
1 

 بيانات السيرة الذاتية
 الـبيـانـات الـشخصيـة

 Nadiaنادية  :مـاإلس
 KHERIF  خريف اللقـب:

 .أوالد جالل 02/20/2890 تاريـخ ومكـان الميـالد:
 .ةجزائري :الجنسيـة

 متزوجة. :الحالـة العائليـة
 .العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير كلية-بسكرة –جامعة محمد خيضر  :العنـوان الوظيفي

 0812922660 :رقم الهاتـف
 biskra.dz-univ@nadia.kherif. :المهني لبريـد اإللكترونـيا

 " أأستاذ محاضر قسم "  :الوظيفة

 المؤهـالت الـعـلميـة

 هيل الجامعيأالت: 2021
 ر.  الجزائ -جامعة محمد خيضر، بسكرة اقتصاد وتسيير المؤسسة: التخصـصدكتوراه في العلوم االقتصادية،  :0228
 زائر.  الج -، جامعة محمد خيضر، بسكرةاقتصاد وتسيير المؤسسة: التخصـصماجستير في العلوم االقتصادية، :  0229
 ر.  الجزائ -، جامعة محمد خيضر، بسكرةاقتصاد وتسيير المؤسسةليسانس في العلوم االقتصادية، التخصص  :0221
 .علوم الطبيعة والحياةلتعليم الثانوي، شعبة : بكالوريا ا0222
 .  والحياة بكالوريا التعليم الثانوي، شعبة علوم طبيعية: 0222

 : الضبـطوبرامج  أدوات
  برامج ويندوز وبرامج ميكروسوفت أوفيس(إتقان واستعمال برامج اإلعالم اآللي )*

 الرسائل العلمية
 الجزائر. -جامعة محمد خيضر، بسكرة، المحيط على المؤسسة االقتصاديةتأثير متغيرات : الليسانس بعنوان: 0221
تأثير إدارة التغيير على جودة الخدمات الصحية. دراسة حالة المؤسسة االستشفائية العمومية الماجستير بعنوان: ، 0229

 الجزائر. -جامعة محمد خيضر، بسكرة،  بسكرة-بشير بن ناصر
تشفائية دراسة حالة: المؤسسة االس-لتعلم التنظيمي في إدارة التكنولوجيا بالمؤسسات الصحيةدور ا: الدكتوراه بعنوان: 0228

 الجزائر. -جامعة محمد خيضر، بسكرة،  قسنطينة-الجامعية بن باديس 

 الخبرات المهنية:

 الوظائف الدائمة-أ
 .30-10-2012إلى غاية   31-12-2009بالمركز الجامعي بالوادي من  -ب–*أستاذ دائم برتبة أستاذ مساعد قسم 

 .1232-31-13الى غاية  01-10-2012ابتداءا من  -ب–* أستاذ دائم برتبة أستاذ مساعد قسم 
 .1232-20-11الى غاية  31-12-2012ابتداءا من  -أ–* أستاذ مساعد قسم 

 . 1232-07-03ابتداءا من  -ب–*أستاذ محاضر 
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 الوظائف المؤقتة:-ب
 -بسكرة- ، علوم التسيير والعلوم التجارية جامعة محمد خيضرقتصاديةاعلوم سنة أولى جذع مشترك  مبقس * أستاذ مستخلف

 .1222/1222قتصاد للسداسي األول للسنة الجامعية مدخل لالفي مقياس 
 -بسكرة- ، علوم التسيير والعلوم التجارية جامعة محمد خيضرقتصاديةاعلوم سنة أولى جذع مشترك  مأستاذ مستخلف بقس*

 .1222/1222إحصاء رياضي للسداسي الثاني للسنة الجامعية في مقياس 
   .بدائرة سيدي خالد عون إدارة*

 الـنشاطات الـبيداغوجيـة
 المواد المدرسة:
 الجامعة القسم  التخصص المقياس السنة الجامعية

 مدخل لالقتصاد 0229-0228
 إحصاء رياضي

سنة أولى جذع مشترك 
علوم  علوم اقتصادية،

 التسيير و علوم تجارية

مجال العلوم االقتصادية، 
غلوم التسيير والعلوم 

 التجارية

-جامعة محمد خيضر
 -بسكرة

 الوادي-المركز الجامعي التسيير ثانية علوم التسيير إحصاء وصفي 0228-0222
 مدخل لالقتصاد 0222-0222

