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  الذاتيةالسيرة
C.V.    

  
 
  

I-معلومات شخصية :  
ديالجوزي :اللقب  رم ق                                 ح

                                                جميلة :االسم

                            والية بومرداس -بدلس  1974/12/2: الميالد نومكاتاريخ 

       جزائرية: الجنسية 

     ثالثة أبناءب ةمتزوج :ئلية الحالة العا

                              شهادة التأهيل الجامعي+علوم  دكتوراه: آخر شهادة علمية 

     محاضرة ةأستاذ: الرتبة الحالية 

             العربية والفرنسية: اللغات المتحكم فيها  

 e-mail:          oumlina.eldjouzi@gmail.com                :البريد اإللكتروني

  الجزائر 16100مكتب بريد حسيبة بن بوعلي الجزائر  134ص ب : عنوان التخاطب

 27 85 18 0772: رقم الهاتف
 

II- شهادات: (المدرسيو المسار الجامعي (  
  .الحصول على شهادة التأهيل الجامعي في العلوم االقتصادية: 2008جويلية  -
  .   تسييرالعلوم  في Doctoratتوراه الحصول على شهادة دك:  2007ماي -
  .)شعبة نقود ومالية(تسيير العلوم في  Magisterالحصول على شهادة ماجستير  :2000سبتمبر -
  .االقتصاد المالي، شعبة االقتصاديةفي العلوم  Licenceالحصول على شهادة ليسانس : 1998جوان -
  .في التجارة الدولية Deuaالتطبيقية الدراسات الجامعية  الحصول على شهادة:  1996جوان  -
  .)رياضياتشعبة ال( BACالحصول على شهادة البكالوريا :  1992جوان  -
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 III - ي المسار المهن:   
  التدريس بشكل منتظم: ممارسة مهنية -1
كلية العلوم االقتصادية وعلوم  -أ بجامعة الجزائر إلى يومنا هذا أستاذ محاضر 2008من جويلية  -

  .التسيير
كلية العلوم االقتصادية  -أستاذ محاضر ب بجامعة الجزائر 2008إلى جويلية  2007من ماي  -

  .وعلوم التسيير
كلية العلوم  - بجامعة الجزائر بالدروس ةمكلف ةأستاذ 2007ماي إلى  2004-01-01من   -

  .االقتصادية وعلوم التسيير
 والكلية الجامعةبنفس  ةمساعد ةأستاذ  2004-01-01إلى 2002- 12-01ن م  -

   فرع الخروبة التكوين المتواصل بجامعة ةمساعد ةأستاذ 2002-12-01إلى  2001- 01-02من   -
  

   :أخرى    جامعات التدريس بشكل تكميلي في  -2
  2005-2002جامعة البليدة في الفترة  •

 .2004–2002جامعة التكوين المتواصل في الفترة  •
 

  :المواد موضوع التدريس -3
 عالقات اقتصادية دولية  -            قتصاد                 مدخل إلى اال -

                                  التحليل االقتصادي  -                                     مالية عامة  -

 رياضيات مالية -                                رياضيات عامة  -

 اقتصاد جزئي -                                   تقنيات بنكية  -

 اقتصاد مؤسسة -                                           منهجية -

 المشروع واالقتصاد الدولي -                                     اقتصاد عام -

 ندوة حول المحاسبة -مدخل إلى االقتصاد الدولي                       -

 النظام النقدي الدولي -                         معايير المحاسبة الدولية  -
 

   :التأطير واإلشراف -4
دراسة حالة  سميرة، الشراكة األجنبية في الجزائر وآثارها على المؤسسة االقتصادية، حاج موسى -

  .2006/2007جامعة الجزائر،  الجزائر، ،هنكل
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، سة حالة االستثمار األجنبي في الجزائردرا -يةعربالعقون نفيسة، االستثمار األجنبي  في الدول ال -
  .2006/2007جامعة الجزائر، 

