
                                                                                                           
 

 مخبر التنمية المحلية المستدامة
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 ارساء الشمول المالي في والية المدية: وسائل الدفع االلكترونية ودورها في مشروع بحث الفرقة الخامسة
 

 اقتصاد قیاسيالتخصص:  الرتبة: أستاذ القادر عبد خلیل رئيس الفرقة
  نقود مالیة وبنوكالتخصص:  الرتبة: أستاذ زلاضر "أ" كمال عامر 10عضو 
 نقود ومالیةالتخصص:  الرتبة: أستاذ زلاضر "أ" زلمد سعودي 10عضو 
 نقود ومالیةالتخصص:  علومدكتوراه  طالبة كون فتیحة 03عضو 
 التخصص: مالیة وبنوك الطور الثالثطالب دكتوراه  قرين صبیحة 10عضو 

 
 أهداف الفرقة:

 ادلسامهة يف جتسید انفتاح اجلامعة على احملیط، مبعرفة مشاكلو، والعمل على اجياد حلول ذلا؛  .1
 بأمهیة اعتماد التكنولوجیا ادلالیة يف وسائل الدفع لتعزيز الشمول ادلايل؛  التحسیس .2
 ادلؤسسات ادلالیة يف ىذا اجملال؛ بعض جتارب على التعرف .3
 دور البنوك وبريد اجلزائر يف تطبیق وسائل الدفع االلكرتونیة؛  على التعرف .4
ة يف التعامالت التجارية، ومعرفة أىم الصعوبات، وزلاولة العمل على اقرتاح مالمسة واقع مدينة ادلدية خبصوص تطبیق وسائل الدفع االلكرتونی .5

 حلول لذلك؛
 على الشمول ادلايل يف والية ادلدية؛ وسائل الدفع االلكرتونیةزلاولة معرفة انعكاسات تطبیق  .6
 تنظیم ندوات وأيام دراسیة وملتقیات لتفعیل ىذا البحث؛ .7
ادلاسرت والدكتوراه يف موضوع الصريفة االلكرتونیة والشمول ادلالني والبحث عن فوائدمها على ادلستوى توسیع عدد مواضیع اإلشراف على طلبة  .8

  اجلزئي والكي.
 

 

 

 



 (0108-0100)خالل الخمس سنوات السابقة  للفرقة الخامسة المنشورات والمداخالت العلمية
 رئيس الفرقة: أ.د. خليل عبد القادر

 المقاالت العلمية -0
 

 الرابط االلكتروني إن وجد اسم المجلة وتاريخ االصدار المقال عنوان
فعالیة التوجو لالستثمار يف  .0

الطاقات ادلتجددة كاسرتاتیجیة لتأمني 
إمدادات الطاقة التقلیدية )دراسة 

 .) حالة اجلزائر

سلرب ادلالیة، -رللة الدراسات ادلالیة، احملاسبیة واإلدارية 
، 1جامعة أم البواقي، العدد احملاسبة، اجلباية والتأمني،

 ، اجلزائر2014جوان 

http://www.univ- 
oeb.dz/JFAMS/issues/n1 

دور النظام التجاري متعدد  .0
األطراف يف حتقیق التنمیة ادلستدامة 

 يف بعدىا البیئي.

اجمللة اجلزائرية لالقتصاد وادلالیة"، سلرب االقتصاد الكلي 
، 02، العدد -ديةجامعة حيي فارس بادل-وادلالیة الدولیة

 ، اجلزائر2014سبتمرب 

-http://www.univ
medea.dz/ar/lmfi 

إكراىات االقتصاد اجلزائري  .3
ومتطلبات التنمیة ادلسؤولة ـ دراسة 

 حتلیلیة اقتصادية كلیة.

حولیات جامعة بشار يف العلوم االقتصادية"، كلیة  رللة
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسیري، جامعة 

 ، اجلزائر2015سنة -أ-15بشار، العدد 

bechar.dz-www.univ 

دراسة اجتاىات األفراد حنو  .0
 التعامل مع البنوك اإلسالمیة دراسة
میدانیة حول زبائن بنك بركة اجلزائري 

 ـ

رللة "دراسات"، كلیة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
 ، اجلزائر.2015، 23التسیري، جامعة األغواط، العدد 

rev_faceco@yahoo.fr 

جودة اخلدمات ادلصرفیة وتأثريىا  .5
على رضا العمالء: دراسة میدانیة 
بوكاالت ادلصارف العاملة مبدينة 

 ادلدية.

