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  السيرة الذاتية بيان 
  :المعلومات الشخصية: أوال
  .طبايبيةسليمة : االسم الكامل

  .دائمة أستاذة: الوظيفة الحالية

  "أ"أستاذ حماضر رتبة : الرتبة العلمية

  .قاملة 1945ماي  8جامعة : الهيئة المستخدمة

    salimatebaibia@gmail.com : البريد اإللكتروني

  :المحصل عليها خالل مختلف المراحل الشهادات العلمية: ثانيا

  
  :المسؤوليات اإلدارية، البيداغوجية، والعلمية :ثالثا

 .إىل يومنا هذا 2015مسؤولة فريق ختصص جتارة دولية وإمداد يف طور ليسانس من سبتمرب  -
 .2015إىل غاية جويلية  2011فريق ختصص تسويق وجتارة دولية يف طور ليسانس، من  مسؤولة -
 .إىل يومنا هذا 2008عضوة اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية، من سبتمرب  -
رية وعلوم التسيري، من عضوة فرقة حبث املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف خمرب التنمية الذاتية واحلكم الراشد لكلية العلوم اإلقتصادية، التجا -

 . 2010مارس 
لس التأدييب للجامعة منذ نوفمرب  -  .2012عضوة ا
لس التأدييب لقسم العلوم التجارية، من نوفمرب  -  .2012وإىل غاية جوان  2008عضوة ا
 .2010، وإىل غاية ديسمرب 2009مسؤولة مسار تكوين، من جانفي  -
 .2007اسبة على ضوء املخطط احملاسيب عضوة يف اللجنة املصغرة إلعداد برنامج احمل -
 .2008وإىل غاية  2007ممثل قسم العلوم التجارية للشراكة مع احمليط اإلقتصادي واإلجتماعي، من سبتمرب  -

 

  سنة الحصول عليها  الجامعة   التخصص   الشهادة
  2016  المسيلة-جامعة محمد بوضياف   /  تأهيل جامعي

  2014  1سطيف   إقتصاديةعلوم   دكتوراه
  2007  قسنطينة -جامعة اإلخوة منتوري   إقتصاد مالي  ماجستير
  2000  قسنطينة -جامعة اإلخوة منتوري   مالية  ليسانس

  1997  قالمة - 1945ماي  8جامعة   محاسبة وضرائب  الدراسات التطبيقية
  1992  قالمة -ثانوية محمود بن محمود   علوم طبيعة وحياة  بكالوريا

  1989  قالمة -متوسطة محمد عبده   /  شهادة التعليم المتوسط
  1985  قالمة - مدرسة مالك بن نبي   /  شهادة التعليم االبتدائي

mailto:salimatebaibia@gmail.com
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  :المطبوعات البيداغوجية: رابعا
 .2015، مطبوعة بيداغوجية، دروس محاسبة تحليليةسليمة طبايبية، . د -

  
  :المنشورة األبحاث العلمية: خامسا 

 .، وعد بالنشرقراءة يف مسرية و أفاق جتربة التكامل االقتصادي لدول جملس التعاون اخلليجي -
 ISOاملتحصلة على املواصفات البيئية   دراسة حالة عينة من املؤسسات-دور الذكاء اإلقتصادي يف تفعيل اإللتزام بالسلوك البيئي املستدام  -

 .، وعد بالنشر- 14001
 .وعد بالنشر، )محام الشاللة(فعالية أداء العنصر البشري يف ترقية وتطوير النشاط السياحي يف والية قاملة  -
حوليات جامعة بشار يف ، )املستقبلية والتطلعات الواقع(للمحروقات  التبعية وإشكالية التنويع ضرورة بني الصادرات تنمية يف اجلزائر جتربة -

 .2014العلوم اإلقتصادية، أكتوبر 
: دراسة حتليلية آلراء عينة من حمافظي احلسابات بوالييت قاملة وعنابة من– فحص حمافظ احلسابات لنظام الرقابة الداخلية يف شركات التأمني -

