
  بيان السيرة الذاتية
 د. حسيني ابتسام

 ، الجزائربسكرة – أستاذة بجامعة محمد خيضر 
 

 :معلومات شخصية  -1

 Dr . HECINI IBTISEM/   حسيني ابتسام د.

 بسكرة    22/05/1982تاريخ ومكان امليالد: 

 جزائرية الجنسية:

       ةمتزوج الحالة العائلية:

  0699638953: الجوال 

 رقيةمسكن الحي اإلداري العالية الش 110حي 10رقم  العنوان الشخص ي:

 biskra.dz-ibtissem.hecini@univ : اإليميل

 علوم اقتصادية  التخصص:

 اقتصاد وتسير املؤسسة  التخصص الدقيق:

، محمد خيضر بسكرةكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة ب أ محاضر أستاذ  الوظيفة:

 الجزائر

 :الخبرات املهنية -2

(، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة بسكرة، الجزائر، ابتداء من أأستاذ محاضر ) •

 إلى يومنا هذا؛ 18/11/2021

 ، ابتداء من، الجزائربسكرةستاذ محاضر )ب(، كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، جامعة أ •

 ؛18/11/2021إلى  29/10/2019

، ابتداء من الجزائر جامعة بسكرة،العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير،  كلية)أ(،  مساعدأستاذ  •

 ؛01/10/2015

، ابتداء من الجزائر املركز الجامعي ميلة،العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير،  معهد)أ(،  مساعدأستاذ  •

 ؛30/12/2014

من . الجزائر ،املركز الجامعي ميلةالعلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير،  معهد، (ب)مساعد أستاذ  •

 ؛25/09/2013املؤرخ في  2879رقم . بناء على القرار 13/08/2013

 أستاذة مؤقتة جامعة محمد خيضر بسكرة . 2013إلى  2009 •

 .الترقية العقارية شتير الصادق بسكرة مسير إداري بمؤسسة  2013إلى  2008 •

 .عون إدخال البيانات بمكتبة العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير جامعة محمد خيضر بسكرة 2006 •

 .أستاذة مؤقتة باملعهد الوطني للتكوين و التمهين حساني بوناب بسكرة 2005 •

mailto:ibtissem.hecini@univ-biskra.dz


 

 :الشهادات املحصل عليها -3

 في العلوم االقتصادية بجامعة محمد خيضر بسكرة (2021) التأهيل العلمي ▪

مساهمة إدارة  محمد خيضر بسكرة، بعنوان:العلوم االقتصادية بجامعة  في( 2019) شهادة دكتوراه علوم ▪

 .مؤسسات االتصاالت بسكرةدراسة حالة:  املعرفة في بناء رأس املال الفكري في املؤسسة االقتصادية

بجامعة محمد خيضر اقتصاد و تسيير املؤسسة، تخصص  ،العلوم االقتصادية في( 2011) شهادة ماجستير ▪

املعرفة على الجودة الشاملة في املؤسسة االقتصادية دراسة حالة مجمع اإلخوة أثر إدارة  بسكرة، بعنوان:

 .عموري لآلجر األحمر

 .جامعة محمد خيضر بسكرة ،محاسبةعلوم التسيير، تخصص في  (2005)شهادة ليسانس  ▪

 تسيير  و اقتصاد.تخصص  (2001) شهادة بكالوريا ▪

 االكاديمية العربية العاملية للتدريب و التطوير .TOT (2015 ) شهادة تدريب متدربين  ▪

 ميدان البحث: -4

 ، التسويق.، الجبايةرفة و رأس املال الفكري، املحاسبةاملع إدارةاملوارد البشرية،  إدارة ▪

 النشاطات البيداغوجية املمارسة:-5

 :(نظام كالسيكي –ماستر  –ليسانس التدريس في املرحلة األولى و التدرج )

 سنوات التدريس املقاييس املدرسة

 2009/2010 )محاضرة( إدارة االعمال 

 2009/2010 )تطبيق( تقنيات قياس الجمهور 

 2010/2011 )محاضرة( تنظيم و تسيير املؤسسة

 2012/2013 (محاضرة+تطبيقمحاسبة معمقة ) 

 2012/2013 االقتصاد الكلي

 مراقبة التسيير و استرتيجية املؤسسة

 ) محاضرة+تطبيق(

2013/2014 
2014/2015 

 تقييم مالي للمؤسسة

 محاضرة+تطبيق() 