رللة " االقتصاد والتنمیة "، سلرب التنمیة احمللیة ادلستدامة، 
، 2015، جانفي 3، العدد -جامعة حيي فارس بادلدية

 اجلزائر.

Labo_revu@yahoo.fr 

حتلیل ثنائیة الودائع والقروض  .6
-2000البنكیة يف اجلزائر للفرتة )

2011) 
 -نظرة تقییمیة استشرافیة - 

رللة احلكمة للدراسات االقتصادية"، مؤسسة كنوز 
، سنة 1، السداسي24احلكمة للنشر والتوزيع، العدد 

 ، اجلزائر.2015

www.kounouzelhikma.
dz 

 

مراجعة احلسابات كآلیة لتعزيز  .7
استقرار سوق األوراق ادلالیة يف 

 اجلزائر.

البحوث والدراسات العلمیة، جامعة حيي فارس  رللة
 بادلدية.

medea.dz-Revue@univ 

الزكاة كأداة من أدوات السیاسة  .8
ادلالیة وأثرىا على بعض مؤشرات 

دراسة مقاربة -النشاط االقتصادي

، العدد -رللة الباحث، جامعة قاصدي مرباح ورقلة
 ، اجلزائر. 15/2015

http://reweb.luedld.net 
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حتلیلیة وقیاسیة للتجربتني اجلزائرية 
 وادلالیزية.

دور التسويق البنكي يف رفع أداء  .9
 البنوك.

اإلدارة والتنمیة للبحوث والدراسات، سلرب تسیري 
، 07/2015، العدد 2البلیدة -اجلماعات احمللیة

 .اجلزائر

Revue.adre2011@gmail
.com 

اإلدارة ادلستدامة للمیاه اجلوفیة  .01
ادلستخدمة يف التكثیف الزراعي 
مبنطقة وادي سوف: دراسة حتلیلیة 

 تقییمیة.

  .2015 -رللة حولیات جامعة اجلزائر

سلططات التنمیة السیاحیة  .00
االجنازات احلقیقیة: دراسة وواقع 

تقییمیة مع اإلشارة للمخطط 
التوجیهي للتهیئة السیاحیة 

(SDAT2025.) 

، 07رللة التنظیم والعمل، جامعة معسكر، العدد 
 .2016جانفي 

-http://revue
-organisation

-travail.e
monsite.com/ 

 
حتلیل الطلب على اخلدمات  .00

الفندقیة )ادلبیت( باستعمال 
 مبیت السائح الواحد.متوسطات 

رللة دفاتر اقتصادية، رللة علمیة دولیة زلكمة، جامعة 
   .2016، مارس 12اجللفة، العدد 

 

متطلبات حتقیق الريادة يف  .03
القطاع ادلصريف: حالة بنك الفالحة 

 والتنمیة الريفیة.

األكادميیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، جامعة 
 .2017 ، جانفي17الشلف، العدد 

http://www.univ-
chlef.dz/ratsh/la_revue_
N_17 

رأس ادلال الفكري كمدخل  .00
معاصر لتطوير الصريفة اإللكرتونیة: 
دراسة میدانیة لبعض وكاالت 

 ادلصارف العمومیة مبدينة ادلدية.

، جوان 22رللة معارف، جامعة البويرة، العدد 
2017. 

-http://www.univ
bouira.dz 

 

أثر سیاسة اإلنفاق العام على  .05
البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة 

(1990-2015.) 

احلقوق والعلوم اإلنسانیة، جامعة اجللفة، العدد  رللة
 .2017(، أكتوبر 02)32االقتصادي: 

http://www.univ-
djelfa.dz/ara/index.php/1
1-vrpg/39-2016-04-16-
15-52-59 

الفائدة السالبة  سیاسة أسعار  .06
اه حديث إلدارة السیاسة  كاجتج

 النقدية: دراسة جتارب بعض الدول.