 مدخل للتسيير
سنة أولى جذع مشترك 
علوم اقتصادية، علوم 
 التسيير و علوم تجارية

مجال العلوم االقتصادية، 
غلوم التسيير والعلوم 

 التجارية

 الوادي-المركز الجامعي

 مدخل لالقتصاد 0222-0220
 مدخل للتسيير

سنة أولى جذع مشترك 
علوم اقتصادية، علوم 
 التسيير و علوم تجارية

مجال العلوم االقتصادية، 
غلوم التسيير والعلوم 

 التجارية

 الوادي-المركز الجامعي

 برمجيات مالية الكترونية- 0220-0222
 
 الدولية العولمة والمنظمات-
 مصطلحات التجارة الدولية-
 
 مالية عمومية-

مالية  سنة ثالثة-
 المؤسسة

 تجارة دولية 0ماستر -
تسويق 2ماستر-

 وتجارة دولية
 ثانية تسيير-

 ةتجاريالعلوم ال
 

 العلوم التجارية
 يةتجار العلوم ال-
 
 علوم التسيير-

-جامعة محمد خيضر
 بسكرة

 تاريخ الوقائع االقتصادية- 0222-0221
 مالية عمومية-
 

 سنة أولى-
 ثانية تسيير-

مجال العلوم االقتصادية، 
علوم التسيير والعلوم 

 التجارية
 علوم التسيير

-جامعة محمد خيضر
 بسكرة

مجال العلوم االقتصادية،  سنة أولى تاريخ الوقائع االقتصادية - 0221-0222
علوم التسيير والعلوم 

 التجارية

-جامعة محمد خيضر
 بسكرة

  تاريخ الوقائع االقتصادية 0222-0226
 مالية عمومية-

 سنة أولى
 
 

 ثانية تسيير

مجال العلوم االقتصادية، 
علوم التسيير والعلوم 

 التجارية
 علوم التسيير

-جامعة محمد خيضر
 بسكرة
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 تاريخ الوقائع االقتصادية - 0226-0228
 
 

 سنة أولى
 

مجال العلوم االقتصادية، 
علوم التسيير والعلوم 

 التجارية

-جامعة محمد خيضر
 بسكرة

 تاريخ الوقائع االقتصادية - 0228-0229
 مالية عمومية-
  

 سنة أولى-
 
 ثانية تسيير-

مجال العلوم االقتصادية، 
 التسيير والعلوم التجارية

 علوم التسيير-

-جامعة محمد خيضر
 بسكرة

 تاريخ الوقائع االقتصادية - 0229-0228
 مالية عمومية -

 سنة أولى
 ثانية تسيير-

مجال العلوم االقتصادية، 
علوم التسيير والعلوم 

 التجارية

-جامعة محمد خيضر
 بسكرة

مجال العلوم االقتصادية،  أولىسنة - تاريخ الوقائع االقتصادية - 0228-0202
التسيير والعلوم علوم 

 التجارية

-جامعة محمد خيضر
 بسكرة

-جامعة محمد خيضر علوم التسيير ثانية تسيير اقتصاد مؤسسة 0202-0202
 بسكرة

 تأطير ومناقشة مذكرات التخرج 
 و في تخصصات مختلفة.الليسانس والماستر مستوى  المذكرات فيناقشة العديد من تم تأطير وم

 والبيداغوجيةالمنشورات العلمية 
 المطبوعات البيداغوجية:*
 . التسيير، موجهة إلى طلبة السنة الثانية علوم  مقياس المالية العامةمحاضرات في إعداد مطبوعة بعنوان: -

 *دراسات ومقاالت )دراسات منشورة(:
 الملتقيات

" لمنافسةلتحقيق التميز والقدرة على ا تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية الجزائرية إستراتيجيةمداخلة بعنوان: " .2
 12-12في الملتقى الوطني الثاني حول تسيير المؤسسات: "المؤسسة االقتصادية الجزائرية والتميز" بجامعة قالمة، يومي 

 .1222نوفمبر 
ات ات المؤسستأثير إدارة التغيير على جودة خدم" و"إدارة المعرفة مدخل استراتيجي إلدارة التغييرمداخلتين بعنوان: " .1

 : "إدارة التغيير ومجتمع المعرفة"، جامعة الزيتونةالثامنالعلمي الدولي السنوي  المؤتمرفي  "العمومية للصحة في الجزائر
 .1222أفريل  12-13األردنية، المنعقد في 

تصاديات البيئة : "اقالتاسعالعلمي الدولي السنوي  المؤتمرفي  وأثره على التنمية المستدامة"اقتصاد البيئة مداخلة بعنوان: " .1
 .1222أفريل  11-12والعولمة"، جامعة الزيتونة األردنية، المنعقد في 

