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  ذاتیــةـــرة الـالسیـ

  :البیانات الشخصیة

  ـهـحب نجــوى: بـــــــــــــــــــــم واللقـــــــــــــاالس. 
  الجزائر - والیة الـوادي -المغیـر 19/04/1981: تاریخ ومكـان المیالد. 
  9500 64 32 664 213 / 6200 13 00 779 213: فـــــــــــــــــــاتـــــــــــــــم الهــــــرقـ 
  الجزائر -والیة الـوادي -المغیـر -شارع أول نوفمبر: انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نـــــــــــــالع.  
  رونيــــــــد اإللكتــــــــالبری: nadjouahaba@yahoo.com /biskra.dz-nadjoua.haba@univ 
  ةـــــریـــزائــــــج: ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسیـــالج. 
  ةجـامعی ةأستــاذ: الیةـــــــــــــــة الحـــــالوظیف. 
  أ"صنف  حـاضرأستـاذ م :الـــرتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة". 
  الجزائر -بسكرة  -جـامعة محمد خیضر : المؤسسة المستخدمة. 

  :ةـالمؤهالت العلمی

  16/02/2018 :دكتــــــــــوراه دولــــــــة في العلـــــــوم االقتصــــــــادیة . 
  15/12/2015: ـادیةـــــتصـوم االقــــفي العـلعـــــــــلوم وراه ـــــدكت. 

رات ـد التأثیـة في تحدیـاهمـمس: اعـافسة في القطـاعة والمنـاعدیة للصنـروط القــالش" :الموضوع  
  ." 2011/2000ر ـول في الجزائـاتف المحمـاع الهـالة قطـح ةـدراس ،اـاتهـوآلی

  .، بتقدیر مشرف جداالجزائر - بسكـرة - محمد خیضرجامعة  ،تخصص اقتصـاد وتسییـر المـؤسسة

  2007/2008: ادیةـلوم االقتصـفي العاجستیر ـم. 

                     االقتصادیةتأثیـر المنافسـة في القطـاع على األفضلیة التنـافسیة للمؤسسة : " الموضوع 
  ." 2003/2006الجزائریة دراسـة حالـة مؤسسـة مـوبیلیـس 

  .15.02: دلـلمعا، الجزائر - رةـبسك - محمد خیضرجامعة ، ؤسسةـر المـاد وتسییـتخصص اقتص
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  2002/2003: ادیةـوم االقتصـانس في العلـلیس. 

  .14.22: دلــالمع ،الجزائر - رةـبسك - امعة محمد خیضرـج ،ؤسسةـر المـاد وتسییـتخصص اقتص

  1998/1999: اةــــــة وحیــــوم طبیعــــا علـــالوریــــبك. 

  .11.71 :دلـالمع ، رـــالجزائ -واديـال -رــــالمغی –رة محمد ـــــة شهــــانویـــــث

  :التـدریب والمـهارات

 2006لـدى المعهـد الوطنـي للتكوین بسكـرة : تكویـن في اإلعـالم اآللـي.  
 نجلیزیـة: اللغـات األجنبیـة ٕ  .فرنسیـة وا

  :ةـرة العملیـالخب

 :العضویة في اللجان المختلفة - 

  تخصص إدارة أعمال لثالثةور الجنة وضع األسئلة والتصحیح في مسابقة دكتوراه الطعضو ،
 .2016/2017 الجزائر، بسكرة، - المجموعات الصناعیة، بقسم علوم التسییر، جامعة محمد خیضر

 2014، منذ الجزائر -بسكرة -دار المقاوالتیة لجامعة  محمد خیضر ــــــعضو ب. 
 لجامعة  محمد  ،دیةعضو لجنة دراسة الملفات لمسابقة دكتوراه الطور الثالث بقسم العلوم االقتصا

 .2019إلى  2010سنوات من ال خالل الجزائر،  - بسكرة - خیضر 
  لجامعة  محمد خیضر ، لجنة دراسة الملفات لمسابقة الماجستیر بقسم العلوم االقتصادیةرئیس- 

