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عالقة العدالة التنظيمية بتعزیز االلتزام التنظيمي يف 
دارسة حالة موظفي  املصاحل -املؤسسات العمومية
 املركزیة جبامعة املدیة

جانفي /العدد التاسع -جملة االقتصاد والتنمية
خمرب التنمية احمللية املستدامة، جامعة .2018
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جتسيد جماالت املسؤولية 
–االجتماعية يف مؤسسة صيدال 

 انتيبيوتيكال.

املؤدتر الدويل الرابع عشر: سلوكيات املواطنة واملسؤولية 
 -يف الوطن العريباالجتماعية ملنظمات األعمال 

 .2018نوفمرب  28و 27 –جامعة الشلف 

 

حتدیات وآفاق  –اجلماعات احمللية 
 التنمية احمللية يف اجلزائر

امللتقى الدويل األول تطویر اهلياكل التمویلية 
دراسة حالة  –للجماعات احمللية ودورىا يف التنمية 

 9جامعة اجللفة  –اجلزائر وبعض التجارب العاملية 
 .2015یسمرب د 10

 

املسؤولية االجتماعية وإدارة املوارد 
 البشریة يف منظمات األعمال

املؤدتر الدويل حول املؤسسة بنی اخلدمة العمومية 
خمرب التنمية التنظيمية وغدارة  -وإدارة املوارد البشریة

 18و 17، یومي 2جامعة البليدة –املوارد البشریة 
 .2015نوفمرب 
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Ensuring environmental 
sustaînabîlity on the light 
of the Mîllenniwn 
Developmcnt Goals in 
Algerie 

 جامعة أم البواقي العلوم االنسانية جامعة أم البواقي جملة

 
 المطبوعات الجامعية -2

 الرابط االلكتروني إن وجد تاريخ االصدار ) مع ذكر الجامعة والكلية( عنوان المطبوعة 
مطبوعة حماضرات بعنوان" حماضرات 

 يف مقياس نظریات التمویل واالستثمار
 

." معتمدة من 2013/2014اجلامعية  السنة
طرف اجمللس العلمي لكلية العلوم االقتصادیة 
والعلوم التجاریة وعلوم التسيري جبامعة املدیة، 

مودعة باملكتبة اجلامعية للكلية ، خالل السنة 
 135عدد الصفحات  2013/2014اجلامعية 

 

مطبوعة حماضرات بعنوان" حماضرات 
 ليليةودتارین يف احملاسبة التح

." معتمدة من 2014/2015السنة اجلامعية 
طرف اجمللس العلمي لكلية العلوم االقتصادیة 

والعلوم التجاریة وعلوم التسيري جبامعة املدیة مودعة 
باملكتبة اجلامعية للكلية، خالل السنة اجلامعية 

 112عدد الصفحات  2014/2015

 

 
 



 الكتب -3
 الرابط االلكتروني إن وجد مكان الطبع  عنوان الكتاب

كتاب بعنوان " اخلوصصة املاىية 
 واألىداف" دراسة حتليلية . 

دار ابن بطوطة للنشر و التوزیع ، عمان ، االردن 
 .2013، السنة 

 

 المداخالت في الملتقيات العلمية: -4
 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى عنوانالمداخلة

التمویل االسالمي لالستثمارات بنی 
 االسس و الدوافع

مسامهة املصارف االسالمية يف حتقيق التنمية 
 2018/ماي/02االقتصادیة وذلك یوم 

 

 -النظام الزراعي من منظور إسالمي :
 –إحياء أرض املوات أمنوذجا

امللتقى العلمي الوطين حول: دور التنمية الزراعية 
األمن الغذائي الوطين یوم املستدامة يف تعزیز 

 10/03/2018السبت 

 

إشكالية االمن الغذائي املغاريب وتغرياتو 
احملتملة يف ضوء متغريات الشراكة 

 االورو متوسطية

القطاع الفالحي ومتطلبات حتقيق االمن الغذائي 
يف الدول النامية، ، كلية العلوم االقتصادیة والعلوم 

املدیة ،.  التجاریة وعلوم التسيري ، جامعة
 2014أكتوبر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العضو الثاني : د/  عمر علي عبد الصمد
 المقاالت العلمية -1

 الرابط االلكتروني إن وجد اسم المجلة وتاريخ االصدار عنوان المقال
Requirements for improving 
the external audit quality in 

Algeria". 
 

