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 الــــــــــــــسيرة الــــــــــــــذاتية

: معلومات شخصية

صهُت : الاظم

بوظتت : الللب

خ وميان الاصدًاد   جىـــوث، بــــــاجىت18/8/1984: جاٍس

متزوحت وأم لطفلين : الحالت العائلُت

أظتارة حامعُت : اإلاهىت

 - أ –أظتار محاضش : الشجبت

ت وعلوم التعُير: اإلاإظعت ألاصلُت بعىشة - حامعت محمذ خُضش- ولُت العلوم الاكتصادًت والتجاٍس

 اليوسط بعىشة  36سكم    ب9 معىن حىاح 350حي : العىوان

 00213661788809: الهاجف

ذ الائلىترووي  zakiya.boucetta@univ-biskra.dz: البًر

: التحصيل ألاماديمي

ت الحىُم ظعذان بعىشة عام  متحصلت على شهادة البيالوسٍا في شعبت العلوم الذكُلت من جاهٍو

2003 .

 متحصلت على شهادة اللِعاوغ في العلوم الاكتصادًت، جخصص مالُت هلود وبىون، من حامعت 

. 2007محمذ خُضش بعىشة عام 

جم جحصلت على مىحت للذساظت في الخاسج لتحصُل شهادة اإلااحعتير في جخصص الاكتصاد اإلاالي 

. 2010والىلذي من ولُت الاكتصاد بجامعت دمشم ظوسٍا عام 
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خ  ش  دوس : ، بعىوان20/12/2017هاكشت أطشوحت الذهتوساه بتاٍس الهىذظت اإلاالُت ؤلاظالمُت في جطٍو

ل في ألاظواق اإلاالُت . أدواث التمٍو

خ  خ 2021/ 18/11جمت مىاكشت ملف الـتأهُل بتاٍس ، أًن جمت التركُت ئلى سجبت أظتار محاضش أ بتاٍس

 . م2021/ 11/ 23

 

: النفاءات البيداغوجية املهىية

ت وعلوم التعُير  (لِعاوغ وماظتر) مششفت على عذة ملاًِغ  في ولُت العلوم الاكتصادًت والتجاٍس

بجامعت بعىشة منها حشهت سؤوط ألاموال الذولُت، والاكتصاد الجضئي اإلاالي، التحلُل اإلاالي الىلذي 

ل، الاكتصاد الىلي، اإلاالُت العمومُت، الاكتصاد الجضائشي  ت التمٍو ومششفت على العذًذ ، اإلاعمم، هنٍش

. من سظائل التخشج من لِعاوغ وماظتر

 

: اليشاطات العلمية

امللتقيات - أوال

 دوس اللطاع الخاص في سفع جىافعُت الاكتصاد :شارلت في امللتقى الوطني ثحت عىوان .1

دساظت جلُُمُت لتىافعُت : الجضائشي والتحضير إلاشحلت ما بعذ البترول بمذاخلت معىوهت

الاكتصاد الجضائشي، بجامعت محمذ الصذًم بن ًخي حُجل بيلُت العلوم الاكتصادًت 

ت وعلوم التعُير خالل الفترة   . 2011 هوفمبر 21-20والتجاٍس

مىتجاث وجطبُلاث الابتياس والهىذظت اإلاالُت بين الصىاعت  :شارلت في امللتقى الدووي  وو  .2

- ، بجامعت فشحاث عباط2014 ماي 6، 5: اإلاالُت التللُذًت والصىاعت اإلاالُت ؤلاظالمُت، ًومي

 -الخُاساث اإلاالُت– التىنير الششعي إلاىتجاث الهىذظت اإلاالُت : بمذاخلت جحت عىوان. 1ظطُف 

ل ؤلاظالمُت في اللطاع اإلاالي الجضائشي، : شارلت في امللتقى الدووي  وو  .3 جفعُل دوس التمٍو

ل 17/18 ًومي 2بجامعت البلُذة  جطوس ظوق الصيون : ، بمذاخلت جحت عىوان2018 أفٍش

 .2015- 2010عاإلاُا خالل الفترة 

ل التىمُت الاكتصادًت:شارلت في امللتقى العلمي الدووي  وو  .4 هحو -  آلالُاث الجذًذة لتمٍو

خ  ل معتذام للتىمُت في الجضائش بجامعت حُجل بتاٍس ل 26- 25جمٍو بمذاخلت جحت ، 2018 أفٍش

 .ججشبت ظوق جذاول الععودي في اظتحذاث صىادًم اإلاإششاث اإلاتذاولت: عىوان
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معاهمت اإلاصاسف ؤلاظالمُت في جحلُم التىمُت : شارلت في امللتقى الوطني ثحت عىوان .5

خ  :  باإلاشهض الجامعي هوس البشير البُض، بمذاخلت جحت عىوان2018 ماي 2الاكتصادًت، بتاٍس

 .عالكت البىون ؤلاظالمُت بششواث التأمين في ئطاس ئداسة اإلاخاطش

 التىمُت الاكتصادًت في مىاطم الهضاب الاظتثماساث،: شارلت في امللتقى الوطني ثحت عىوان .6

، اإلاشهض الجامعي هوس البشير بالبُض، 2018 هوفمبر 07 – 06واكع وآفاق، أًام - العلُا والجىوب

ل الجماعي والتىمُت الضساعُت اإلاعتذامت: بمذاخلت جحت عىوان ت ئأي : التمٍو مياهُاث جىمٍو

 للتعاوهُاث الضساعُت؟
 

 ألايام الدراسية- هياثا

الحوهمت في الجضائش بين الواكع والطموح للحذ من الفعاد، : شارلت في اليوم الدرااسي  وو 

ت وعلوم التعُير بجامعت بعىشة، 2018 دٌعمبر 13ًوم  ، بيلُت العلوم الاكتصادًت والتجاٍس