ي الملتقى ف "تأثير التكنولوجيات الحديثة على أداء وتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الصحية العمومية"،مداخلة بعنوان:  .2
عة الجزائرية بين البرامج النظرية والممارسات الواقعية" المنعقد بجام الوطني الثاني حول: "تنمية الموارد البشرية في المؤسسة

 .1222أفريل  12-12المسيلة يومي 
دورها في الملتقى الدولي حول: اقتصاديات السياحة و  "دور التسويق االلكتروني في تنشيط وترقية السياحة"مداخلة بعنوان:  .0

 .1232مارس  22/32في التنمية المستدامة" يومي 
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ي الملتقى ف الثقافة التنظيمية كمحدد أساسي للتعلم التنظيمي لخلق مؤسسات جزائرية أكثر تنافسية"اخلة بعنوان: "مد .2
الدولي حول: إدارة التعلم وتنمية الموارد البشرية تحدي كبير من أجل تنافسية المؤسسات االقتصادية في الجزائر" المنعقد 

 .1232ديسمبر  22و 22بجامعة عنابة يومي 
 اليوم الدراسي: الموارد اإلستراتيجية الرهان: "أهمية التعلم التنظيمي في تميز منظمات األعمال في ظل االقتصاد الالمادي" .2

أفريل  12المنعقد في بالمركز الجامعي بالوادي بتاريخ  "األقوى لتميز المؤسسات االقتصادية في ظل االقتصاد الالمادي
1233. 

الملتقى الدولي الخامس حول: "رأس المال الفكري في  الفكري بالمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء"،"أهمية إدارة رأس المال  .2
 .1233ديسمير  32-31منظمات األعمال العربية في ظل االقتصاديات الحديثة" جامعة الشلف 

ول حول: قى الوطني األالملت لتدريب وتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء "، االستراتيجية"األهمية  .2
 .1231فيفري  11-13"تسيير المهارات ومساهمته في تنافسية المؤسسات" المنعقد بجامعة بسكرة يومي 

 الصحة وتحسين الخدماتملتقى وطني حول تسيير المؤسسات الصحية العمومية في الجزائر: المعيقات والمتطلبات:  .32
 .1232أفريل  33-32ت التمويل '' المستشفيات نموذجا'، جامعة قالمة، الصحية في الجزائر بين إشكاليات التسيير ورهانا

 إلصالح االبداع واالبتكار كسبيل: مقدمة في الملتقى الوطني حول: أهم التطورات وتطبيقاتها في مجال الصحة االلكترونية .33
 .1232أكتوبر  33-32امعة بليدة، المنظومة الصحية في الجزائر، ج

 المقاالت:
المجلة العلمية المحكمة لمركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، :  المعرفة مدخل لتحقيق تميز المؤسسة االقتصادية"إدارة  .3

 .1222أفريل -من الفترة جانفي 122في العدد 
، 1د المجلدية، جامعة الوادي، االقتصامجلة رؤى أساليب قياس األداء والفعالية بالمؤسسة الصحية وسبل تطويرهما،  .1

 .1231 ،1العدد 
جامعة  –مجلة العلوم اإلنسانية مجلة العلوم االنسانية بسكرة، : اتنظممساهمة التعلم التنظيمي في تشجيع اإلبداع بالم .2

 .1232، 49 ددالع ،محمد خيضر بسكرة
ثالث، جانفي المجلة جامعة أبين للعلوم التطبيقية، العدد مقومات ومتطلبات تسويق المنتجات السمكية في الوطن العربي:  .2

1213. 
 بسكرة.االنسانية  مقال بوعد بالنشر في مجلة العلوم: النظام التعاقدي لتحسين الخدمات الصحية العمومية في الجزائر .0

 المشاريع البحثية:

 .1222/1222 بجامعة بسكرة"تأثير مبادئ اقتصاد الصحة على أداء المنظومة الصحية في الجزائر"  .3
 .1232- 1233"،بجامعة بسكرة، اإلستراتيجية لتحقيق واستمرارية تنافسية المؤسسة"تسيير الموارد  .1
 .1230 بسكرة بجامعةمستلزمات تحقيق تنمية سياحية مستدامة بوالية بسكرة.  .1
 

قتصاد اال " الموارد اإلستراتيجية الرهان األقوى لتميز المؤسسات االقتصادية في ظلنائب رئيس يوم دراسي بعنوان: 
 .1233أفريل  12بالمركز الجامعي بالوادي بتاريخ  ،الالمادي"

 


