالورC يف علوم الطبيعة واحلياة �

 .2004قاملة،  1945ماي  08ختصص إدارة أعمال، جامعة : ليسانس يف علوم التسيري �

، 2004قاملة،  1945ماي  08جامعة ختصص نقود ومالية ، : ماجيستري يف العلوم االقتصادية �

2006. 

 .2015 -عنابة – ، جامعة Xجي خمتار ختصص نقود ومالية :يف العلوم املاليةدوكرتاه علوم  �

 .2البليدة  -علي لونيسي  جبامعة 2018ماي  08 :اجلامعي التأهيلشهادة  �
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  املسار املهين -2

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري -ب–مت تعييين أستاذة مساعدة : 2007سبتمرب   �

 -قاملة– 1945ماي  08والعلوم التجارية، جامعة 

كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،- ب–مت ترسيمي أستاذة مساعدة : 2008جوان  �

 -قاملة– 1945ماي  08والعلوم التجارية، جامعة 

،كلية العلوم االقتصادية وعلوم  - ب–أستاذة مساعدة  :2010سبتمرب  -2008جوان  �

 -قاملة– 1945ماي  08التسيري والعلوم التجارية، جامعة  

كلية العلوم االقتصادية والعلوم  ،- أ–أستاذة مساعدة  :2011سبتمرب  -2010سبتمرب  �

 -قاملة– 1945ماي  08وعلوم التسيري ،  جامعة  التجارية

كلية العلوم االقتصادية والعلوم  ،- أ–أستاذة مساعدة  :2015نوفمرب  -2011أكتوبر  �

 –مث جامعة لونيسي علي  -البليدة –وعلوم التسيري ، جامعة  جبامعة سعد دحلب  التجارية

  -2البليدة 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ،-ب–أستاذة حماضرة  :2015ابتداء من نوفمرب  �

  - 2البليدة  –وعلوم التسيري ، جامعة لونيسي علي 

وعلوم  كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ،-أ–أستاذة حماضرة  :2018ابتداء من ماي  �

 -2البليدة  –التسيري ، جامعة لونيسي علي 

  األعمال البيداغوجية -3

االقتصاد الكلي، : املقاييس التالية لطلبة قسم علوم التسيري، علوم جتارية، وعلوم اقتصادية تدريس �

، التسيري املايل املعمق، oريخ الوقائع االقتصادية، اإلدارة واملراقبة يف 2و 1التحليل املايل، التسيري املايل 

، مركة والعبور، رقابة داخلية وتدقيقاملنظمة العامة، املنظمات املالية والتجارية الدولية، عمليات اجل

 ، منهجية البحث العلمي؛ة غسيل األموال، مقررات جلنة Xزلحقانون مكاف

 سانس، ماسرت، دكتوراه؛يتدريس املستو�ت الثالث ل �
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 وطلبة الدكتوراه؛ اإلشراف على مذكرات خترج طلبة الليسانس  وطلبة املاسرت �

 ؛مذكرات الدكتوراه ،العضوية يف جلان مناقشة مذكرات املاسرت �

  ؛العضوية يف جلان التأهيل اجلامعي �

 العضوية يف حتكيم املقاالت واملطبوعات؛ �

 ؛2018مسؤول ختصص ماسرت إدارة املوارد البشرية قسم علوم التسيري ابتداء من اكتوبر  �

االلكرتوين كاسرتاتيجية لرقمنة اخلدمات  السياحيتطبيقات نظام املعلومات : فرقة مشروع حبث بعنوانرئيسة 

املعتمد ابتداء من  -مناذج دولية خمتارة –ي السياحية للرفع من جودة القطاع السياحي اجلزائر 

01/01/2020.  