ت: بمذاخلت جحت عىوان  .متطلباث جطبُم الحوهمت اإلاإظعُت وأداء البىون الجضائٍش

املجالت - لثاثا

، 2017، دٌعمبر 49 بمجلت العلوم ؤلاوعاهُت بجامعت محمذ خُضش بعىشة العذد وشر مقاو .1

ل ؤلاظالمي في ئطاس الهىذظت اإلاالُت ؤلاظالمُت: جحت عىوان  .جطوس أصول التمٍو

بمجلت الاكتصادًاث اإلاالُت والبىىُت وئداسة ألاعمال بجامعت محمذ خُضش بعىشة وشر مقاو  .2

الضوابط الششعُت إلصذاس وجذاول الصيون اإلاالُت :  جحت عىوان،2018دٌعمبر ، 7العذد 

 .ؤلاظالمُت بين التىنير والتطبُم

، جحت 2018 ماسط 2 مجلذ 14 في العذد 1 بمجلت الاكتصاد الصىاعي حامعت باجىت وشر مقاو .3

أجش التىافعُت والاظتثماس ألاحىبي اإلاباشش على الىمو الاكتصادي في الذول العشبُت خالل : عىوان

 (.2016- 2006)الفترة 

ت لالكتصاد واإلاالُت حامعت اإلاذًت العذد  .4 ، جحت 2019 ظبتمبر 12وشش ملال باإلاجلت الجضائٍش

ت: عىوان  :على الشابط التالي .أجش آلُاث الحوهمت اإلاإظعُت على ألاداء اإلاالي للبىون الجضائٍش

 

بمجلت الاكتصادًاث اإلاالُت والبىىُت وئداسة ألاعمال بجامعت محمذ خُضش بعىشة وشر مقاو  .5

التىافعُت، الحوهمت، والاظتثماس ألاحىبي اإلاباشش في : ، جحت عىوان2021دٌعمبر ، 10العذد 

 (.2016- 2006 )الذول العشبُت دساظت كُاظُت خالل الفترة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/170566  

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138700 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/170566
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/138700
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النتب - رابعا

 اللذسة التىافعُت في الخذماث اإلاالُت واإلاصشفُت للجضائش وفم أحيام :وشر لتاب بعىوان -

 -.ألاسدن– ، داس صهشان، عمان 2016الاجفاكُت العامت لتجاسة الخذماث، 

ل، : وشر لتاب بعىوان - – ، داس أظامت، عمان 2019الهىذظت اإلاالُت ؤلاظالمُت وأدواث التمٍو

 -.ألاسدن

 لتاب جماعي في ثبسة عً الزراعة -

 املطبوعة- خامسا

 ملذمت لطلبت العىت الثاهُت لِعاوغ علوم محاضرات في املالية العامة،:          مطبوعة خاصة بـ

ت وعلوم التعُير، بجامعت بعىشة، للعىت الجامعُت  اكتصادًت، بيلُت العلوم الاكتصادًت والتجاٍس

2020 /2021. 

وشاطات أخرى - سادسا

ل اإلاحلي، دساظت : ثحت عىوان (سابق) (CNEPRU)مشروع بحث جامعي  عضو .1 الضواة والتمٍو

 (كذًم)  M01420130131 :جحلُلُت لصىذوق الضواة الجضائشي، سمض اإلاششوع

  F02N01UN070120130041 الشمض الجذًذ 

، ضمن فشكت 2018/ 2017مىز ظىت  مالُت، بىون وئداسة أعمال حامعت بعىشة: عضو في مخبر .2

 .البحث العُاظاث اإلاالُت والىلذًت اليلُت

 للتخصصين 2017/2018 للموظم الجامعي عضو في لجىة دراسة ملفات مسابقة الدلتوراه .3

 ، بلعم العلوم الاكتصادًت، ولُت العلوم ومالية بىوك وثأميىات، اقتصاد ماوي ثطبيقي

ت وعلوم التعُير حامعت بعىشة  .     الاكتصادًت والتجاٍس

ملاسبت شبياث اللُمت ودوسها في جحعين أداء  :جحت عىوان PRFUعضو مشروع بحث  .4

 .2018 مىز F01L02UN070120180001اإلاإظعت الاكتصادًت، سمض اإلاششوع 

هفاءة اظتخذام اإلاواسد هخُاس اظتراجُجي في ظل ضوابط  : اإلاعىون بـ PRFUعضو مشروع بحث  .5

 .2022: الذوسة ، F02N01UN070120220006 : اإلالُذ  بالشمض، التىمُت اإلاعتذامت

ع :  ضمن فعالُاث اإلالتلق الوططي الافترااضي حول عضو في اللجىة العلمية .6 اظتراجُجُاث التىَو

 .2021 حوان 8/9الاكتصادي في الجضائش في ظل التىمُت اإلاعتذامت، بجامعت بعىشة ًومي 
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اظتراجُجُاث :  ضمن فعالُاث اإلالتلق الوططي الافترااضي حول عضو في اللجىة التىظيمية .7

ع الاكتصادي في الجضائش في ظل التىمُت اإلاعتذامت، بجامعت بعىشة ًومي   حوان 8/9التىَو

2021. 

الاكتصادًاث اإلاالُت والبىىُت وئداسة ألاعمال بجامعت محمذ خُضش : عضو لجىة ثحنيم بمجلة .8

 بعىشة

الواكع )للملتلق الوططي حول ئصالحاث اإلاالُت العمومُت في الجضائش عضو اللجىة العلمية  .9

 2022 ماي 9- 8حامعت بعىشة  (واآعفاق

 .2021/2022مرافقة طلبة السىة ألاووى ليساوس، للسىة الجامعية  .10