اإلنسانية، العدد لة اقحقوق والعلوم جم
االقتصادي اجمللد األول، العدد 

تصدر عن جامعة زیان  22/2015
 عاشور باجللفة.

(https://www.asjp.cerist.dz)/ 

 

"معيار االتفاق حول أحكام مهمة 
-التدقيق في بيئة التدقيق الجزائرية 

 "-دراسة مقارنة مع المعيار الدولي

، 11العدد اجمللة اجلزائریة لالقتصاد واملالية 
، تصدر عن خمرب 2018، 11اجمللد 

االقتصاد الكلي واملالية الدولية. جامعة 
 املدیة

(https://www.asjp.cerist.dz)/ 

 

 
 المطبوعات الجامعية -2

 الرابط االلكتروني إن وجد تاريخ االصدار ) مع ذكر الجامعة والكلية( عنوانالمطبوعة 
 الحوكمة علي عبد الصمد عمر،"

 والمحاسبة"، 
كلية العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و علوم 

 2017التسيري ، جامعة املدیة 
 

محاضرات  علي عبد الصمد عمر،"
 .في التدقيق المحاسبي"،

كلية العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة و علوم 
 2017التسيري، جامعة املدیة 

 

 
 الكتب -3

 الرابط االلكتروني إن وجد مكان الطبع عنوان الكتاب
حوكمة المؤسسات بين  علي عبد الصمد عمر،"

 المحاسبة المالية والتدقيق المحاسبي"، 
دار ىومة،  الطبعة األوىل: 

2017. 
 

التدقيق المحاسبي بين التأصيل  علي عبد الصمد عمر،"
 دار ىومة، اجلزء األول، العلمي والتطبيق العملي"، 

األوىل: دار ىومة،  الطبعة 
2017. 

 

 
 المداخالت في الملتقيات العلمية: -4

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى عنوان المداخلة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة 
مسامهة يف حتقيق األمن الغذائي يف 

 اجلزائر".

امللتقى الدويل الثالث:" القطاع الفالحي ومتطلبات 
-28األمن الغذائي يف الدول العربية"، یومي  حتقيق
 جبامعة املدیة. 2014أكتوبر  29

 

" األدوات اقحدیثة لتحليل القوائم 
املالية ودورىا يف ترشيد القرار 

امللتقى الدويل:" اإلفصاح احملاسيب عن القوائم املالية: 
أثره وأمهيتو يف رفع فعالية أسواق رأس املال وجذب 

 



-االستثماري للشركات االقتصادیة 
دراسة حالة شركة االمسنت السعودیة 

 ".2015لسنة 

االستثمار األجنيب لتحقيق ودعم التنمية االقتصادیة 
جبامعة  2016دیسمرب  14-13املستدامة"، یومي 

 اجللفة.
واقع تطبيق اقحوكمة املصرفية يف اجلزائر 

 ة بازل".وفق مقررات جلن
امللتقى الدويل اخلامس:" انعكاسات تكيف 
املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على االستقرار 

 2018أكتوبر  25-24املايل يف اجلزائر"، یومي 
 جبامعة املدیة.

 

دور التدقيق اخلارجي يف تطبيق حوكمة 
 املؤسسات".

ندوة علمية لطلبة السنة الثانية ماسرت ختصص مالية، 
 جبامعة مستغاًل، 2014مارس  02یوم 

 

االلتزام مبتطلبات املسؤولية االجتماعية  
كآلية لتطبيق اقحوكمة يف البنوك 

دراسة حالة بنك الربكة -اإلسالمية 
 ".-اجلزائري

امللتقى الوطين اخلامس:" دور البنوك اإلسالمية يف 
تعبئة االدخارات النقدیة يف ظل األزمة املالية اقحالية 

دیسمرب  01على اجلزائر، واقع وآفاق"، یوم بالرتكيز 
 جبامعة املدیة، 2016

 

" القرض املصغر كأداة للتمكنی 
دراسة -االقتصادي للمرأة يف اجلزائر 

حالة الوكالة الوطنية لتسيري القرض 
 ".2016املصغر بوالیة املدیة 

امللتقى الوطين:" تعزیز مشاركة املرأة يف رفع رىانات 
أفریل  10حتدیات وحلول"، یوم التنمية احمللية: 

 جبامعة البليدة، 2017

 

" جهود املنظمات املهنية يف اجلزائر يف 
سبيل إصالح مهنيت التدقيق واحملاسبة 

 ".01-10ما بعد املرسوم 

الوطين:" احملاسبة والتدقيق كدعامة لتحسنی  امللتقى
دیسمرب  02االستثمار باملؤسسات اجلزائریة "، یوم 

 جبامعة املدیة، 2017

 

أثر إدارة املعرفة على أداء املؤسسات 
 االقتصادیة".

امللتقى الوطين:" أثر إدارة املعرفة يف تنمية املوارد 
 جبامعة املدیة، 2017نوفمرب  16البشریة"، یوم 

 

إطار احملاسبة الفالحية يف اجلزائر على 
ضوء النظام احملاسيب املايل والعيار 

 ".(IAS 41)احملاسيب الدويل 

امللتقى الوطين:"دور التنمية الزراعية املستدامة يف تعزیز 
 2018مارس   10األمن الغذائي الوطين"، یوم 

 جبامعة املدیة،

 

"خماطر التدقيق احملاسيب يف ظل 
 املعلومات".تكنولوجيا 

امللتقى العلمي الوطين الثاين:"تطور دمارسات احملاسبة 
أفریل   19والتدقيق يف ظل االقتصاد الرقمي"، یوم 

 جبامعة مخيس مليانة، 2018

 

 
 
 
 
 



 : ط/د:  قاسيمي رمضان 3العضو 
 المقاالت العلمية -1

 الرابط االلكتروني إن وجد اسم المجلة وتاريخ االصدار عنوان المقال
عالقة العدالة التنظيمية بتعزيز 
اإللتزام التنظيمي في المؤسسات 

دارسة حالة موظفي  -العمومية
 المصالح المركزية بجامعة المدية

العدد التاسع جانفي -مجلة االقتصاد و التنمية
. مخبر التنمية المحلية المستدامة جامعة 2018
 المدية

 

 
 المطبوعات الجامعية -2

 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: -4

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى  عنوان المداخلة
دور التدقيق البيئي في تفعيل 

 مقومات الحوكمة البيئية
ملتقى وطني:المحاسبة و التدقيق كدعامة 

لتحسين االستثمار بالمؤسسات 
-جامعة المدية-الجزائرية
02/12/2017 

 

ة دور اقتصاديات الطاقات المتجدد
 في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة.

 Le pari des pays en ملتقى دولي:

développement sur les énergies 

ronouvelables dans le contexte 

des fluctuations des prix du 

pétrole sur le marché mondial 

04/05 Décembre 2016 à 

Mostaganem 

 

الدور االجتماعي للمؤسسات 
و المتوسطة في تحقيق  الصغيرة

 التنمية المستدامة

ملتقى دولي:دور المسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  في 

-تدعيم استراتجية التنمية المستدامة
نوفمبر  14/15-الواقع و الرهانات

2016. 