  ندوات واالCم الدراسيةالعضوية يف اللجان العلمية والتنظيمية للملتقيات وال - 4

إسرتاتيجية تطوير القطاع الصناعي يف إطار تفعيل :  للملتقى الدويل حولوالتنظيمية عضو يف اللجنة العلمية  •

املنظم من قبل كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، ،  برuمج التنويع االقتصادي يف اجلزائر

 ؛2018نوفمرب  07- 06: ، يومي2جامعة علي لونيسي، البليدة 

تفعيل الدور التنموي للقطاع العام كآلية للنهوض : حولاألول عضو يف اللجنة العلمية للملتقى الدويل  •

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري    قبل املنظم من }القتصاد خارج قطاع احملروقات

، جامعة علي 2018أفريل  27/28يومي  Xلتعاون مع خمرب تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق التنمية

  . 2لونيسي، البليدة 

تفعيل الدور التنموي للقطاع العام كآلية للنهوض Xالقتصاد خارج : حولاألول مللتقى الدويل ا ور�سة تنظيم  •

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري Xلتعاون مع خمرب تسيري    قبل املنظم من قطاع احملروقات

  . 2، جامعة علي لونيسي، البليدة 2018أفريل  27/28يومي  اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق التنمية

لية بك ق، املنعقداواقع وأف: تنمية وتطوير املناطق احلدوديةيف اللجنة العلمية للملتقى الدويل  الثاين حول عضو  •

 06و  05س، اسوق اهر  -جامعة دمحم الشريف مساعدية  -ري العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي

 .2018نوفمرب 

مسامهة النظام اجلبائي اجلزائري يف تنويع : العلمي الوطين احلادي عشر حول للملتقىيف اللجنة العلمية عضو  •

 ؛2018تمرب ، سبجامعة العقيد اكلي حمند احلاج Xلبويرة -، االقتصاد الوطين خارج احملروقات
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املنعقد ، مالية اجلماعات احمللية بني النصوص التشريعية والتطبيق: حول الدراسي لليومنة التنظيمية يف اللجعضو  •

 .2019 ديسمرب 02 يوم  2-البليدة جامعة - صادية والعلوم التجارية وعلوم التسيريبكلية العلوم االقت

املنعقد ، متطلبات جودة التعليم العايل لتحقيق التميز: حول الندوة العلمية الوطنية يف اللجنة التنظيمية يفعضو  •

 ؛2019نوفمرب  26 يوم  2-البليدة جامعة - العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيريبكلية 

  املطبوعات اجلامعية - 5

، معدة لطلبة السنة "املنظمات املالية والتجارية الدوليةحماضرات يف مقياس " مطبوعة جامعية حمكمة بعنوان  •

  ؛2017 جتارة دولية، علوم جتارية،: ختصص الثالثة ليسانس ل، م، د،

، معدة لطلبة السنة الثالثة ليسانس ل، "حماضرات يف مقياس مقررات جلنة Xزل"بعنوان  جامعية حمكمةمطبوعة  •

  . 2020صادية، اقتصاد نقدي وبنكي، علوم اقت: م، د، ختصص

  املقاالت العلمية - 6

، جملة اإلدارة "دولة اإلمارات العربية املتحدة يف إرساء حكومة الكرتونية احتاديةعرض جتربة " مقال بعنوان  •

، صادرة عن خمرب تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق التنمية، 3والتنمية للبحوث والدراسات، العدد 

 ؛2013جامعة البليدة، 

، "-التجربة الفرنسية منوذجا - دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تفعيل التنمية املستدامة" بعنوان  مقال •

عدد خاص Xملؤمتر العلمي الرابع حتت عنوان التنمية املستدامة ضرورة للتطوير االقتصادي، جملة كلية بغداد 

 ؛2014للعلوم االقتصادية اجلامعة، 

، جملة العلوم اإلنسانية، 43، العدد "اخلصخصة لتأهيل املنظومة البنكية اجلزائرية إسرتاتيجية"مقال بعنوان  •

 ؛2016مارس  -بسكرة -جامعة دمحم خيضر 

جملة العلوم ، 46العدد  ،" تعزيز دور املرأة الريفية يف النهوض Xلقطاع الفالحي اجلزائري "مقال بعنوان  •

 .2017مارس  - سكرةب –اإلنسانية، جامعة دمحم خيضر 

العدد  -اجلزائر، تونس واملغرب: دراسة مقارنة-  واقع الشمول املايل يف بلدان املغرب العريب "مقال بعنوان  •

 .2018، سبتمرب جامعة ز�ن عاشور اجللفة، ، جملة دراسات وأحباث32

العدد الثاين، جملة بونة  -واقع وحتد�ت –البنوك اجلزائرية يف ظل تطبيق مقررات جلنة Xزل  "مقال بعنوان  •