، العدد 2رللة االقتصاد والتنمیة البشرية، جامعة البلیدة 
18 ،03/2018. 

https://www.asjp.cerist.d
z/en/article/45633 

انعكاس الزيادة االجرية على  .07
مستوى معیشة موظفي قطاع التعلیم 

اجمللد  –رللة البحوث والدراسات العلمیة، جامعة ادلدية 
 .2018، سنة 1، العدد 12

https://www.asjp.cerist.d
z/en/article/65545 
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 المطبوعات الجامعية -0

 الرابط االلكتروني إن وجد تاريخ االصدار )مع ذكر الجامعة والكلية( عنوان المطبوعة 
زلاضرات يف اإلصالحات ادلالیة  .0

 باإلسقاط على حالة اجلزائر.
ومعتمدة من طرف اجمللس العلمي لكلیة العلوم  زلكمة

االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسیري جبامعة ادلدية، 
مودعة بادلكتبة اجلامعیة للكلیة، خالل السنة اجلامعیة 

 صفحة. 186عدد الصفحات  2013/2014

 

لكلیة العلوم من طرف اجمللس العلمي  زلكمة ومعتمدة زلاضرات يف أسس االقتصاد البنكي. .0
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسیري جبامعة ادلدية، 
مودعة بادلكتبة اجلامعیة للكلیة، خالل السنة اجلامعیة 

 صفحة. 215عدد الصفحات  2014/2015

 

 
 الكتب -3

 الرابط االلكتروني إن وجد مكان الطبع  عنوان الكتاب
مبادئ االقتصاد النقدي وادلصريف   .0

. عدد 2، الطبعة 1اجلزء
 .ص 376الصفحات 

ديوان ادلطبوعات اجلامعیة، اجلزائر 
(OPU ،)09/2014    . 

http://www.opu-dz.com/site/ar 
 

مبادئ االقتصاد النقدي وادلصريف   .0
. عدد 2، الطبعة 2اجلزء

 .ص 294الصفحات 

ديوان ادلطبوعات اجلامعیة، اجلزائر 
(OPU ،)09/2014    . 

http://www.opu-dz.com/site/ar 
 

االقتصاد البنكي: مدخل معاصر،  .3
 .ص 183عدد الصفحات 

(، OPUديوان ادلطبوعات اجلامعیة )
01/2017. 

https://www.opu-
dz.com/portal/ar/livre/economie 
 

  
 
 
 
 

إىل  2008العايل باجلزائر منذ سنة 
، دراسة میدانیة جبامعة 2013غاية 
 ادلدية.

 

اسرتاتیجیة تنمیة الصناعة يف  .08
(: 2017-2005ادلغرب للفرتة )

 تقییم التجربة وأىم االجنازات.

، 4، اجلزء 32، العدد1حولیات جامعة اجلزائر 
 .2018ديسمرب 

.asjp.cerist.dwwwhttps://
z/en/article/69958     

http://www.opu-dz.com/site/ar
http://www.opu-dz.com/site/ar
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69958
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69958


 (0108-0100المداخالت في الملتقيات العلمية: خالل الفترة )-0
 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى  عنوان المداخلة

إكراىات االقتصاد اجلزائري  .0
دراسة -ومتطلبات التنمیة ادلسؤولة

 –اقتصادية كلیة حتلیلیة 

رؤية مستقبلیة » الدويل الرابع حول:  ادللتقى فعالیات
 -على ضوء مخسني سنة من التنمیة -لالقتصاد اجلزائري

كلیة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسیري،     »،
 .2014مارس  05،  04جامعة بشار، يومي 

 

إعداد ادلذكرات واألطروحات  .0
 اجلامعیة: ادلواصفات وقیاس اجلودة.

واقع وآفاق الدراسات » الیوم الدراسي حول  فعالیات
العلوم االقتصادية ، كلیة  «العلیا باجلامعات اجلزائرية 

ماي    10،  يوم 3جامعة اجلزائر ،التسیري والتجارية وعلوم
2014. 