 .2013، سنة الجزائر -بسكرة
  ،محمد خیضر   لجامعةعضو لجنة دراسة الملفات لمسابقة الماجستیر بقسم العلوم االقتصادیة - 

 .2013إلى  2009السنوات من خالل الجزائر،  -بسكرة
  الصناعیة،  المنظمات، تخصص إدارة الماجستیرعضو لجنة وضع األسئلة والتصحیح في مسابقة

 .2010/2011 الجزائر،  ،المسیلةبقسم علوم التسییر، جامعة 
 الجزائر، للعدید من  -بسكرة - یضر عضو اللجنة التأدیبیة لقسم العلوم االقتصادیة، لجامعة  محمد خ

 .السنوات
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  :لخبرة العملیة في مجال التدریسا - 

  محاضرات( وحدة سداسیة: التسییــر والتدقیـــق الجبائي.( 

 .2017/2019خالل الفترة اقتصاد وتسییر مؤسسات، تخصص  األولى ماسترمقدمة لطلبة السنة 

  محاضرات( یةوحدة سداس: التسییر االستراتیجي للموارد البشریة.( 

 .2017/2019خالل الفترة اقتصاد وتسییر مؤسسات، تخصص  الثانیة ماسترمقدمة لطلبة السنة 

 محاضـرات(وحـدة سـداسیـة  :االقتصـــــاد الصنــــاعي.( 

خالل الفترة ، مقدمة لطلبة السنة األولى دكتوراه تخصص إدارة أعمال المجموعات الصناعیة
2015/2017. 

 اتمحاضـر (وحـدة سـداسیـة : ــــــاوالتیــــــةالمقـــــــــ(.   

  . 2016/2017خالل الفترة  وتسییر المؤسسةمقدمة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص اقتصاد  

 اتمحاضـر (وحـدة سـداسیـة : المقـــــــــــــــاوالتیــــــة(.   

  . 2016/2017الفترة مقدمة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص اقتصاد نقدي وبنكي خالل  

   اتمحاضـر (وحـدة سـداسیـة : تسییـر المـؤسسـة(. 

  .2015/2018مجال العلوم االقتصادیة خالل الفترة   LMDمقدمة لطلبة السنة الثانیة  

 محاضرة وأعمال موجهة(وحـدة سـداسیة : اإلستراتیجیة وسلسلـة القیمـة(.      

  . 2017/ 2012تراتیجي للمنظمات خالل الفترة مقدمة لطلبة السنة الثانیة ماستر تسییر اس

 اتمحاضـر (وحـدة سـداسیـة : التشخیص االستراتیجي للمؤسسة(.                             
 .2012/2016مقدمة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص مالیة واقتصاد دولي خالل الفترة 
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 اتمحاضـر (وحـدة سـداسیـة : التشخیص االستراتیجي للمؤسسة(.                             
  .2012/2016مقدمة لطلبة السنة األولى ماستر تخصص مالیة وحوكمة خالل الفترة 

 اتمحاضـر (وحـدة سـداسیـة : مدخـل للتسویـق(.                              

  .2012/2015 مجال العلوم االقتصادیة خالل الفترة  LMDالثالثة السنة ة لطلبةقدمم 

 وجهةـمحاضـرة وأعمـال م(داسیة ـدة سـوح: جيـاالستراتی ارـمسال(.      

 . 2010/2016 خالل الفترة للمنظمات األولى ماستر تسییر استراتیجيالسنة ة لطلبة قدمم

  جهةـو محاضـرة وأعمـال م(داسیـة ـوحـدة س: تسییـر المـؤسسـات(. 

  .2012/ 2009خالل الفترة دیة مجال العلوم االقتصا  LMDالثانیة السنة ة لطلبة قدمم

 راتـمحاض( یـاس سنـويمق: قـتسویللل ـمدخ(.  

  .2011إلى  2008خالل الفترة من  لطلبة السنة الثالثة اقتصاد وتسییر المؤسسة قدمم

 ستراتیجیـة المؤسسـة ٕ      ) محاضـرات وأعمـال موجهة(وي ـاس سنـمقی: تسییـر وا

  .2012إلى  2008خالل الفترة من   یر المؤسسةاقتصاد وتسیلطلبة السنة الرابعة  قدمم

 ةـال موجهـأعم(وحـدة سداسیـة : ةـودة الشاملـبالج رـالتسیی(.  

  .2010إلى  2008خالل الفترة من لطلبة السنة األولى ماستر تسییر الموارد البشریة قدمم

  محاضـرات وأعمـال موجهة(مقیـاس سنـوي : اتـــــــــام المعلـومــنظ(.       

 .2008/2009مقدم لطلبة السنة الرابعة إدارة أعمال خالل الفترة 

 جامعة محمد خیضر، كلیـة العلـوم االقتصادیـة والتجاریـة وعلوم التسییـر: الهیئة المستخدمة- 
  . الجزائر -بسكرة

 اتمحــــــاضـــــــر (مقیــــاس سنـــوي : لــــاد العمـــــــمقیاس اقتص(. 
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  .2008/ 2007 خالل الفترة ،لـمعة تنظیم و ـالثالثللسنة  مقدم لطبلة

 الجزائر -بسكرة - جامعة محمد خیضر - قسم علم االجتماع  :الهیئة المستخدمة. 

  :التأطیر واإلشراف

 لیسانس كالسیك، : التأطیر واإلشراف على العدید من طلبة قسمي العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر 

 .یومنا ھذا إلى 2008 ماستر منذ ، وLMDلیسانس 

  الخاصة بطلبة المـــاستر بقسمي العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر  اإلشكالیاتالعضویة في مناقشة 

  .2018 إلى 2010 من

  :المطبوعات الجامعیة

 موجھة لطلبة السنة األولى مــاستر " التشخیص االستراتیجي للمؤسسة"  :إصدار مطبوعة بعنوان 

  .2016/2017مالیة واقتصاد دولي والسنة األولى ماستر مالیة وحاكمیة المؤسسة خالل السنة 

  :الخبرة العملیة خارج مجال التدریس -

  29/10/2008إلى  17/12/2005 :من :رف إداريـمتص. 

  .الجزائر -رةـبسك -ةـة للخزینـة الجهویـالمدیری: ة المستخدمةـالهیئ 

  01/10/2003 :من ،ةیـاهمـات التسنرض للمستفیدین من السكـالق متابعة ملفاتب ةـفـمكل         
 .30/09/2004 ىإل

  منتدبة دائرة زریبة الوادي ل الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم العقاریین :ة المستخدمةـالهیئ        
 .رةـبسكوكالة  )CPA(الة القرض الشعبي الجزائري ـوك دىـــــل
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  :ةـعلمیال اطاتـنشال
   السیاسات الصناعیة الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر "  :علمیةالندوة الإعداد"، 

 مــــاي 14الجزائر،  -بسكـرة -كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضـر 
2018. 
  یـــــــــةاإللكترون ــــــاوالتالــمق/  الــمقــــــاوالت الـرقـمیـــــــــة"  :مداخلة بعنوان ". 

 .2018 مـــــــاي 10الجزائر، بسكرة،  -دورة تكوینیة مفتوحة، مركز التسهیل للمؤسسات

  دعم االستثمار في الصناعات والقطاعات الناشئة دراسة حالة مؤسسة صناعة  " :مداخلة بعنوان
 ".سكر التمر 

 13/15أالنیا، تركیا، / یة، جامعة أالنیا كیكوبات الحكومیةالمؤتمر العلمي الدولي األول للعلوم اإلنسان
  .2018أفریل 

 مجهودات الدولة إلعادة تهیئة المؤسسات من خالل الوكالة الوطنیة لتطویر  " :مداخلة بعنوان
  ."دراسة حالة المندوبیة الجهویة سطیف -قراءة للبرامج والواقع  : والمتوسطة المؤسسات الصغیرة

ــامعة الشهیـد ، ج"إشكـــالیة استدامـــة المؤسســـات الصغیـــــرة والمتــــوسطة في الجـــــزائر": الوطني المؤتمر
 .2017ديسمرب  06/07، الجزائــر، الوادي –لخضر  ةحم

  التوجه نحو تنویع االقتصاد من خالل تفعیل الشروط اإلطار لبناء العناقید "  :مقــال بعنوان
 ". الصناعیة

، 31محكمة، العـــدد دولیة فصلیة ، مجلة العدد اإلقتصادي " الحقوق والعلوم اإلنسانیة"  :ــــةمجلــــــ 
    :EISSN: 8240,-1112 ISSN 2602-5086الجزائر، - الجلفة - زیان عاشورجامعة عن الصـادرة 

 .2017 أوت

  فهم المحیط مفتاح نجاح المقاوالت النسویة " :مداخلة بعنوان ". 
      ،   الجزائر -لوالیة بسكرة، بسكـرة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مركز تسهیل :یةدورة تكوین 
 .2017ارس ـــم
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  الــمقــــــاوالت الـرقـمیـــــــــة ":مداخلة بعنوان". 
دار المقـاوالتیــة، كلیة العلوم ، "المقاوالتیة بین الصیغ الكالسیكیة والصیغ الرقمیة "  :یـــوم دراسي حول

  .2015نوفمبر  18 الجزائر، -بسكـرة -جامعة محمد خیضـر  قتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،اال

  المقــــــاوالتیــــــةدعــــــــائـــم : " مداخلة بعنوان ". 

 بسكــــرة -مدیریـــة الصنــــاعة وترقیـــة االستثمـــار ،"المقـــاوالتیة آفـــــــاق وتصـــــــورات" :یــوم دراسي حول

  .2014بسكــــرة، نــــوفمبر  –غرفة الصنـــاعة التقلیـــــدیة 

  مساهمة لتحدید التأثیرات على قطاع  :الدولة بین المنظم والمنافس في القطاع"  :مقــال بعنوان
 ".الهاتف المحمول في الجزائر 

داریـة "  :مجلــــــــــة  ٕ ، الصـادرة عن كلیـة العلـوم االقتصادیـة 15دد ـــ، مجلة محكمة، الع"أبـحاث اقتصادیـة وا
 .2014الجزائر، جوان  -بسكـرة - والتسییـر، جامعة محمد خیضـر 

  الـــــذكــــاء االقتصــــادي كمدخـــل لبنـــــاء األفضلیـــــة التنــــافسیـــــــة"  :مقــال بعنوان." 

، 11دد ــمة، العـــمحك سداسیة ، مجلة"ـر والعلـــوم التجــــاریة والتسییقتصادیـة اال العلـــوم"  :مجلــــــــــة 
الجزائر،  -المسیلة - ، جامعة المسیلة ـة العلـوم االقتصادیـة والتسییـر والعلوم التجاریةالصـادرة عن كلی

2014. 

 الفهري  ة بن نــافــعمسجد عقب: معوقات الــدور التنموي المحلي للسیـاحة الدینیة " :مداخلة بعنوان
 ".أنموذجا

 –جامعة محمد خیضر، األبعــــاد واآلفــــاق التنمویة :إقتصادیات السیــاحة المحلیــــة :"لثالملتقى الدولي الثا
  .2013دیسمبر  04 /30الجزائر،  -بسكرة

 على التنمیة المحلیة 2014-2000تأثیر برامج اإلنعاش والنمو االقتصادي للفترة :" مداخلة بعنوان  

مصـانع اآلجـر، وحـدات المیاه المعدنیة، : رةة عینة من مؤسسات القطـاع الصناعي بوالیة بسكـدراس
  ".هشتقـاتـق ومومطـاحن الدقی
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الجزائر،  -أدرار -اجامعة أحمد درای، قلیمیة والمكانیة في الجزائرآفاق التنمیة اإل :الملتقى الوطني األول
  .2013نوفمبر 13/14