  .2006/2007قرشي محمد، التجارة االلكترونية في الدول العربية، جامعة الجزائر،  -
ميزان  الوطنية وأثرها على قيمة العملة تغير بلعمري إلهام، لطرش نسيمة، زنادرة رضا، -

  .2005/2006المدفوعات، جامعة الجزائر،
  .2004/2005جامعة الجزائر،  أوكريف جميلة، العبور باب مفتوح أمام المبادالت الدولية، -
  .2004/2005جامعة الجزائر،  ،في البنوك الجزائريةتأمين القروض عباس كريمة،  -
األجور بالمؤسسة الوطنية  اسة حالةدر -زرواق كمال، توات محمد، دراسة تحليلية لسياسة األجور -

  ..2004/2005جامعة الجزائر، الجزائرية للسياحة، 
جامعة الجزائر، حداق سعيدة، لطرش ريمة، أهمية الرقابة والتدقيق الداخلي في القطاع البنكي،  -

2003/2004.  
جامعة  اآلثار المرتقبة النضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، ،منصور فريدة  -

  .2007/2008،الجزائر
  

IV -  النشاط العلمي والفكري:  

  :الرسائل واألطروحات  -1
أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه ،على اقتصاديات الدول العربية اوانعكاساتهة االقتصادية ممظاهر العول -

  .2007مايجامعة الجزائر،  ،تسييرالعلوم في 

متطلبات نيل شهادة ماجستير  ، رسالة مقدمة ضمنةميزان مدفوعات الدول النامية في ظل العولم -
  .2000بر سبتمجامعة الجزائر،  فرع نقود ومالية، ،تسييرالعلوم في 

 بمؤسسةدراسة حالة استيراد الحديد في وحدة المسبكة  - سيرورة عملية استيراد المواد األولية -

SNVI  ، التجارة الدولية،  في التطبيقيةدبلوم الدراسات الجامعية ة مقدمة ضمن متطلبات نيل مذكر
  .1996، جوان جامعة الجزائر

  

  : مطبوعاتال -2
اقتصادية السنة الثانية علوم  موجهة لطلبة مقياس المشروع واالقتصاد الدولي،محاضرات في  -

  2008، وعلوم التسيير
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  :مقاالت  -3
  .2008، 05 ، العددقياإفري، في مجلة اقتصاديات شمال التكامل االقتصادي العربي واقع وآفاق -
، مجلة علوم االقتصاد والتسيير "الدول العربية نموذجا" االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامية -

  .2008، 1- 17، جامعة الجزائروالتجارة
، االقتصاد المعاصر، المركز الجامعي الخميس في مجلة، اإلصالح المصرفي في الجزائر تاتجاها -

  .2008، أفريل 03العدد
  
  :ملتقيات وندوات  -  4
، المؤتمر الدولي األول حول حوكمة دور الحوكمة في تعزيز القدرة التنافسية للدول العربية -

 .2008أكتوبر  15/16الشركات ودورها في اإلصالح االقتصادي، جامعة دمشق ،

ظل االقتصاد  ، ملتقى دولي حول المعرفة فيالفجوة الرقمية في الوطن العربي األسباب والعالج -
  .2007ديسمبر 05/  04الرقمي ومساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة الشلف، 

، ملتقى دولي حول االستثمار األجنبي المباشر في الدول العربية في ظل العولمة االقتصادية -
  .2007أكتوبر 22/23اس، االستثمار األجنبي المباشر ومهارات األداء االقتصادي، جامعة بومرد

تجارب مكافحة الفقر في العالمين العربي  ، ملتقى دولي حولالعولمة والفقر في الدول العربية -
  .2007جويلية  03 - 01،جامعة البليدة،  واإلسالمي

، ملتقى دولي حول التكامل االقتصادي العربي واقع وآفاق،جامعة تحديات التكامل االقتصادي العربي -
 .2007أفريل  19 - 17، األغواط

  
  :متفرقات -5
متابعة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، جامعة البليدة،  عضو فرقة بحث بعنوان -
  .M 00420060043:رقم

 


