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 العضو الثالث: بخوش حياة -
 المقاالت العلمية -1

 الرابط االلكتروني إن وجد االصداراسم المجلة وتاريخ  عنوان المقال
----------------- -------------------- -------------------- 

 المطبوعات الجامعية -2
 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 المداخلة عنوان

مسؤولية إدارة ادلوارد البشرية بادلعرفة 
 حيال حاالت ادلورد البشري

أثر إدارة ادلعرفة يف تنمية ادللتقى الوطين حول: 
 -ادلدية  -جبامعة حيي فارس  -ادلوارد البشرية

16/11/2017- 

 

االجتماعية يف  دور زلاسبة ادلسؤولية
  ادللتقى الوطين تطبيق احلوكمة

احملاسبة والتدقيق كدعامة ادللتقى الوطين حول: 
لتحسنی االستثمار بادلؤسسات اجلزائرية جبامعة 

 02/12/2017 -ادلدية –حيي فارس 

 

L’OBLIGATION DE LA MISE 
EN PLACE D’UNE  
CARTOGRAPHIE DES 
RISQUES OPERATIONNELS 
POUR ASSURER LA 
STABILITE FINANACIERE  
DANS LES ETABLISSEMENTS 
FINANACIERS 

انعكاسات تكيف  :ادللتقى الدويل اخلامس حول
ادلؤسسات ادلالية مع مؤشرات ادلالءة على 

 االستقرار ادلايل يف اجلزائـــــر. 
-24 -ادلدية-جبامعة حيي فارس

25/10/2018 

 

Le système de paiement par 
carte bancaire en Algérie      
                                - cas 
pratique la Banque 

Nationale d’Algérie -  
  

ندوة علمية حول: تفعيل استخدام وسائل الدفع 
االلكرتونية يف التعامالت التجارية باجلزائر                  

-حيي فارس جامعة –الواقع و التحديات  -
 06/12/2018-ادلدية

 

 



 العضو الرابع: عمر قاضي -
 المقاالت العلمية -

 الرابط االلكتروني إن وجد اسم المجلة وتاريخ االصدار عنوان المقال
-------------------- ------------------- -------------------- 

 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
مسامهة وكالة تشغيل الشباب 
اجلزائرية يف متويل ادلشاريع 

 ادلصغرة. 

 ,rivibas iela 197دار نور لنشر وتوزيع)
LV-1039 Riga, Latvia) 

Noor-publishing.com 

 
 المداخالت في الملتقيات العلمية: -4

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى عنوانالمداخلة
_ بعنوان دور إدارة ادلعرفة يف تعظيم  1

كفاءة رأس ادلال الفكري يف نشاط 
 األعمال

أثر إدارة ادلعرفة يف تنمية  بادللتقي الوطين حول
جبامعة  2017نوفمرب  16ادلوارد البشرية. يوم  

 ادلدية. 

/ 

_ تفعيل دور احملاسبة والتدقيق 2
باعتبارمها أداتان لتسيري األنشطة 

 االستثمارية بادلؤسسات االقتصادية

احملاسبة والتدقيق كدعامة ادللتقي الوطين حول: 
. جبامعة اجلزائرية لتحسنی االستثمار بادلؤسسات 

 2017نوفمرب  30جبامعة ادلدية يوم 

/ 

_ التفكري اإلبداعي مدخل للريادة 3
 على ضوء حاضنات األعمال

يف ادللتقي الوطين جبامعة اجلزائر  مداخلة  للمشاركة
حول ادلقاولة وريادة األعمال النسائية يف اجلزائر، 

ديسمرب  11يوم  3الذي انعقد جبامعة اجلزائر 
2017. 

/ 

_ واقع الشمول ادلايل يف البنوك 4
اإلسالمية اجلزائرية _دراسة حالة فرع 

 بنك الربكة بالبليدة.  

بونعامة _ مخيس ادللتقي الوطين جبامعة اجلياليل 
مليانة  ادلوسوم بعنوان تعزيز الشمول ادلايل يف 

 اجلزائر آلية لدعم التنمية ادلستدامة.

/ 

_ واقع االستثمار يف الطاقات 5
 ادلتجددة لتحقيق التنمية ادلستدامة. 

بادللتقي الدويل ادلوسوم حتت عنوان االستثمار يف 
الطاقات ادلتجددة لتحقيق التنمية ادلستدامة 

 .2018ديسمرب 6و 5يوم   2امعة البليدة جب

/ 

_ ادلداخلة بعنوان واقع إدارة ادلخاطر 6
بالبنوك اإلسالمية على ضوء تطبيق 

 2018أكتوبر  25و 24ادللتقي الدويل  يومي 
ادلوسوم حتت عنوان انعكاسات تكيف ادلؤسسات 

/ 



_ دراسة حالة بنك  3مقررات بازل 
 الربكة اإلسالمي.

مؤشرات ادلالءة على االستقرار ادلايل يف ادلالية مع 
 اجلزائر جبامعة ادلدية.

_ أمهية الصناعات التحويلية يف إرساء 7
 معامل النمو االقتصادي للدول النامية.

ادللتقي الدويل ادلوسوم حتت عنوان: إسرتاتيجية 
تطوير القطاع الصناعي يف إطار تفعيل برنامج 

نوفمرب  7و 6ومي التنويع االقتصادي يف اجلزائر ي
 _   2جبامعة لونيسي على _ البليدة 2018

/ 

 
 
 
 
 
 

 


