
 

 

 

 حياةنوي : واللقب سماإل

 بعنابة 06/07/1977 :تاريخ ومكان الميالد

 .دكتوراه علوم الدرجة العلمية:

 .عنابة –جامعة باجي مختار :  مكان العمل

 23000عنابة  63حي وادي الذهب شارع ج ح رقم العنوان: 

 الجزائر

 nouihayette@yahoo.fr: البريد االلكتروني

 59 32 00 42 05رقم الهاتف :   

 

ماي  8تقدير قريب من الجيد بثانوية  1996شعبة علوم دقيقة سنة  1996شهادة بكالوريا   -

 عنابة. 1945

 .بجامعة باجي مختار عنابة 2000شهادة الليسانس في العلوم اإلقتصادية تخصص مالية سنة  -

بجامعة  2006سنة  شهادة الماجستير في العلوم اإلقتصادية تخصص إقتصاد المعرفة والعولمة -

 باجي مختار عنابة.

باجي بجامعة  2017سنة شهادة دكتوراه علوم تخصص إقتصاد المعرفة والعولمة بجامعة  -

 مختار عنابة.

 

مكانة ومساهمة المنظمة في تحقيق التنمية دور التسويق األخضر في تعزيز  :مداخلة بعنوان -

المنظمات وتبني التسويق األخضر: توجه جديد لتنمية  حول: األول الوطني الملتقى، المستدامة

كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم ، "خطوات تنموية نحو مستقبل أخضر" شعار: تحت مستدامة

 .2018 ديسمبر 15 -14 يومي التسيير، جامعة عنابة، 

حلول مؤقتة ألزمة  -التشغيل وآليات مكافحة البطالة في الجزائر سياسات :مداخلة بعنوان -

سياسات التشغيل والتقليل من البطالة في الجزائر بين حول:  الوطني الرابعالملتقى  ،-مزمنة

كلية العلوم  ،ة ومبادرات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنييجهود البرامج الحكوم

ديسمبر  07- 06، أيام الطارف بن جديد الشاذليوعلوم التسيير، جامعة  التجاريةو اإلقتصادية

2017. 

دور اإلستثمارات األجنبية المباشرة في تحقيق التنويع اإلقتصادي في ماليزيا  :مداخلة بعنوان -

أزمة النفط: سياسات اإلصالح حول:  المؤتمر الدولي األولوالدروس المستخلصة منها، 

 15 - 14 يوميكلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عنابة،  ،اإلقتصاديالتنويع و

 .2017رأكتوب

مقومات بونة السياحية بين روعة الطبيعة وعبق التاريخ وأثرها على التنمية  :مداخلة بعنوان -

الملتقى الدولي الثاني حول: تسويق السياحة في الجزائر بين اإلمكانيات  المحلية،

 19 - 18عنابة، أيام  باجي مختار، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة والتحديات،

 .2016نوفمبر
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مجلة دراسات، جامعة مقال بعنوان: البطالة في اإلسالم بين السبل الوقائية والحلول المتكاملة،  -

 .2016، شهر أوت، 45عمار ثليجي، األغواط، الجزائر، العدد 

الملتقى العلمي الدولي حول:  ،اإلستثمار في الجزائر بين المقومات والمعوقات :مداخلة بعنوان -

األداء واآلثار االقتصادية واآلفاق   -المناطق الصناعية في الجزائر وسياسات التنمية المكانية

ديسمبر  10 - 09ية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عنابة، يومي ، كل-المستقبلية

2015. 

مساهمة الزكاة في التقليل من حدة البطالة )دراسة ميدانية لوالية عنابة للفترة  :مداخلة بعنوان -

لي حول: دور التمويل اإلسالمي غير الربحي الملتقى العلمي الدو (،2012 - 2004الممتدة 

كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة  )الزكاة والوقف( في تحقيق التنمية المستدامة،

 .2013ماي  21 - 20سعد دحلب، البليدة، يومي 

األنترنت والتجارة تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وأهم مفرزاتها:  :مداخلة بعنوان -

لملتقى الدولي حول الذكاء االقتصادي ومتطلبات التنمية، جامعة باجي مختار ا ،اإللكترونية

 .2012 ماي 14 - 13يومي  كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير،  ،عنابة

 

مادة المحاسبة  . وقد تم تدريس 2006إلى 2004أستاذة مؤقتة بجامعة باجي مختار عنابة من  -

 العامة.

. وقد تم تدريس مادة  2007 -2006قالمة للسنة الجامعية  1945ماي  8أستاذة دائمة بجامعة  -

 )محاضرة وتطبيقات(. 2و 1اإلقتصاد الجزئي

 إلى اآلن وقد تم تدريس المواد التالية: 2007أستاذة دائمة بجامعة باجي مختار عنابة من  -

 1المحاسبة التحليلية، الرياضيات المالية، مدخل لإلقتصاد، تأمين وإعادة التأمين، إقتصاد جزئي

 ، تقنيات التفاوض الدولي.2و

 .المواضيع اإلقتصاديةتأطير عدد من طلبة الليسانس والماستر في مختلف  -

الخبرة  .4

  المهنية:


