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 السيــــرة الـذاتيــة
 

 

 :البيانات الشخصية
   :مجدوليــن دهينــةالاظـم واللقـب . 

   :خ ومكـان املُالد  بعكشة، الجضائش. 24/09/1981جاٍس

 .ت  الجيعُـت: جـضائٍش

 وأم لطفلين الحالت الاجخماعُت: متزوجت 

    :213.779.836.352هاجف + 

    :ذ الالكترووي  biskra.dz-majdouline.dehina@univالبًر

 

 املؤهالت العلميـة:

   : ــــت  03دكخـــــىسام علـــــىم الاـــــي ال لـــــىم الا خ ـــــادًت ُـ ل ـــــ ، 2017جٍى ــــىد وجمٍى ــــت م مـــــذ جخ ـــــد هقـ ، جام ـ

 خُضش بعكشة

ــــ  القطــــا  الفال ــــي  ـــي مــــ  الاهضــــمام للمى مــــت ال املُــــت عىــــىان حةشواــــت: اظــــتراجُلُاث جمٍى بــــالجضائش الاـ

 للخلاسة.

  :ـــلىم الا خ ــــــادًت لُـــــت  03مــــــاجعخير الاـــــي ال ـــ ـــــ .، 2006جٍى  جام ـــــت م مـــــذ خُضـــــش  جخ ـــــد: هقـــــىد وجمٍى

 بعكشة.

ـــاس  ـــ   لىةاًـــــت الاـــــي  ةــ ش ظــ ـــتراجُلُاث الخىمُـــــت الفالاُـــــت الاـــــي ويًـــــت بعـــــكشة:   ـــــا  جطـــــٍى عىـــــىان املـــــزكشة: اظــ

 ظُاظت الذعم الفال ي.

 جام ت م مذ خُضش بعكشة2003ا خ اد وحعُير املؤظعت : جىان  جخ د لِعاوغ ، 

 

 :واملقاييس املدرسة الخبـرة العمليـة
  2021م اضش )أ( بلام ت م مذ خُضش بعكش ة مىز ظىت أظخار 

  لُت أظخار م اضش )ب( بلام ت م مذ خُضش بعكشة مىز  2017 جٍى

   2017 - 2010الاي الفترة أظخـارة معاعذة ) أ (  بلام ت م مذ خُضش بعكشة 

  2010-2008م مذ خُضش بعكشة الاي الفترة  أظخارة معاعذة )ب( بلام ت 

  2008 -2006أظخارة معاعذة )ب( باملشكض الجامعي خيشلت الاي الفترة  . 

  ٍت:الخلاس ال لىم ال ذًذ مً املقاًِغ الاي جخ  اث الا خ اد والدعُير و  جذَسغ أشش ذ على 

 ، ُــــت ، م اضــــشة وأعمــــاع مىج ــــت، العــــىت الشاب ــــت مالُــــت هقــــىد و ىــــى ـــ ت وةى ه ــــام  مقُــــاط م اظـ

 2006/2007كالظُك، باملشكض الجامعي ع اط لغشوس خيشلت، للمىظم الجامعي 

  ـــُك، بــــاملشكض ـــىت الوالوــــت مالُــــت هقــــىد و ىــــى ، ه ــــام كالظـ مقُــــاط الخامُىــــاث، م اضــــشة لطل ــــت العـ

 .2006/2007الجامعي ع اط لغشوس خيشلت، للمىظم الجامعي 
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 والوــت علـــىم الدعــُير، ه ـــام كالظـــُك، مقُــاط ج اًـــت املؤظعــت م اضـــشة وأعمــاع مىج ـــت للعـــىت ال

 .2007/2008باملشكض الجامعي ع اط لغشوس خيشلت، للمىظم الجامعي 

 ـــي ـــاد الكلــ ــــاط الا خ ــ ــــت  1مقُـ ــــت العـــــىت الواهُـ ــــت لطل ـ ، العذاســـــ    LMD، م اضـــــشة وأعمـــــاع مىج ـ

 .2007/2008حوع، باملشكض الجامعي ع اط لغشوس خيشلت للمىظم الجامعي 

 ـــ ـــاد الكلــ ــــاط الا خ ــ ــــت  2يمقُـ ــــت العـــــىت الواهُـ ــــت لطل ـ ، العذاســـــ    LMD، م اضـــــشة وأعمـــــاع مىج ـ

 .2007/2008الواوي، باملشكض الجامعي ع اط لغشوس خيشلت للمىظم الجامعي 

  ـــُك ُــــت علــــىم الدعــــُير ، ه ــــام كالظـ ـــىت الواه ـــاد الــــذوجي، أعمــــاع مىج ــــت لطل ــــت العـ مقُــــاط الا خ ـ

ــــت  ـــم الجام ُــ ــ ــــكشة، للمىاظـ ـــــش بعــ ـــــذ خُضـ ــــت م مـ ، 2010/2011، 2009/2010. 2008/2009بلام ــ

2011/2012. 

  مقُــاط ا خ ــاد ال مــ  والشــغ ، م اضــشة لطل ــت العــىت الشاب ــت ا خ ــاد وحعــُير املؤظعــت، ه ــام

ــــت  ــ ــ ــ ـــم الجام ُـ ــ ــ ــ ــــكشة للمىاظــ ــ ــ ـــــش بعـــ ــ ــ ـــــذ خُضــ ــ ــ ــــت م مــ ــ ــ ـــــادًت، جام ـــ ــ ــ ــــىم الا خ ــ ــ ــ ـــم ال لـــ ــ ــ ــ ـــُك،  عــ ــ ــ ــ كالظــ

2010/2011 ،2011/2012 . 

  ُـــاط الا خ ـــاد الكلـــي ُـــت ال لـــىم  LMD، العذاســـ   الوـــاوي،  مىج ـــت لطل ـــت العـــىت أوجـــى 01مق ، كل

ــــــــــت وعلــــــــــىم الدعــــــــــُير، جام ـــــــــــت م مــــــــــذ خُضــــــــــش بعــــــــــكشة، املىظــــــــــم الجـــــــــــامعي  الا خ ــــــــــادًت والخلاٍس

2012/2013. 

  مقُــــاط الا خ ــــاد الكلــــي املــــاجي، م اضــــشة وأعمــــاع مىج ــــت ، لطل ــــت العــــىت ماظــــتر جخ ــــد مالُــــت

ــــىد، ا لعذاســــــ   حوع،  عــــــم ال لــــــىم الا خ ــــــادًت، جام ــــــت م مــــــذ خُضــــــش بعــــــكشة، للمىاظــــــم وهقــ

 .2016/2017، 2015/2016، 2014/2015، 2014/ 2013: 2012/2013: الجام ُت

  حوجــــى ماظــــتر جخ ــــد مقُــــاط الا خ ــــاد الكلــــي الــــذوجي، م اضــــشة وأعمــــاع مىج ــــت لطل ــــت العــــىت

ـــي، مالُـــــت واىكمـــــت املؤظعـــــاث،  ـــاد دوجــ العذاســـــ   حوع،  عـــــم ال لـــــىم الا خ ـــــادًت، مالُـــــت وا خ ــ

 .2012/2013جام ت م مذ خُضش بعكشة، املىظم الجامعي 

  مقُاط الا خ اد الكلي الذوجي، أعماع مىج ت لطل ت العىت حوجى ماظتر جخ د مالُت وا خ ـاد

دوجــــــي، مالُــــــت واىكمــــــت املؤظعــــــاث، العذاســــــ   حوع،  عــــــم ال لــــــىم الا خ ــــــادًت، جام ــــــت م مــــــذ 

 .2015/2016، 2014/2015، 2013/2014عكشة، املىظم الجامعي خُضش ب

  مقُـــاط مـــذخ  يداسة حعمـــاع، أعمـــاع مىج ـــت، ةل ـــت العـــىت أوجـــىLMD العذاســـ   الوـــاوي، كلُـــت ،

ـــت وعلــىم الدعـــُير، جام ــت م مـــذ خُضــش بعـــكشة، املىاظــم الجام ُـــت:  ال لــىم الا خ ــادًت والخلاٍس

2015/2016 ،2016/2017 ،2017/2018 ،2018/2019. 

  مقُـــاط مـــذخ  ل لـــم الا خ ـــاد، أعمـــاع مىج ـــت، ةل ـــت العـــىت أوجـــىLMD العذاســـ   حوع، كلُـــت ،

ــت وعلــىم الدعــُير، جام ــت م مــذ خُضــش بعــكشة، للمىاظــم الجام ُــت  ال لــىم الا خ ــادًت والخلاٍس

2018/2019 ،2019/2020. 

 ا خ ـــادًت،  عـــم ال لـــىم  ، أعمـــاع مىج ـــت لطل ـــت العـــىت الواهُـــت علـــىم02مقُـــاط الا خ ـــاد الكلـــي

ــــامعي  ــ ــ ــ ـــم الجـ ــ ــ ــ ــــكشة، املىظــ ــ ــ ــ ـــــش بعـ ــ ــ ـــــذ خُضــ ــ ــ ــــت م مــ ــ ــ ــ ـــــادًت، جام ـ ــ ــ ، 2020/2021 .2019/2020الا خ ــ

2021/2022 

 . أشش ذ على ال ذًذ مً مزكشاث اللِعاوغ واملاظتر لىفغ الخخ  اث 

  2011-2010عضى الاي لجىت جصحُح معابقت املاجعخير جخ د ا خ اد دوجي  للمىظم الجامعي.  
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 عضـــــى الاـــــي لجىـــــت دساظـــــاث ملفــــــاث دكخـــــىسامLMD  ـــم الا ـــاد  عــ ـــم الجام ُــــــت: لل خ ــ / 2011-2010 مىاظــ

2011-2012 /2013-2014 /2015-2016. 2018/2019 ،2019/2020 

  جىت جصحُح معابقت دكخىسام الاي لعضىLMD  ،2021/2022 عم ال لىم الا خ ادًت 

 

 املنشورات البيداغوجية
  مىج ت لطل ت العىت حوجى مدخل لالقتصادمط ىعت خاصت بم اضشاث ملقُاط ،LMD   العذاس،

ت وعلىم   .2019/2020الدعُير، جام ت م مذ خُضش بعكشة، حوع، كلُت ال لىم الا خ ادًت والخلاٍس

 
 املشاركات العلمية: 

  :الذعم الضساعي الاي الذوع الىامُت بين ضىابط مى مت الخلاسة ال املُت وآلازاس الدشىيهُت مذاخلت ب ىىان

ت والقاهىهُت الاي  على جلاسة املىخلاث الضساعُت، املؤجمش الذوجي حوع اىع : ال لىم الا خ ادًت وال لىم الاداٍس

 .2019دٌعمبر  16-15جىصس،  -م  ج ذًاث ال ىملت، جام ت  ف ت

 : ت الاي م  الخ شس الا خ ادي مذاخلت ب ىىان ت: أي معخق   للضساعت الجضائٍش امللخقى ؟ الضساعت حظٍش

الضساعي الاي م  خ ىصُاث املىاةق الضساعُت الاي الجضائش والذوع  هخا لا الذوجي العابع اىع ا خ ادًاث 

 .2019أكخى ش  31-30ال ش ُت، جام ت الش ُذ امه لخضش الىادي، 
 ــــىان ــــت ب ىـــ ـــــــت للخ اوهُـــــــاث مذاخلـــ ـــــــ  الجمـــــــاعي والخىمُـــــــت الضساعـــــــت املعـــــــخذامت: أي ام اهُـــــــاث جىمٍى :" الخمٍى

امللخقـــــــى الـــــــىةث  حوع اـــــــىع الاظـــــــدوماساث، الخىمُـــــــت الا خ ـــــــادًت الاـــــــي مىـــــــاةق ال ضـــــــاب ال لُـــــــا  الضساعُـــــــت؟

 2018جام ت ال ُض، الجضائش،  -والجىىب

  :جازير جشاجع أظ اس الىفط على ظُاظت دعم القطا  الضساعي الاـي الجضائـش : مىخـى  القمـح مذاخلت ب ىىان "

،  عـم ال لـىم العُاظـُت، جام ـت م مـذ خُضـش بعـكشة ًىم دساس   اىع حمً القىمي الجضائشي أهمىرجا، 

 .2017دٌعمبر  07

  ":دوس ظُاظاث الدشغُ  الاي جقلُد الفلىة بين عشض عم  ااملي الش اداث الجام ُت مذاخلت ب ىىان

ت، وااخُاجـــاث العـــى  امل لُـــت" . امللخقـــى الـــىةث  اـــىع ظُاظـــاث الدشـــغُ  ودوسهـــا الاـــي جىمُـــت املـــىاسد ال شـــٍش

 2011أ ٍش   13/14 عم ال لىم العُاظُت، جام ت م مذ خُضش بعكشة، 

 :دوس مذاخلـــت ب ىـــىان "ANDI  "ش الاظـــدوماساث الاـــي الجضائـــش ، حًـــام ال لمُـــت الذولُـــت حوجـــى اـــىع الاـــي جطـــٍى

ً و شص حعماع  ، 2010أ ٍش   06/07/08  ، جام ت م مذ خُضش بعكشة.املقاويجُت الخ ٍى

   :ــــىان ــــت ب ىـــ ــ ـــــــت اذًوـــــــت "مذاخلــ فُـــــــت: سثٍـــــــت جىمٍى امللخقـــــــى الـــــــذوجي اـــــــىع: "ا خ ـــــــادًاث   "العـــــــُاات الٍش