 .2019،  للبحوث والدراسات جامعة Xجي خمتار عنابة
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ية، تطور سياسات جذب االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر يف ظل االصالحات االقتصاد" بعنوان مقال  •

تماعية، ثانية عشر، جملة دراسات وأحباث، ا®لة العربية يف العلوم االنسانية واالج، السنة ال 4العدد  ،12جملد 

  .2020أكتوبر  جامعة اجللفة،

  املداخالت الدولية -7

-التجربة الفرنسية منوذجا - دور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تفعيل التنمية املستدامة"  مداخلة بعنوان •

املؤمتر العلمي الرابع بعنوان التنمية املستدامة ضرورة للتطوير االقتصادي، كلية العلوم اإلدارية واملالية، جامعة  "

   ؛2014أفريل  17و  16اإلسراء، األردن 

، امللتقى العلمي الدويل الثاين "حماربة الفساد اإلداري من أجل حتسني خدمات اإلدارة العامة" خلة بعنوان مدا •

، -دراسة جتارب بعض الدول –تطوير أداء اإلدارة احمللية ودورها يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة  آلياتحول 

 ؛2014أكتوبر  21و  20، 2خمرب تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق التنمية، جامعة البليدة 

، امللتقى الدويل الثالث "دراسة الواقع الغذائي العريب –مقاربة مفاهيمية نظرية لألمن الغذائي " مداخلة بعنوان  •

عرض وتقييم السياسات واستشراف : األمن الغذائي يف الدول العربيةحول القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق 

 29و 28املستقبل،كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس، املدية، 

 ؛2014أكتوبر

اسرتاتيجيات الطاقات : حولمللتقى الدويل ا، "الطاقة الشمسية البديل األمن للذهب األسود" مداخلة بعنوان  •

، املنظم من قبل كلية العلوم االقتصادية - جتارب بعض الدول–املتجددة ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة 

 ؛2018أفريل  24- 23: ، يومي2والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة علي لونيسي، البليدة 

إسرتاتيجية : ، امللتقى الدويل حول"اإلمارات العربية قراءة يف اإلسرتاتيجية الصناعية لدولة "مداخلة بعنوان  •

تطوير القطاع الصناعي يف إطار تفعيل بر%مج التنويع االقتصادي يف اجلزائر ، املنظم من قبل كلية العلوم 

 ؛2018نوفمرب  07-06: ، يومي2االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة علي لونيسي، البليدة 

يف امللتقى ة، يفعيل اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد اإلداري على ضوء التجربة السنغافور ت" بعنوان داخلة م •

 للنهوض Xالقتصاد خارج قطاع كآليةتفعيل الدور التنموي للقطاع العام  : العلمي الدويل األول حول

علي لونيسي،  -2 املنعقد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري جبامعة البليدةاحملروقات، 

 .2018نوفمرب  28،  27يومي 
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مللتقى ايف ل، و دراسة يف املقومات، املعيقات واحلل: كامل املغاريب بني اجلمود والتفعيلالت" بعنوان مداخلة  •

لية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية بك ق، املنعقداواقع وأف: الدويل الثاين حول تنمية وتطوير املناطق احلدودية

 .2018نوفمرب  06و  05س، اسوق اهر  -جامعة دمحم الشريف مساعدية  -ري وعلوم التسي

، " لتمويل مشاريع القطاع العام اإلسالميةيف استثمار الصكوك  األردنجتربة دولة دراسة  "مداخلة بعنوان  •

 –جامعة دمحم اخلامس XلرXط -، املنظم من قبل دور الصكوك يف متويل التنمية Xملغرب: امللتقى الدويل حول

 ؛2019مارس  29-املغرب

 "رور منتجات اهلندسة املالية اإلسالمية يف حتقيق االستقرار االقتصادي وحماربة الفقد "مداخلة بعنوان  •

 رؤية اقتصادية، اجتماعية وقانونية -التنظري وحتد�ت الواقع  إشكاليةظاهرة الفقر بني  :امللتقى الدويل حول

  .2019نوفمرب  07و  06يومي 

  املداخالت الوطنية -8

، امللتقى العلمي "الرب%مج املغريب للتقاعد االختياري: إصالح اخلدمة العموميةمن جتارب " مداخلة بعنوان  •