 

التعاون التشاركي بني اجلامعة  .3
اىات العادلیة  والصناعة يف ظل االجتج

 .ادلعاصرة

نظم االبتكار، » الدويل الرابع حول :  ادللتقى فعالیات
«اجلامعة واإلقلیم وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلیة،   

  23/24/25اجلزائر  - برج بوعريريججامعة -التسیري
     .2014سبتمرب 

 

دور اإلدارة احمللیة يف تفعیل األداء  .0
 .البیئي احمللي باجلزائر

آلیات تطوير أداء » الدويل الثاين حول :  ادللتقى فعالیات
اإلدارة احمللیة ودورىا يف حتقیق التنمیة ادلستدامة: دراسة 

« جتارب بعض الدول  والتجارية االقتصادية العلوم كلیة،  
  21-20اجلزائر  -2جامعة البلیدة -التسیري وعلوم
 .2014جوان 

 

من الغذائي وواقع الفجوة الغذائیة األ .5
 .يف اجلزائر: دراسة نظرية وحتلیلیة

القطاع الفالحي »الدويل الثالث حول:  ادللتقى فعالیات
ومتطلبات حتقیق األمن الغذائي يف الدول العربیة: عرض 
، كلیة العلوم  «وتقییم السیاسات واستشراف ادلستقبل
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسیري، جامعة ادلدية، 

 .2014أكتوبر  29،  28يومي 

 

دور الطاقات ادلتجددة يف محاية البیئة   .6
كأحد متطلبات حتقیق التنمیة 

 .وذجادلستدامة: جتربة أدلانیا كنم

االستثمار يف الطاقات »الوطين حول:  ادللتقى فعالیات
ادلتجددة يف ظل التوجو احلديث للمسؤولیة البیئیة كلیة«. 

 20جامعة -التسیري وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم
فمرب نو  12، 11سكیكدة، يومي  1955أوت 
2014. 

 

ادلغرب العريب ومشكلة األمن الغذائي  .7
 .يف ظل الشراكة األورو.متوسطیة

استدامة األمن » حول:  الدويل التاسع ادللتقى فعالیات
الغذائي يف الوطن العريب يف ضوء ادلتغريات والتحديات 

، كلیة العلوم االقتصادية والتجارية  « االقتصادية الدولیة

 



نوفمرب  24، 23وعلوم التسیري، جامعة الشلف، يومي 
2014. 

حوكمة مؤسسات التعلیم العايل   .8
كمدخل لتحقیق جودة التعلیم يف 

 .اجلامعات

إدارة اجلودة واألداء : »حول الدويل األول ادللتقى فعالیات
، كلیة اآلداب واللغات، « ادلتمیز يف اجلامعات العربیة

 .2015أفريل  26و  25جامعة ادلدية، يومي 

 

صناديق الثروة السیادية بني  .9
ضغوطات اذلیئات الدولیة وحتديات 

 .احلوكمة

موقع صناديق » حول:  الدويل الثالث ادللتقى فعالیات
الثروة السیادية بني ضغوطات اذلیئات الدولیة وحتديات 

،  كلیة العلوم االقتصادية وعلوم التسیري، جامعة « احلوكمة
فريل أ 30و  29اجلیاليل بونعامة مخیس ملیانة، يومي 

2015. 

 

أمهیة إدارة ادلوارد البشرية يف التسیري  .01
الفعال للمؤسسة يف ظل اقتصاد 

 .ادلعرفة

 التسیري حول أدوات»حول:  الدويل الثاين ادللتقى فعالیات
 من الوقاية يف ودورىا منظمات األعمال يف احلديثة

، كلیة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم « األزمات
ماي  05و  04، يومي 02التسیري، جامعة البلیدة 

2015. 

 

ـ جتربة  معوقات التمويل الالربوي .00
 .السودان

اإلسالمیةالبنوك  » الدويل الثالث حول:  ادللتقى فعالیات
،  جامعة القاضي « ومتويل الشركات بني الواقع وادلأمول

 .2015ماي  26و  25عیاد مبراكش، ادلغرب ،يومي 

 

احلوكمة كمدخل لتحسني ادلسؤولیة  .00
االجتماعیة للمصرف باإلشارة حلالة 

 .اجلزائر

ادلالیة واالقتصاد » ادلؤمتر الدويل حول:  فعالیات
اإلسالمي 23 - 21،  جامعة صقاريا، تركیا ،الفرتة ) «

 .2015أكتوبر 

http://icisef.org/en 

تقلبات أسعار النفط وتداعیاهتا على  .03
اقتصاديات الدول: دراسة نظرية 

 .وحتلیلیة

انعكاسات » ادلؤمتر العلمي الدويل الرابع حول:  فعالیات
اهنیار أسعار النفط على االقتصاديات ادلصدرة لو : 

العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ، كلیة « ادلخاطر واحللول
  28يوم جامعة حيي فارس بادلدية،   ،وعلوم التسیري

 ..2015أكتوبر  

 

الفساد ادلايل واإلداري وعالقتو  .00
 بظاىرة غسیل األموال وانتشارىا.