 .، وعد بالنشر–15/03/2015: إىل غاية 10/01/2015
الشركة اجلزائرية للتأمني، جملة الدراسات احملاسبية واملالية، املعهد دراسة حالة يف –األداء املايل لشركات التأمني بإستعمال النسب املالية تقييم  -

 .2011العايل للدراسات احملاسبية واملالية، جامعة بغداد، 
  

  :المؤتمرات العلمية: سادسا
 الملتقيات الدولية: 

دراسة حالة املناطق الصناعية ومناطق النشاط بوالية –دور املناطق الصناعية يف دعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
املناطق الصناعية يف اجلزائر وسياسات التنمية املكانية األداء واآلثار اإلقتصادية واآلفاق : ، امللتقى الدويل حول-قاملة

  .عنابة ،جامعة باجي خمتار، 2015ديسمرب  10-09املستقبلية، يومي 
دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية اجلزائري، املؤمتر –اخلدمات املصرفية اإللكرتونية  دور التسويق اإلبتكاري يف تطوير -

، جامعة الزيتونة األردنية، 2015نيسان  22-20العلمي الدويل السنوي الرابع عشر لألعمال حول إدارة اإلبتكار يف األعمال، 
 .األردن

، -2012إىل  2010دراسة حالة البنك اخلارجي اجلزائري للفرتة من  - النسب املالية ستعمالإتقييم األداء املايل للبنوك ب -
، واملعايري احملاسبية اإلسالمية الدولية احملاسبية املعايري تطبيق بني للمؤسسات املايل األداء حتسني يف دور احلوكمة :مؤمتر دويل حول

 .الوادي خلضر محه جامعة، 08/12/2014-07: يومي
 :امللتقى الدويل حول، )2012-2001(للفرتة  ياجلزائر حتسني أداء اإلقتصاد برامج اإلنعاش االقتصادي يف  فعالية تقييم -

، سياسات اجلزائر اإلقتصادية إلستقطاب اإلستثمارات البديلة للمحروقات يف آفاق األلفية الثالثة باجلزائرتقييم اسرتاتيجيات و 
 .جلزائر، مسيلة، ا2014أكتوبر  29و  28يومي 

املؤمتر دراسة ميدانية ملوظفي مكتبة جامعة قاملة،  –دور التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية يف الرفع من األداء اجلامعي  -
، جامعة مؤتة، 29/05/2014-28جدلية اإلطار وفاعلية املضمون، "التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم العايل : الدويل حول

  .األردن
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، للشركة اجلزائرية للتأمنيدراسة ميدانية  – يف بيئة األعمال الرقمية  وغ ريادة املنظمات اخلدميةلكآلية لب العمالءحتسني خدمة  -
، 2014) أبـريـل(نيسان  30 -29رؤى وأفـكـار مـتـجـددة : اسـتـراتـيـجـيـات بـيـئـة األعـمـال الـمعـاصـرة: املؤمتر الدويل الثامن حول

 .ألردنجامعة فيالدليفا، ا
 9/10املؤمتر العاملي التاسع لإلقتصاد والتمويل اإلسالمي، سالمية يف حتقيق تنمية مستدامة، السياسات النقدية اإلدور  -

 .، كلية الدراسات اإلسالمية، جامعة محد بن خليفة، قطر2013سبتمرب 
إدارة : للتخفيف من آثار أزمة الديون السيادية، املؤمتر الدويل حول حتادات النقدية واملؤسسات املالية الدوليةمساعي اإل  -

 .سكيكدة ،1955أوت  20، جامعة 2013االحتادات النقدية يف ظل األزمات املالية، ماي 
، –ني دراسة حتليلية آلراء عينة من موظفي الشركة اجلزائرية للتأم - إدارة رأس املال البشري كإسرتاتيجية لتميز شركات التأمني  -

 .، جامعة الزيتونة، األردن2013أفريل  22/25رأس املال البشري يف إقتصاد املعرفة، : املؤمتر الدويل حول
- 2001(آثار الربامج اإلستثمارية العامة على تطوير تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل اإلنفتاح اإلقتصادي   -

