
                                                                                                            
 مخبر التنمية المحلية المستدامة

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
 المدية والية حالة دراسة- المستدامة السياحية مشروع بحث الفرقة االولى: التنمية

 
 التخصص: علوم اقتصادية الرتبة:استاذ ابھالو عبد رمیدي رئيس الفرقة:

 التخصص:  حقوق قسم أ الرتبة: استاذ حماضر  خلیل حممد 10عضو 
 التخصص:  مالیة املؤسسة الطور الثالثطالبة دكتوراه   مسرايت ميینة 10عضو 
 التخصص:  تسويق الثالثالطور  طالب دكتوراه  عبود حمد 03عضو 

 
 أهداف الفرقة: -

عرب تبادل املعلومات واإلحصائیات والتجارب، قصد التقییم اجلید  إجياد تواصل بني اجلامعة واحملیط، من خالل العالقة التفاعلیة بینهما، -أ 
 للقطاع السیاحي بوالية املدية ودوره يف حتقیق التنمیة احمللیة املستدامة .

القطاع السیاحي يف والية املدية وتبیني دوره يف حتقیق التنمیة  احمللیة املستدامة، وكذا رصد أىم املشاكل والعراقیل اليت تقف أمام تقییم واقع  -ب 
 دفع ىذا القطاع  وإجياد أسالیب فعالة لتنشیطو.

تتناول ىذا املوضوع، مع توسیع تناول املوضوع مع تطبیق املفاىیم النظرية يف املیدان، وإذماز مطبوعات وكتب وإقامة أيام دراسیة حتسیسیة  -ج 
  طلبة التخرج.

 قة.توفري دراسات میدانیة حول القطاع السیاحي يف املدية تساعد اجلهات املسئولة يف ختطیط وتنفیذ برامج حتقق التنمیة املستدامة يف املنط -
 

 

 

 

 

 

 



 (0102-0102)خالل الخمس سنوات السابقة  للفرقة االولى المنشورات والمداخالت العلمية
 رئيس الفرقة: أ.د.رميدي عبد الوهاب

 المقاالت العلمية -0
 الرابط االلكتروني إن وجد اسم المجلة وتاريخ االصدار عنوان المقال

إسرتاتیجیة حماربة الفقر يف اجلزائر من 
خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي 

 (2001/2009وبرنامج  دعم النمو )

 الصادرة عن جامعة عمار ثلیجي -جملة دراسات 
جانفي  21باالغواط، العدد االقتصادي  رقم 

2014 

 

أثر التحرير املايل على السیاسة النقدية 
 (2010-1990يف اجلزائر للفرتة )

جملة االقتصاد اجلديد الصادرة عن خمرب االقتصاد 
الرقمي كلیة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

 2014التسیري جامعة مخیس ملیانة، جانفي 

 

اثر خدمات مابعد البیع على والء 
 condorاملستهلك للعالمة التجارية  لـ

جملة معارف، كلیة العلوم االقتصادية والتجارية 
 2016 جامعة البويرة، ديسمرب وعلوم التسیري

 

أمهیة حتلیل متغريات البیئة الداخلیة يف 
الرفع من أداء البنوك)منوذج ماكینزي(  
دراسة میدانیة بثالث وكاالت مبدينة 

 املدية.
 

جملة االقتصاد والتنمیة  الصادرة عن خمرب التنمیة 
احمللیة املستدامة كلیة العلوم االقتصادية والتجارية 
وعلوم التسیري جامعة حيىي فارس باملدية.جوان 

2017. 

 

 المطبوعات الجامعية -0
 الرابط االلكتروني إن وجد تاريخ االصدار ) مع ذكر الجامعة والكلية( عنوان المطبوعة 

كلیة العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  حماضرات يف احملاسبة املالیة 
 2014جامعة املدية  –التسیري 

 

كلیة العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  حماضرات يف مدخل للتسويق
 2014جامعة املدية  –التسیري 

 

 الكتب -3
 الرابط االلكتروني إن وجد مكان الطبع  عنوان الكتاب

احملاسبة املالیة وفق النظام احملاسيب 
 املايل

  2016دار ىومة الطبعة الثانیة 

 المداخالت في الملتقيات العلمية: -2
 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى  عنوان المداخلة

االستثمارات الرقمیة  دراسة قیاسیة لتاثري
على النمو االقتصادي اجلزائري خالل 

 001/2012الفرتة 

امللتقى الدويل حول: األنظمة الرقمیة والذكاء االقتصادي 
جامعة مخیس ملیانة، كلیة العلوم االقتصادية والتجارية 

 .2014افريل  23- 22وعلوم التسیري، يومي: 

 



 : خليل محمداالولالعضو 
 العلمية المقاالت -0

 الرابط االلكتروني إن وجد اسم المجلة وتاريخ االصدار عنوان المقال
تدخل القضاء يف خصومة التحكیم 

 الدويل
جملة البحوث والدراسات العلمیة العدد الثامن 

 جامعة املدية 1/2014ج
 

دور البنوك يف مكافحة تبییض االموال 
 يف التشريع اجلزائري

تصدر عن خمرب  7العددجملة االقتصاد والتنمیة 
 7/1/2017التنمیة احمللیة املستدامة 

 

 
 المطبوعات الجامعية -0

 الرابط االلكتروني إن وجد تاريخ االصدار ) مع ذكر الجامعة والكلية( عنوان المطبوعة 
حماضرات يف مقیاس االفالس والتسوية 

 القضائیة
العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم  كلیة

 2017التسیري، جامعة املدية 
 

 
 الكتب -3

 الرابط االلكتروني إن وجد مكان الطبع  عنوان الكتاب
------------- ------------- ------------- 