  كمقوم أساسي للسیاحة الصحراویة في الجزائر الصحراءع مجتم:" مداخلـة بعنوان".           
جامعة محمد  ،في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة دور السیاحة الصحراویة: الدولي الثانيالملتقى 
  .2012مارس  11/12الجزائر،  - بسكرة –خیضر

 لیة وتقلیص حجم       دور األجهـزة الحكومیة في دعـم االستثمارات المح" :مداخلـة بعنوان
 "-بسكرة  CNACو ANSEJدراسـة حـالة  –البطالة

جامعة ، "إستراتیجیة الحكومة في القضاء على البطالة وتحقیق التنمیة المستدامة" :الملتقى الدولي
  .2011أكتوبر  15/16الجزائر،  - المسیلة -المسیلة

 ن عرض عمل حاملي الشهادات دور سیاسات التشغیل في تقلیص الفجوة بی"  :مداخلـة بعنوان
  "-دراسة حالة جامعة محمد خیضر بسكرة –الجامعیة واحتیاجات السوق المحلیة 

قسم العلوم السیاسیة، جامعة محمد ، "سیاسة التشغیل ودورها في تنمیة الموارد البشریة " :الوطنيالملتقى 
  .2011أفریل  13/14الجزائر،  -بسكرة  –خیضر

  صیـة النظـم الوطنیـة للمقـاوالتیـة خصو "  :مداخلـة بعنوان"  

أفریل  06/08 ،الجزائر -بسكرة –جامعة محمد خیضر ،"التكویـن والفـرص: المقاوالتیـة: " الملتقى الدولي 

2010.  

 رـزائـوض باالقتصاد السیاحي في الجـكأداة للنه احیةـافة السیـالثق"  :مداخلـة بعنوان" 

 –جامعة محمد خیضر ،"السیاحة ودورها في التنمیة المستدامة اقتصادیات" :األول الملتقى الدولي 
  .2010مارس  09/10 الجزائر، -سكرةب

  بسكرة –إحصائیات حول خریجي جامعة محمد خیضر  " :ة بعنوانـمداخل-" 
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 الجزائر،   -بسكرة –جامعة محمد خیضر  ،"واقع حاملي الشهادات في سوق العمل " :الیوم الدراسي 
  .2009ماي  10

 عوائق التمویل في األوساط الریفیة بالجزائر في ظل االستراتیجیات الحدیثة  " :بعنوان داخلـةم
 ". للتنمیة الفالحیة والریفیة

، الجزائر - تلمسان - جامعة أبو بكر بلقاید  ،" یة والتنمیة اإلقلیمیة والریفیةتالمقاول"  :الملتقى الدولي
  .2008سمبر دی 02/03

 ة الجـزائریة ــمـؤسسالالة ـــح :ـافسةــلمواجهة المن اإلستراتیجیةـارات ــیالخ " :بعنوان الــقم 
 ". ) موبلیـس ( لالتصاالت

داریـةث حاـبأ " :ةــــــــــمجل  ٕ كلیـة العلـوم االقتصادیـة ادرة عن ـالص، 02، العدد ، مجلة محكمة" اقتصادیـة وا
  .2007سمبر، دیالجزائر -رةـبسك - ر ـمحمد خیض جامعةوالتسییـر، 

  :البحث وفرق العضویة في مشاریع

 عضو مشروع البحث  CNEPRUدراسة نظم المعلومات وأثرها على مستویات اإلبداع: " عنوانب 

 .01/01/2014: بتاریخ، M 01420130128: ، والمعتمدة تحت قید" حالة قطاع

 التابع لمخبر البحث ،"رــزائـــات التصنیع في الجــاق سیاسآفتقییم و : " عضو فرقة بحث بعنوان :
  . بسكرة الجزائر-العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر

 


