
 ســيرة ذاتـيــــة
 

  بــوالقدرة نزيهــــة :الدكتورة

 
 قـســم االقتصاد

 االقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجاريةكلية العلوم 

 -الجزائر–عنابة جــامعــة 

 

                                                                     :معلومات شخصية .1

 

 .–الجزائر – عنابةقتصاد بجامعة بقسم اال أستاذة الوظيفة: -

  9171/  6/  91 تاريخ الميالد: -

 جزائرية الجنسية: -

 .عازبة إلجتماعية:الحالة ا -

    552550205(: 11290+) :تلفون -

 .20111الرمز البريدي  –عنابة الجزائر 00مسكن رقم  221حي بلعيد بالقاسم  العنوان: -

 .   boulkedranaziha@gmail.comبريد الكتروني:ال -

 :ةالعلمي تالمؤهال .2
 

 الجامعي تخصص اقتصاد بجامعة باجي مختار عنابة.للتأهيل تحضير 

: اقتصاد المعرفة والتنمية في اقتصاديات النامية: دراسة حالة بعنوان – الجزائر – عنابةـامعة ج دكتوراه في االقتصادجة در

 2195-17-22تاريخ: ، ب: اقتصاد المعرفة والعولمةشعبةتسيير دولي، : لتخصصاالجزائر. 

   الواقع،     وتوافق الفكر  الجزائر:: التنمية االقتصادية في بعنوان – الجزائر – عنابةـامعة ج درجة الماجستير في االقتصاد

 .والعولمة: اقتصاد المعرفة شعبةتسيير دولي، : التخصص 96-99-2116

 وم المالية.العل تخصص ،2112 –عنابة جامعة  درجة البكالريوس في االقتصاد

 :والمهنية الخبرة العملية .3

  والمناصب اإلدارية:التدريس 

 الجزائر. –عنابة  جامعة –في قـســم االقتصاد أستاذة           إلى اآلن – 2117 أكتوبر

 نائبة رئيس قسم جدع مشترك علوم اقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية.            2191إلى  – 2115أكتوبر 

 الجزائر.     –عنابة جامعة  –نائبة رئيس قسم العلوم االقتصادية     2192إلى جانفي  – 2191 أكتوبر

 لجانعضوية ال: 

 الجزائر. –عنابة جامعة  –لقسم االقتصاد اللجنة العلمية ة فيعضو (2192-2190)إلى (2199-2192)  -

 الجزائر. –عنابة جامعة  –لقسم االقتصاد اللجنة العلمية ة فيعضويومنا هذا  إلى (2197-2195)  -
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  في مخبرعضوية: 

–عنابة  جامعة – قتصاديةاالكلية العلوم -ة في مخبر الذكاء االقتصادي والتنمية االقتصاديةعضو                     إلى اآلن – 2190

 الجزائر.

  في مشاريع عملعضوية: 

القروض البنكية: محاولة على بعض البنوك  " النمذجة باإلسقاط إدارة مخاطر، بعنوان:M01120060044مشروع رقم  -

 .2191مشروع معتمد منذ ، الجزائرية"

–"تكنولوجيا االعالم واالتصال ودورها في تحسين أداء المؤسسات الجزائرية بعنوان:  ،M01120100084مشروع رقم  -

 .19/19/2199مشروع معتمد منذ  دراسة حالة بعض المؤسسات الجزائرية"

دور –التكامل   االقتصادي اإلقليمي للهياكل والبنى التحتية  إطار" التنمية في بعنوان:  ،M011120110089مشروع رقم  -

 .19/19/2192"مشروع معتمد منذ النقل البحري

 

 تم المشاركة فيها:التي  لتقياتالم .4

 :التغيرات االقتصادية واالهتمامات  التنمية المستدامة في البلدان المغاربية: استراتيجيات وتوجهات في ظل مداخلة بعنوان

المغاربية في البلدان  التنمية االقتصاديةالتطورات االقتصادية الدولية الراهنة ومستقبل  حول: الملتقى الدولي الثالث  البيئية.

 الجزائر.-جيـــــــــــــجلبجامعة  2191نوفمبر  15-17أيام  مداخلة مشتركة مع أد: بريبش السعيد()

 اإلنتاج  حول: الملتقى الدولي : بين أولويات االنجاز وصعوبة التحقيق،المستدامةاألمن الغذائي والتنمية  ان:مداخلة بعنو

 الجزائر.-عنابةبجامعة  2191نوفمبر  20-22أيام  مداخلة مشتركة مع أ: شليحي ايمان() والرهان الغذائيالزراعي األمن 

  :األول: الذكاءالدولي الملتقى  المعرفة، اقتصادذكاء االقتصادي في ظل بناء أنظمة ال في المعلوماتدور مداخلة بعنوان 

 الجزائر.-عنابةبجامعة  2192 ماي 92-90أيام االقتصادي ومتطلبات التنمية 

 :حول الوطني الملتقىالمعرفة، لمعلومات ودورها في بناء التشخيص المالي في ظل االقتصاد المبني على ا مداخلة بعنوان: 

 الجزائر.–بجامعة سوق أهراس  2192ماي  20-22 أيام الي للمؤسسات االقتصاديةالتشخيص الم

  :ورقة بحثية مقدمة إلى مؤتمر الغرفة   ،نحن من هذا النموذج التنموي الحديث نأي الجزائر:اقتصاد المعرفة في مداخلة بعنوان

 .1111-مارس-11اليوم العالمي للمستهلك  بمناسبة-الجزائر–بعنابة التجارية 

  :الملتقى الدولي "اقتصاد المعرفة في الجزائر: تتبع مسار وتحليل واقع )دراسة مقارنة مع الدول العربية(مداخلة بعنوان ،

اقتصاد المعرفة والتنمية الشاملة للمجتمعات:  المؤتمر العلمي الثالث لعلوم المعلومات بعنوان: -مصر–بجامعة بني سويف 

 .7111أكتوبر  11-11ن ل الفترة مخالالفرص والتحديات    

 

 المنشورات واألبحاث: .1
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 تتبع مسار وتحليل واقع )دراسة مقارنة مع الدول العربية(ر: مقالة بعنوان: "اقتصاد المعرفة في الجزائ 

 ترميز:تحت ، ، مصرeiji@art.bsu.edu.eg ، المجلد الخامس، العدد األول المجلة المصرية لعلوم المعلومات2195افريل 
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  :جانفي قراءة تحليلية في اإلطار البديل لإلقتصاد التقليدي إقتصاد المعرفة في الجزائر:مقالة بعنوان ،

ير التسي وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية المعمقة االقتصادية ، العدد السابع، الجزء الثاني، مجلة الدراسات2195

 ISSN:2507-7597، الجزائر، تحت ترميز : مستغانم باديس بن الحميدجامعة 

 

 

 والعلمية: البحثية االهتمامات .6

 ،التنمية االقتصادية 

  المعرفة،و إدارة اقتصاد 

 الكفاءات وإدارةشرية إدارة الموارد الب، 

 ،العولمة المالية 

 المؤسسة،  تسيير 

 

 المواد التي يقوم بتدريسها .7

 

 والكلي جزئياالقتصاد ال -

 العولمة المالية -

 رياضيات مالية -

 مراقبة التسيير -

 إدارة الكفاءات إدارة الموارد البشرية، -

 سوق، دولة -

 المقاوالتية -

mailto:eiji@art.bsu.edu.eg