 
 المداخالت في الملتقيات العلمية: -2

 الرابط االلكتروني إن وجد وتاريخ انعقاد الملتقى  عنوان ومكان عنوان المداخلة
سیاسة االنعاش االقتصادي يف اجلزائر  

واثرىا على القطاع الفالحیفي الفرتة 
2001-2014 

امللتقى الوطنیحول دور التنمیة الزراعیة املستدامة 
يف تعزيز االمن الغذائي الوطين  جامعة املدية، 

 2018مارس 10

 

دور املالئة املالیة يف التنبؤ بالفشل املايل  
 لشركات التأمني

حيي فارس باملدية .امللتقى الدويل جامعة 
انعكاسات تكییف املؤسسات املالیة مع 

 2018االستقرار املايل يف اجلزائر  اكتوبر 

 

حديثة  تفويض املرافق العامةكوسیلة 
للتسیري يف ظل التحوالت اجلديدة )عقد 

 االمتیاز منوذجا(

امللتقى الدويل حول التحوالت اجلديدة الدارة 
  2018املرفق العام يف اجلزائر نوفمرب 

 

  
 
 
 
 



: يمينة مسراتيالثانيالعضو   

 المقاالت العلمية -0
 وجد الرابط االلكتروني إن اسم المجلة وتاريخ االصدار عنوان المقال

------------- ------------- ------------- 
 
 المطبوعات الجامعية -0

 الرابط االلكتروني إن وجد تاريخ االصدار ) مع ذكر الجامعة والكلية( عنوان المطبوعة 
------------- ------------- ------------- 

 
 الكتب -3

 الرابط االلكتروني إن وجد مكان الطبع  عنوان الكتاب
------------- ------------- ------------- 

 
 المداخالت في الملتقيات العلمية: -2

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى  عنوان المداخلة
دور حماسبة املسؤولیة االجتماعیة يف 

 تطبیق احلوكمة
احملاسبة والتدقیق كدعامة مداخلة وطنية بعنوان 

في   لتحسني االستثمار باملؤسسات اجلزائرية
جبامعة املدية كلیة العلوم  2017ديسمرب 02

 االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسیري.

 

اهلندسة املالیة كآلیة إلدارة خماطر 
 الصكوك اإلسالمیة

متطلبات الصكوك مداخلة وطنية بعنوان 
عرض وتقییم -اإلسالمیة كبديل دتويلي مناسب

جبامعة  2018جانفي  30يف  -جتارب دولیة
اجلیاليل بونعامة مخیس ملیانة كلیة العلوم 

 االقتصادية، التجارية وعلوم التسیري 

 

التنمیة الزراعیة العربیة املستدامة ما بعد 
2015   

الزراعیة دور التنمیة مداخلة وطنية بعنوان 
املستدامة يف تعزيز االمن الغذائي الوطين يف 

جبامعة املدية كلیة العلوم  2018مارس 10
 االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسیري

 

دور دار املقاوالتیة يف تنمیة املهارات 
املقاوالتیة لدى الطلبة اجلزائريني دراسة 

 حالة دار املقاوالتیة جبامعة املدية  

أمهیة تنمیة املوارد البشرية دولية بعنوان مداخلة 
أفريل  09/10يف ظل االقتصاد الرقمي يف 

كلیة   –اجلزائر – 2جبامعة البلیدة  2018
 العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسیري

 

 ت احملاسبة تطور دمارسامداخلة وطنية بعنوان دور التدقیق االلكرتوين يف حتسني جودة 



أفريل  19والتدقیق يف ظل االقتصاد الرقمي يف  املعلومات احملاسبیة.
جبامعة اجلیاليل بونعامة مخیس ملیانة   2018

 كلیة العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسیري  
امكانیات استغالل الطاقات املتجددة 

 يف اجلزائر
اسرتاتیجیة الطاقات  مداخلة دولية بعنوان

–املتجددة ودورىا يف حتقیق التنمیة املستدامة 
أفريل  23/24يف  -دراسة جتارب بعض الدول

كلیة   –اجلزائر – 2جبامعة البلیدة  2018
 العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسیري

 

كآلیة لتعزيز احلوكمة يف   03اتفاقیة بازل 
 املؤسسات املصرفیة  

انعكاسات تكیف ة دولية بعنوان مداخل
املؤسسات املالیة مع مؤشرات املالءة على 

أكتوبر  24/24االستقرار املايل يف اجلزائر يف 
جبامعة املدية كلیة العلوم االقتصادية  2018

  والعلوم التجارية وعلوم التسیري

 

وسائل الدفع االلكرتونیة يف اجلزائر بني 
 الواقع واملأمول 

تفعیل استخدام وسائل الدفع ندوة بعنوان 
–االلكرتونیة يف التعامالت التجارية باجلزائر 

 2018ديسمرب  06يف  -الواقع والتحديات
جبامعة املدية  كلیة العلوم االقتصادية والعلوم 

 التجارية وعلوم التسیري

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



: محمد عبودالثالثالعضو   

 المقاالت العلمية -0
 الرابط االلكتروني إن وجد المجلة وتاريخ االصداراسم  عنوان المقال

------------- ------------- ------------- 
 
 المطبوعات الجامعية -0

 الرابط االلكتروني إن وجد تاريخ االصدار ) مع ذكر الجامعة والكلية( عنوان المطبوعة 
------------- ------------- ------------- 

 
 الكتب -3

 الرابط االلكتروني إن وجد مكان الطبع  الكتابعنوان 
------------- ------------- ------------- 

 
 المداخالت في الملتقيات العلمية: -2

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى  عنوان المداخلة

------------- ------------- ------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