 



اقتصاديات السياحة و دورها في 
 التنمية المستدامة

ملتقى دولي: السياحة في الجزائر بين 
-متطلبات الواقع و التسيير العقالني 

 .2016مارس   09/10

 

إسهامات إدارة المعرفة في تبني 
 جودة التعليم العالي

ملتقى وطني: اثر إدارة المعرفة في تنمية 
 -الموارد البشرية

 .بجامعة المدية16/11/2016

 

دور البنوك اإلسالمية في تعزيز 
 طاع المصرفيالق

ملتقى وطني: دور البنوك اإلسالمية في 
تعبئة االدخارات النقدية في ظل األزمة 
المالية الحالية بالتركيز على الجزائر ، واقع 

 جامعة المدية. 01/12/2016-و أفاق

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 للعضو : ط/د: كواديك حمزة
 المقاالت العلمية -1

 الرابط االلكتروني إن وجد وتاريخ االصداراسم المجلة  عنوان المقال
-------------- ----------------- --------------- 
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 الرابط االلكتروني إن وجد تاريخ االصدار ) مع ذكر الجامعة والكلية( عنوانالمطبوعة 
--------------- -------------- -------------- 

 
 الكتب -3

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

 
 المداخالت في الملتقيات العلمية: -4

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى  عنوانالمداخلة
دور معایري التدقيق واحملاسبة الدولية 
يف حتسنی جودة دمارسة احملاسبة 

 .والتدقيق

امللتقى العلمي الوطين: احملاسبة والتدقيق  
كدعامة لتحسنی االستثمار باملؤسسات 

 2017دیسمرب  02اجلزائریة املنعقد يف 
 جبامعة حيي فارس باملدیة.

 

دور الصناعات الغذائية يف حتقيق 
الغذائي والتنمية الزراعية األمن 
 .-حالة اجلزائر–املستدامة 

امللتقى العلمي الوطين: دور التنمية الزراعية 
املستدامة يف حتقيق األمن الغذائي الوطين، 

جبامعة حيي  2018مارس  10املنعقد يف 
 فارس باملدیة.

 

دور الصناعات التقليدیة يف اقحفاظ 
على املوروث الثقايف وتنمية الصناعة 

 السياحية يف اجلزائر.

امللتقى العلمي الوطين: الصناعة التقليدیة 
واقحرفية التمویل األصغر ثنائية لدعم 
السياحة وحتقيق التنمية املستدامةاملنعقد يف 

 نوفمرب جبامعة البویرة. 08 -07

 

حنو حتقيق االستقرار املايل يف اجلزائر 
على ضوء تكيف البنوك التجاریة 

 .3رات اتفاقية بازل اجلزائریة مع مقر 

امللتقى العلمي الدويل: انعكاسات تكيف 
املؤسسات املالية مع مؤشرات املالءة على 

 25-24االستقرار املايل يف اجلزائراملنعقد يف 
 جبامعة حيي فارس باملدیة. 2018أكتوبر 

 

املشاركة يف امللتقى العلمي الدويل: 
إشكالية التحول الرقمي يف املؤسسة: 

 2018دیسمرب  16 -15املنعقد يف 
 .3جبامعة اجلزائر 

 



یات، مبداخلة حتت عنوان: فرص وحتد
ثقافة التغيري التنظيمي وأثرىا يف إرساء 
متطلبات التحول الرقمي باملؤسسة 

 االقتصادیة.
املشاركة يف امللتقى العلمي الدويل: 
حتدیات التسویق وتكنولوجيا 
املعلومات واالتصال، مبداخلة حتت 

دور تكنولوجيا املعلومات عنوان: 
واالتصال يف االنتقال حنو االقتصاد 
الرقمي وتفعيل عمليات إدارة املعرفة يف 

 املؤسسات االقتصادیة.

 2018دیسمرب  05 -04املنعقد يف 
 جبامعة اجللفة.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