الواقع، التحد�ت، واألفاق، كلية العلوم : ومية و ·هيل املرفق العامالوطين حول إصالح اخلدمة العم

 ؛2014ديسمرب  18و  17، 2االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة لونيسي علي، البليدة 

، "االقتصاديةبني الشرعية القانونية واجلدوى : املصاحلة يف اجلرائم االقتصادية يف جمال الصرف" مداخلة بعنوان •

اجلماعات احمللية ودورها يف  خمرب تسيري، العدالة التصاحلية يف التشريع اجلزائريامللتقى العلمي الوطين حول 

 ؛2017جويلية  2،02امعة البليدة ، جلحتقيق التنمية

الوطين حول تعزيز ، امللتقى العلمي "التحد�ت واليات التطوير: املرأة ور�دة األعمال يف اجلزائر"مداخلة بعنوان  •

مشاركة املرأة يف رفع رها%ت التنمية احمللية، خمرب تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق التنمية التابع جلامعة  

 ؛2017أفريل  10، يوم 2لونيسي علي البليدة 

ترويج ي الوطين حول امللتقى العلم، "-مناذج عاملية- من اخليال إىل الواقع... ملدينة الذكية ا"  مداخلة بعنوان •

 التجارية وعلوم التسيري االقتصادية،كلية العلوم ،  صورة املدينة اجلزائرية بني التهيئة احلضرية و التنافسية السياحية

 - 24 ، -سوق أهراس–جامعة دمحم الشريف مساعدية  ،Xالشرتاك مع خمرب البحوث و الدراسات االقتصادية

 ؛2018أفريل  25

 : La modernisation de l’administration fiscale en Algérie "بعنوان مداخلة  •

En quête d’un recouvrement fiscal efficace " امللتقى العلمي الوطين احلادي عشر
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جامعة العقيد اكلي حمند  -، مسامهة النظام اجلبائي اجلزائري يف تنويع االقتصاد الوطين خارج احملروقات: حول

 ؛2018تمرب ، سباحلاج Xلبويرة

املدن السياحية ترويج  دور امللتقى الوطين حول، "التحليل املفاهيمي لتسويق املنتج السياحي"  مداخلة بعنوان •

 يف حتقيق

العقيد أكلي حمند جامعة دمحم  ، التجارية وعلوم التسيري ية،االقتصادكلية العلوم يف اجلزائر،   السياحيةالتنمية 

 .2020 جانفي 23 - 22-البويرة – أوحلاج

يف امللتقى الوطين يزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية، يف تعزيز امل ةاإلسرتاتيجيدور اليقظة " بعنوان داخلة م •

 مو لعلا ةيلكب دقنعملالتفعيل األداء املؤسسايت،  كآلية اإلسرتاتيجيةنظام اليقظة : االفرتاضي األول حول

 الشهيد طالب عبد الرمحان،  - علي لونيسي -2 والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة البليدة  ةيداصتقالا

  .2020نوفمرب  14يوم 

 الندوات الوطنية واألCم الدراسية -9

الندوة العلمية ، " تطبيقات نظرية إلرساء مفهوم اجلودة يف قطاع التعليم العايل اجلزائري "مداخلة بعنوان  •

العلوم االقتصادية والعلوم التجارية املنعقد بكلية ، متطلبات جودة التعليم العايل لتحقيق التميز: حول الوطنية

 ؛2019نوفمرب  26 يوم  2-البليدة جامعة - وعلوم التسيري

دراسة حالة  -التأمني التكافلي كإسرتاتيجية إلدارة املخاطر االئتمانية يف البنوك اإلسالمية "مداخلة بعنوان  •

، اجلزائر بني عصرنة اخلدمات وخماطر املنافسةشركات االأمني يف : حولالندوة العلمية ، " بنك الربكة اجلزائري

 ؛2019ديسمرب  17يوم   2-البليدة جامعة -  املنعقد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري

اليوم ، " -التجربة املغربية منوذجا –قراءة يف اليات التدبري املايل للجماعات احمللية  "مداخلة بعنوان  •

املنعقد بكلية العلوم االقتصادية والعلوم ، مالية اجلماعات احمللية بني النصوص التشريعية والتطبيق: حول الدراسي

 .2019 ديسمرب 02 يوم  2- البليدة جامعة - التجارية وعلوم التسيري
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