تبییض  »ادلؤمتر العلمي الدويل األول حول:  فعالیات
»   ، االنعكاسات، ادلكافحة دولیا وزللیا ،األموال، التجرمي

جامعة  كلیة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسیري ،
 .2016 فیفري    23و  22البويرة،  يومي 

 

األمن االقتصادي والصدمات  .05
البرتولیة: دراسة حتلیلیة لواقع اجلزائر 

أداء  »ادلؤمتر العلمي الدويل اخلامس حول:  فعالیات
العلوم ،  كلیة « ادلنظمات واحلكومات واألمن االقتصادي

 

http://icisef.org/en
http://icisef.org/en


جامعة بشار،  يومي  االقتصادية والتجارية وعلوم التسیري ، (.2014-1970خالل الفرتة )
 .2016مارس    02و 01

ادلصارف اإلسالمیة ودور  حوكمة .06
جلنة بازل يف تعزيزىا باإلشارة حلالة 

 اجلزائر.

ادلؤمتر العادلي حول  »ادلؤمتر العلمي الدويل حول:  فعالیات
،  جامعة « االقتصاد االسالمي والدراسات ادلالیة

 (.2016سبتمرب   03-01،  خالل الفرتة ) اسطنبول

 

احملصويل مبنطقة وادي  التكثیف .07
سوف كبديل للنمو االقتصادي يف 
ظل حتديات التنمیة الزراعیة 

 ادلستدامة.

بدائل  »حول: ادلؤمتر العلمي الدويل السادس  فعالیات
النمو والتنويع االقتصادي يف الدول ادلغاربیة بني اخلیارات 

،  كلیة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم « والبدائل ادلتاحة
نوفمرب    03و  02جامعة الوادي،  يومي  التسیري ،
2016. 

 

صناديق الثروة السیادية يف  مستقبل .08
مع  -ظل اهنیار أسعار النفط 

 -اإلشارة إىل حالة اجلزائر

متطلبات حتقیق  »حول:  2ادلؤمتر العلمي الدويل  فعالیات
اإلقالع االقتصادي يف الدول النفطیة يف ظل اهنیار أسعار 

،  كلیة العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم « احملروقات
نوفمرب    30و 29جامعة البويرة،  يومي  التسیري،
2016. 

 

 

المیة ودورىا يف تفعیل اإلس الصريفة .09
نشاط القطاع ادلصريف اجلزائري: 

 التحديات واآلفاق.

دور البنوك  »حول:  5ادلؤمتر العلمي الوطين  فعالیات
اإلسالمیة يف تعبئة االدخارات النقدية يف ظل األزمة ادلالیة 

،  كلیة العلوم « بالرتكیز على اجلزائر: واقع وآفاقاحلالیة 
جامعة ادلدية،   االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسیري،

 .2016/ 12/ 01يوم 

 

سلرجات التعلیم العايل كأحد  جودة .01
متطلبات االستجابة للنشاط 

 ادي يف اجلزائر.االقتص

دور جودة التكوين » ادلؤمتر العلمي الدويل حول:  فعالیات
،  كلیة « والتعلیم يف تفعیل السیاسة التشغیلیة يف اجلزائر
جامعة  العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسیري،

 .2016ديسمرب  06و   05،  يومي : 2البلیدة

 

وسائل الدفع احلديثة يف  مسامهة .00
 جناح تطبیق التجارة االلكرتونیة.

آلیات » ادلؤمتر العلمي الوطين الثامن حول:  فعالیات
تفعیل وسائل الدفع احلديثة يف النظام ادلايل وادلصريف 

،  كلیة العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم « اجلزائري
  13جامعة أكلي زلند أوحلاج، البويرة،  يومي :  التسیري،

 .2017مارس  14و 

 

ادلوارد البشرية كأداة لبناء رأس  تنمیة .00
 ادلال الفكري.