 .2010ماسط  09/10الجضائش،  -بعكشة –العُاات ودوسها الاي الخىمُت املعخذامت", جام ت م مذ خُضش   

   " :الدشغُ  وال طالت الاي الجضائش"م طُاث اىع مذاخلـت ب ىىان 

 10الجضائش،   -بعكشة –الُىم الذساس   اىع: "وا ع ااملي الش اداث الاي ظى  ال م " جام ت م مذ خُضش  

 .2009ماي 

  " :فُـت بــالجضائش الاــي مـ  الاظــتراجُلُاث الحذًوــت للخىمُــت مذاخلــت ب ىــىان ـ  الاــي حوظــاي الٍش عىائــق الخمٍى

فُت فُت "، جام ت أبى بكش بلقاًذ " .امللخقى الفالاُت والٍش  -الذوجي اىع: " املقاويجُت والخىمُت لا لُمُت والٍش

 .2008الجضائش، دٌعمبر  -جلمعان 
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  " :ااضــىاث حعمــاع كــاداة   الــت لىقــ  الخكىىلىجُــا واظــخقطاب الاظــدوماساث حجى ُــتمذاخلــت ب ىــىان "

كىىلىجُــــا  جــــى الــــذوع الىامُــــت"، املشكــــض الجــــامعي امللخقــــى الــــذوجي حوع اــــىع " الاظــــدوماس حجى ــــ  وهقــــ  الخ

 .2008 ُفشي  03-02بشاس، 

   " :حًــام الذساظــُت اــىع  وشــات واهطــال  دوس ااضــىاث حعمــاع الاــي  وشــات املؤظعــاثمذاخلــت ب ىــىان ،"

 . 2007ماي  20-19املؤظعاث ، املشكض الجامعي خيشلت، 

  النشر باملجالت العلمية:

  :طاوي مً الاج اد حوسوبي مقال بعنوان سثٍت اظدششا ُت لل ال اث الا خ ادًت  BREXITالاوسحاب البًر

طاهُت ت، املللذ حوسو ُت-البًر ، كلُت ال لىم الا خ ادًت 2020، 02ال ذد  -14، مللت أب ار ا خ ادًت واداٍس

ت وعلىم الدعُير، جام ت م مذ خُضش بعكشة  الجضائش.-والخلاٍس
 ــــ  الضساعــــي وجف ُــــ  ظالظــــ  القُمــــت للىصــــىع باملىخلــــاث الضساعُــــت  جــــى حظــــىا :" الخممقــــاع ب ىــــىان ". ٍى

ــت، ال ـــذد  ـــت وعلـــىم الدعـــُير، 2015 -17مللــت ال لـــىم الا خ ـــادًت والاداٍس ، كلُـــت ال لـــىم الا خ ــادًت والخلاٍس

 جام ت م مذ خُضش بعكشة. الجضائش.

 

  العضوية في مشاريع البحث العلمي

  ا خ ادًاث الطا ت وال ِئت لخ قُق الخىمُت املعـخذامت، مخبـر ال لـىم الا خ ـادًت : عضى الاي  ش ت ب ث

 .وعلىم الدعُير جام ت م مذ خُضش بعكشة

  عضــــى بال جىــــت ال لمُــــت للُــــىم الذساســــ   الوــــاوي اــــىع: الا خ ــــاد الــــذائشي وجششــــُذ اظــــخخذام الطا ــــت الاــــي

 خ ـــادًت وعلـــىم الدعـــُير، جام ـــت م مـــذ الجضائـــش بـــين الىا ـــع واملـــامىع، املـــى م مـــً ةـــش  مخبـــر ال لـــىم الا

 .2018ماي  08خُضش بعكشة ، 

  عضـــــى الاـــــي مشـــــشو  ب ـــــثPRFU  ج ـــــذ سمـــــضF02N01UN07012080013    ـــخخذام ـــ  اظــ ب ىـــــىان جف ُــ

ت الاي م  ا خ اد امل ش ت ، ظىت الاعخماد   .2018املىخلاث املالُت الاظالمُت الاي ال ىى  الخلاٍس

    عضـــــى بمشـــــشو  عل ـــــCNEPRU  ـــم  اـــــىع ـــ  الخىمُـــــت امل لُـــــت للمىظــ ــ / 2011-2010/ 2010 -2009جمٍى

2011-2012 /2012-2013. 

 

 