2013/2014 
2014/2015 

 2021إلى  2015 )تطبيق( 2+1محاسبة عامة 

 2021/2022 جباية املؤسسة



 2021/2022 الوظيفة التسويقية

 2021/2022 ي املؤسسةاملواهب ف إدارة

 2021/2022 تسيير و استراتيجية مالية

 :األعمال البيداغوجية املطبوعة-6

 عدد الصفحات السنة السنة العنوان الرقم

 صفحة 65 2021 أولى جذع مشترك 01محاضرات في مقياس املحاسبة العامة 01

 النشاطات العلمية:اإلنتاج و  - 7

 املشاركة بمداخالت في التظاهرات العلمية

نوع 

 التظاهرة
 عنوان التظاهرة

تاريخ 

 االنعقاد
 عنوان املشاركة املنظمةمكان التظاهرة والجهة 

ملتقى 

 دولي 

اقتصاديات املعرفة واإلبداع 

 : املمارسات و التحديات

17/18 

 2013أفريل 

معهد العلوم االقتصادية 

علوم التسيير، و والتجارية 

 بجامعة البليدة

 أهمية التسيير اإلبداعي

املؤسسات في تطبيق إدارة املعرفة في 

دراسة استطالعية آلراء  – الصناعية

عينة من مسيري مجمـع اإلخوة عمـوري 

 –لآلجـر األحمـر 

ملتقى 

 دولي 

دور جودة التكوين و التعليم 

في تفعيل السياسة 

 التشغيلية في الجزائر

05/06 

 2016ديسمبر 

معهد العلوم االقتصادية 

علوم التسيير، و والتجارية 

 2بجامعة البليدة 

ركائز الجودة في إدارة املعرفة كأحد 

 مؤسسات التعليم العالي تجربة معهد 

YTIT  تايوان 

ملتقى 

 وطني

حوكمة املياه في الجزائر 

 كمدخل لتحقيق األمن املائي

ماي  28و  27

2013 

معهد العلوم االقتصادية 

علوم التسيير، املركز و والتجارية 

 الجامعي مليلة

التسعير االقتصادي للموارد املالية ما بين 

 إشكالية السعر و حقيقة القيمة

ملتقى 

 وطني

اقتصاديات صناعة األدوية 

في الجزائر تحليل لألمكانات 

املتاحة و تقييم 

 تبعةلالستراتيجيات امل

22/23 

 2019أكتوبر

 

معهد العلوم االقتصادية 

علوم التسيير، املركز و والتجارية 

 الجامعي مليلة

الدوائية و عوائق الدخول الى الصناعة 

انعكساتها على تنافسية املؤسسات 

 دراسة حالة: مجمع صيدال الجزائر

 العلمية املجالتفي  قاالتاملشاركة بم

 إسم املجلة
التاريخ 

 والعدد
 عنوان املقال جهة ومكان اإلصدار

 مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية
 09العدد:  

 2011جوان 

علوم و العلوم االقتصادية والتجارية  كلية

 -بسكرة –جامعة محمد خيضر التسيير، 

 دوائر تحسين الجودة باملؤسسة

 -تجارب بعض الدول  -

 مجلة العلوم االنسانية
 49العدد: 

 2017ديسمبر 
  جامعة محمد خيضر بسكرة

رهانات املورد البشري لتطبيق إدارة 

االقتصادية دراسة املعرفة في املؤسسة 

 حالة مجمع اإلخوة عموري

مجلة االقتصاديات املالية 

 البنكية و إدارة األعمال

 07العدد:

 2018ديسمبر

علوم و العلوم االقتصادية والتجارية  كلية

 -بسكرة –جامعة محمد خيضر التسيير، 

أثر الثقافة التنظيمية على ادارة 

 املواهب باملؤسسة

 جامعة محمد خيضر بسكرة 2021سبتمبر  االنسانيةمجلة العلوم 

أثر الثقافة التشاركية على الثقافة 

التنظيمية باملؤسسة االقتصادية 

 دراسة حالة: شركة سونلغاز بسكرة

 



 املشاركة في لجان تنظيم التظاهرات العلمية

 مكان التظاهرة والجهة املنظمة الصفة  عنوان التظاهرة نوع التظاهرة

 دراس ييوم 

الخيارات االستراتيجية و البدائل املتاحة 

 19بتاريخ  لتنويع االقتصاد الجزائري 

 2018أفريل 

رئيسة اللجنة 

 التنظيمية

العلوم  مخبر العلوم االقتصادية و علوم التسيير كلية

 علوم التسيير، و االقتصادية والتجارية 

 -بسكرة –جامعة محمد خيضر 

 ملتقى دولي

األخضر : مفتاح املؤسسات االبتكار 

الناشئة و املؤسسات الصغيرة و 

املتوسطة من العلوم التطبيقية إلى بيئة 

 2020مارس  09/10األعمال بتاريخ 

اللجنة عضوة في 

 التنظيمية

 

 -بسكرة –جامعة محمد خيضر 

 ملتقى دولي

االبتكار األخضر : مفتاح املؤسسات 

الناشئة و املؤسسات الصغيرة و 

املتوسطة من العلوم التطبيقية إلى بيئة 

 2020مارس  09/10األعمال بتاريخ 

عضوة في اللجنة 

 العلمية 

 

 -بسكرة –جامعة محمد خيضر 

 العضويات واملسؤوليات البيداغوجية -9

 الفترة هيئة اإلرتباط املوضوع جهة اإلنتماء الصفة

 عضو مخبر

 مخبر العلوم االقتصادية والتسيير

العلوم االقتصادية والتجارية  كلية 

 علوم التسيير، و 

 خلق القيمة

مخبر  مالية، بنوك، و إدارة 

 األعمال

 –جامعة محمد خيضر 

 -بسكرة

إلى  2018/2019منذ 

 اآلن

 عضو في لجنة
دراسة ملفات مسابقة الدكتوراه 

 قسم علوم التسييرالطور الثالث 

 املقاوالتية

 اإلدارة االستراتيجية 

 إدارة املوارد البشرية

العلوم االقتصادية  كلية

علوم التسيير، و والتجارية 

 -بسكرة –جامعة محمد خيضر 

2017/2018 

2018/2019 

 عضو في لجنة

مسابقة تصحيح 

 الدكتوراه

 2021/2022 تصحيح مسابقة الدكتوراه املعرفة إدارة قسم علوم التسيير

نائب رئيس قسم 

مكلف 

 يالبيداغوجيا 

 / / سييرقسم الت
 2021ديسمبر منذ 

 الى يومنا هذا

 18/06/2022يوم:  بسكرة                                                                                             

                   