أثر إدارة ادلعرفة يف » ادلؤمتر العلمي الوطين حول:  فعالیات
،  كلیة العلوم االقتصادية والعلوم التجارية « ادلوارد البشرية

 



 .2017/ 11/ 16جامعة ادلدية،  يوم  وعلوم التسیري،
التكنولوجي يف احملاسبة  االبتكاردور  .03

والتدقیق يف حتقیق جودة ادلعلومة 
ؤسسة االقتصادية: احملاسبیة بادل

 دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل
ENICAB  اجلزائر.-بسكرة 

احملاسبة والتدقیق  » ادلؤمتر العلمي الوطين حول:  فعالیات
،  كلیة « كدعامة لتحسني االستثمار بادلؤسسات اجلزائرية

جامعة  االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسیري،العلوم 
 .2017/ 12/ 02ادلدية،  يوم 

 

ادلسؤولیة االجتماعیة للبنوك  .00
 اإلسالمیة.

ادلالیة اإلسالمیة » حول:  5ادلؤمتر العلمي الدويل  فعالیات
»  ، والتنمیة ادلستدامة : حنو نظام بیئي جديد لتولید الثروة 

جامعة بن زىر، اكادير،  ادلدرسة الوطنیة للتجارة والتسیري،
 (.2017/ 05/12-04ادلغرب،  الفرتة )

 

مقومات السیاحة الداخلیة يف  .05
 اجلزائر.

السیاحة » حول:  10ادلؤمتر العلمي الوطين  فعالیات
،  كلیة العلوم « اجلزائر واقعها وسبل تطويرىا الداخلیة يف

جامعة أكلي زلند  االقتصادية، التجارية وعلوم التسیري،
 .2018جانفي  23و   22أوحلاج، البويرة،  يومي : 

 

ترشید السیاسة الزراعیة كمدخل  .06
الغذائي باإلشارة حلالة لتحقیق األمن 
 (.2015-2004اجلزائر للفرتة )

دور التنمیة الزراعیة » ادلؤمتر العلمي الوطين حول:  فعالیات
،  كلیة العلوم « ادلستدامة يف تعزيز األمن الغذائي الوطين
جامعة ادلدية،   االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسیري،

 .2018/ 03/ 10يوم 

 

مقومات الصناعة التعدينیة يف  .07
 اجلزائر.....الواقع والطموح.

انعكاسات »ادلؤمتر العلمي الدويل اخلامس حول:  فعالیات
مؤشرات ادلالءة على  تكیف ادلؤسسات ادلالیة مع

، كلیة العلوم االقتصادية والعلوم « االستقرار ادلايل يف اجلزائر
 25و 24جامعة ادلدية، يومي  التجارية وعلوم التسیري،

/10 /2018. 

 

االستثمار يف الطاقة ادلتجددة   .08
كمدخل لدفع عجلة التنمیة 
ادلستدامة يف اجلزائر بني حتديات 

مع اإلشارة –الواقع ومأمول ادلستقبل 
 إىل مشروع ديزرتیك.

االستثمار يف » ادلؤمتر العلمي الدويل حول:  فعالیات
،  كلیة « الطاقات ادلتجددة لتحقیق التنمیة ادلستدامة 
جامعة  العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسیري،

 .2018ديسمرب  06و   05،  يومي : 2البلیدة

 

التكنولوجیا البنكیة كمدخل إلرساء  .09
 الشمول ادلايل باإلشارة حلالة اجلزائر.

ع تفعیل استخدام وسائل الدف» ندوة حول:  فعالیات
الواقع  -االلكرتونیة يف التعامالت التجارية باجلزائر

، كلیة العلوم االقتصادية والعلوم التجارية « والتحديات
 .2018/ 06/12جامعة ادلدية، يومي  وعلوم التسیري،

 

 



 العضو الثاني: كمال عامر
 العلمية المقاالت

 الرابط االلكتروني إن وجد اسم المجلة وتاريخ االصدار عنوان المقال
نظرية التوقعات الرشیدة 

 وكفاءة أسواق ادلال
رللة االقتصاد اجلديد،سلرب االقتصاد الرقمي يف 

 اجمللد-11اجلزائر،جامعة مخیس ملیانة،العدد
 .          2014-02العدد  05

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55912 

 