ا على التشغيل واإلستثمار والنمو اإلقتصادي تقييم آثار برامج ، امللتقى الدويل حول )2014 اإلستثمارات العمومية وإنعكسا
 .1، جامعة سطيف 2013مارس  11/12، 2014-2001خالل الفرتة من 

دراسة حالة الشركة  -املعرفة دور التسيري اإلسرتاتيجي للرأس املال الفكري يف دعم تنافسية مستدامة للمؤسسة يف ظل إقتصاد   -
رأس املال الفكري يف منظمات األعمال العربية يف ظل اإلقتصاديات احلديثة، : اجلزائرية للتأمني، امللتقى الدويل اخلامس حول

 .، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف2011ديسمرب  13/14
لى إستقطاب اإلستثمار اخلليجي املباشر، امللتقى الدويل حول أثر تطبيق معايري التقارير املالية الدولية يف الشركات األردنية ع  -

التحدي، ): ISA(واملعايري الدولية للمراجعة) IAS-AFRS(النظام احملاسيب املايل يف مواجهة املعايري الدولية للمحاسبة 
 .، جامعة سعد دحلب، البليدة2011ديسمرب  13/14

األسباب، واآلثار، واحللول، امللتقى : اسبة يف ظل احلوكمة خالل العقد األخريأزمة ثقة مستخدمي البيانات املالية مبهنة احمل  -
، جامعة العريب بن مهيدي، أم 2010ديسمرب  08/09احلوكمة احملاسبية للمؤسسة، واقع، رهانات وآفاق، : الدويل حول

 . البواقي
ذلك على ثقة املستثمرين باإلفصاح احملاسيب، امللتقى الدويل  مسؤولية معايري حماسبة القيمة العادلة باألزمة املالية العاملية وأثر   -

 .، جامعة فرحات عباس، سطيف2009أكتوبر  20/21األزمة املالية اإلقتصادية الدولية واحلوكمة العاملية، : حول
: لتقى الدويل حولدور احملاسبة التحليلية يف إختاذ القرارات ومدى إستخدامها من طرف املؤسسات اإلقتصادية يف اجلزائر، امل -

 .، جامعة املسيلة2009أفريل  14/15صنع القرار باملؤسسة افقتصادية، 
موعة من البلدان مع الرتكيز –أمهية مرونة املناخ اإلستثماري يف إزدهار املؤسسات وحتقيق التنمية الصناعية  - دراسة مقارنة 

، جامعة 2008ديسمرب  02/03ناعي والسياسات الصناعية، اإلقتصاد الص: على الصني واجلزائر، امللتقى الدويل الول حول
 .حممد خيضر، بسكرة

الدروس املستفادة، امللتقى الدويل الرابع  -احللول –األسباب  2003-1994دورية األزمات املالية يف األسواق الناشئة من  -
 . يكدة، سك1955أوت  20، جامعة 2008ماي  26/27حول إدارة الزمات يف ظل إقتصاد املعرفة، 

التنويع اإلقتصادي خيار إسرتاتيجي إلستدامة التنمية، املؤمتر الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة اإلستخدامية للموارد  -
 .، جامعة فرحات عباس، سطيف2008أفريل  08-07املتاحة، 

  الوطنيةالملتقيات: 
املقاوالتية وتفعيل التسويق : امللتقى الوطين األول حول، إسهامات الصناعة الفندقية يف حتقيق السياحة البيئية يف اجلزائر -

  .قاملة ،1945ماي  8 ، جامعة2014 أفريل 23-22 السياحي يف اجلزائر
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 –السياحة والتسويق السياحي يف اجلزائر : ، امللتقى الوطين حولالصناعات الفندقية وأمهية تطويرها لتحقيق التنمية اإلقتصادية -
  .قاملة ،1945ماي  8 جامعة، 2009أكتوبر  27/28اإلمكانيات والتحديات التنافسية، 

  : مشاريع البحث المعتمدة: سابعا

 : عضوة مكلفة بالبحث  -

ا على االقتصادعوملة  :عنوان املشروع*      رؤية استشرافية حىت عام  –اجلزائري  أسواق املال يف ظل املعلوماتية و انعكاسا
2020.  

  

  

 