اسهامات اذلندسة ادلالیة 
يف إدارة ادلخاطر يف 
األسواق ادلالیة و حتسني 

 أدائها

سلرب االقتصاد الرقمي  رللة االقتصاد اجلديد،
مخیس  -اجلیاليل بونعامة يف اجلزائر،جامعة

 .  2017-2العدد  -08اجمللد -ملیانة، 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55654 
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العلوم االقتصادية و العلوم التجارية وعلوم التسیري  كلیة إدارة احملافظ ادلالیة

 2016/2017 جبامعة ادلدية، السنة اجلامعیة
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اسرتاتیجیات التحول الناجح للحكومة 

 االلكرتونیة )الفرص والتحديات(
ادللتقى الدويل حول: "متطلبات وحتديات إرساء 
احلكومة االلكرتونیة يف اجلزائر على ضوء 

 أفريل 26/27ادلنعقد يومي التجارب الدولیة"، 
كلیة العلوم االقتصادية والتجارية   – 2017

 جامعة مخیس ملیانة.-وعلوم التسیري

 

الطاقات ادلتجددة و دورىا يف حتقیق 
 التنمیة ادلستدامة يف اجلزائر

ادللتقى الدويل حول "متطلبات حتقیق اإلقالع 
االقتصادي يف الدول النفطیة يف ظل اهنیار 

 29/30اسعار احملروقات"، ادلنعقد يومي 
بكلیة العلوم االقتصادية،  2016نوفمرب 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55912
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55912


 التجارية وعلوم التسیري، جامعة البويرة.
 

آلیات تنشیط ومتويل القطاع السیاحي يف 
 اجلزائر

ادللتقى الوطين السابع حول:"مقومات و 
حتديات االستثمار يف القطاع السیاحي 

جانفي  09/10باجلزائر"، ادلنعقد يومي 
االقتصادية، التجارية بكلیة العلوم  2017

 وعلوم التسیري، جامعة البويرة.
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تنويع قطاع الطاقة التقلیدي بني 
 الفرص والتحديات

 والدراساتاالدارة والتنمیة للبحوث 
-1، العدد 5اجمللد  ،2البلیدة جامعة 
2016          . 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20131 

 

اثر االخالل باالسرتاتیجیة 
الفكرية لربامج التنمیة 

 االقتصادية يف اجلزائر

، سلرب لالقتصاد وادلالیةاجمللة اجلزائرية 
االقتصاد الكلي وادلالیة الدولیة، جامعة حيي 

 2013، 1، العدد 1فارس بادلدية، اجمللد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/10840 

ادلرض اذلولندي واشكالیة 
 الصدمات اخلارجیة ادلواتیة

سلرب االقتصاد الرقمي  رللة االقتصاد اجلديد،
، 5اجمللد  جامعة مخیس ملیانة، يف اجلزائر،

 .     2014-2العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/55923 
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  2016الصريفة االسالمیة ،جامعة ادلدية ، التمويل قصري االجل للنوك االسالمیة 
انعكاسات تكیف ادلؤسسات ادلالیة مع  bitادارة ادلخاطر وفق متطلبات 

مؤشرات ادلالءة على االستقرار ادلايل ،جامعة 
 2018ادلدية،

 

يف حتقیق  التحول الطاقوي يف اجلزائرودوره التحول الطاقوي يف اجلزائر
 2018التنمیة ادلستدامة ،جامعة مخیس ملیانة،

 

 
 
 
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/20131
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نظام ادلقاصة االلكرتونیة كآلیة لتطوير وحتديث 

 وسائل الدفع باجلزائر
اجمللة اجلزائرية لالقتصاد وادلالیة، العدد 

 جامعة ادلدية .2017، أفريل 07
mefi@yahoo.comRev.lab_  

انعكاس الزيادة األجرية على مستوى معیشة 
موظفي قطاع التعلیم العايل باجلزائر منذ سنة 

دراسة حالة  -2013إىل غاية  2008
 جامعة ادلدية

رللة البحوث والدراسات العلمیة، العدد 
 جامعة ادلدية .2018،  جوان 12

revue@univ-medea.dz 
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