
                                                                                             
 مخبر التنمية المحلية المستدامة

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
 نحو استراتيجية تطوير خدمة النقل العمومي ومدى مساهمته الفرقة الرابعة: مشروع بحث 

 في التنمية واألمن العمومي ـ دراسة حالة والية المدية                           
 

 التخصص: علوم اقتصادية الرتبة: استاذ سليمان بوفاسة رئيس الفرقة
 وزلاسبةالتخصص: مالية  الرتبة: استاذ زلاضر قسم أ نبيل  محادي 01عضو 
 التخصص: مالية الرتبة: استاذ زلاضر قسم  ب بناصر جبارة 02عضو 
 التخصص: علوم مالية الطور الثالث طالب دكتوراه عالوي ياسر 03عضو 
 التخصص: مالية ادلؤسسة الطور الثالث طالب دكتوراه سدير رشيد 04عضو 

 
 أهداف الفرقة:    
 من خالل ىذا البحث إىل حتقيق عدة أىداف ىي:  نسعى   
هندف من خالل ىذا البحث إىل إجياد تواصل بني اجلامعة واحمليط، من خالل العالقة التفاعلية بينهما، األهداف العلمية: -أ 

على حتقيق التنمية، من وأثر  ذلك  العمومي بالوالية عرب تبادل ادلعلومات واإلحصائيات والتجارب، قصد التقييم اجليد لدور النقل
 .خالل القيام بنمذجة  اقتصادية حول ادلوضوع ادلدروس

تتمثل ىذه األىداف يف تقييم فعالية  شبكة النقل العمومي ومسامهتها يف التنمية واألمن ادلروري من األهداف التنموية:  -ب 
برصد أىم ادلشاكل والعراقيل اليت تقف أمام مسامهتها  خالل البحث عن السبل تطويرىا والطرق العلمية والعملية يف كيفية إدارهتا،

 ميدانيا.يف شلارسة مهامها التنموية 
زلاولة تطبيق ادلفاىيم النظرية يف ادليدان، وإصلاز مطبوعات وكتب حول ىذا ادلوضوع، مع التوسع يف األهداف التكوينية:  -ج 

 ادلوضوع أكثر من خالل طرحو على طلبتنا فيما بعد التدرج.
 

 

 

 

 

 

 



 (2012-2014) خالل الخمس سنوات السابقة للفرقة الرابعة المنشورات والمداخالت العلمية
 رئيس الفرقة: أ.د. سليمان بوفاسة 

 المقاالت العلمية -1
 الرابط االلكتروني إن وجد اسم المجلة وتاريخ االصدار عنوان المقال

إكراىات االقتصاد اجلزائري 
ـ  ومتطلبات التنمية ادلسؤولة
 دراسة حتليلية اقتصادية كلية ـ

حوليات جامعة بشار يف العلوم 
ـ أ ـ أكتوبر  15االقتصادية .العدد 
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البحوث والدراسات العربية العلمية، 
 64رللة دورية علمية زلكمة، العدد 

  .2016سنة 

تصدر عن معهد البحوث والدراسات العربية للمنظمة 
 العربية للرتبية والثقافة والعلوم، مصر.

أمهية ادلؤسسات الصغرية 
وادلتوسطة يف احلد من مشكلة 
 البطالة ـ دراسة عن والية ادلدية

 

رللة علوم االقتصاد  لة "مبج منشور
" ، رللة علمية  والتسيري والتجارة

 31دولية زلكمة متخصصة ، العدد 
 2015ـ 

 3جامعة اجلزائر 
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أثر أمهية الرضا الوظيفي يف 
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مبجلة " رللة دفاتر اقتصادية"  منشور
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 "دراسة حالة كلية العلوم
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 

 التسيري جلامعة ادلدية

مبجلة " رللة البحوث  منشور
والدراسات العلمية" ، رللة علمية 

جوان  10سنوية زلكمة ، العدد  
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البشـــــــرية: دراســـــــة مقارنـــــــة بـــــــني 

  اجلزائر ودول أخرى

مبجلة " رللة ادلالية واألسواق  منشور
رللة اقتصادية نصف سنوية  " ،

. 2017زلكمة ، العدد  مارس  
 جامعة مستغاًل
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مسامهة الوالية يف تنفيذ 
سلططات التنمية  احمللية ـ 

 دراسة حالة والية ادلديةـ
 

مبجلة " معــارف " ، رللة  منشور
علمية  دولية متخصصة يف العلوم 

االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري  
 23، نصف سنوية زلكمة ، العدد  

، 2017اجلزء األول ديسمرب  
تصدر عن جامعة آكلي زلند 

 أوحلاج، البويرة، اجلزائر .

،  : ISSN  7007-1112رقم الرتميز الدويل: 
 الربيد االلكرتوين:   
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 المطبوعات الجامعية -2
 

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

 
 الكتب -3

 وجد الرابط االلكتروني إن مكان الطبع  عنوان الكتاب
أساسيات يف االقتصاد النقدي 

 وادلصريف
ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر 

2018 
 978.9961.0.2048.7ر د مك: 
 5789رقم النشر 

 الرابط االلكرتوين:
www.opu-dz.com 

 
 المداخالت في الملتقيات العلمية: -4

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى  عنوان المداخلة
ـ  إعداد ادلذكرات واألطروحات اجلامعية

 -ادلواصفات وقياس اجلودة
 

واقع وآفاق الدراسات العليا  " اليوم الدراسي حول:
، بكلية  2014ماي    10يوم "،  باجلامعات اجلزائرية

 .3جبامعة اجلزائر العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 

 

إكراىات االقتصاد اجلزائري ومتطلبات 
دراسة حتليلية  -التنمية ادلسؤولة 
  –اقتصادية كلية 

ادللتقى الدويل الرابع حول: " رؤية مستقبلية 
لالقتصاد اجلزائري على ضوء مخسني سنة من 

،  2014مارس   05و  04التنمية " يومي 
 جبامعة  بشار

 

ضلو حتول حتمي لطاقة متجددة كبديل 
 طاقة األحفوريةعن ال

 

ادللتقى الدويل حول:  "انعكاسات اهنيار أسعار 
النفط على اقتصاديات الدول ادلصدرة لو ـ ادلخاطر 

، بكلية  2015أكتوبر  8و 7واحللول ـ " يومي 
العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، 

 جامعة ادلدية

 



دور السياسة الفالحية يف حتقيق األمن 
-2000حالة اجلزائر ) –الغذائي 

 م(".2014

القطاع الفالحي ادللتقى الدويل الثاين حول: " 
"  ومتطلبات حتقيق األمن الغذائي بالدول العربية

، بكلية العلوم 2014ماي   08و  07يومي 
االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة 

 حيىي فارس بادلدية

 

دورىا يف حتقيق إدارة اجلودة الشاملة و 
األداء اجلامعي ادلتميز"دراسة حالة كلية 

العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 
 جامعة ادلدية"-التسيري

إدارة اجلودة واألداء "ادللتقى الدويل األول حول:
- 15ادلتميز يف اجلامعات العربية" يومي

، جامعة كلية اآلداب واللغات ، ب2015أفريل16
 حيىي فارس بادلدية 

 

حوكمة صناديق الثروة السيادية وفق 
مبادئ سانتياغو ومؤشرات قياس 

  شفافيتها
 

 " صناديق الثروة السيادية "دللتقى الدويل حول:
 العلوم بكلية،  2015أفريل  30و 29يومي 

 جامعة التسيري، وعلوم العلوم التجارية االقتصادية،
  اجلزائر مخيس مليانة،

 

معوقات التمويل الالربوي ـ جتربة السودان 
 ـ 

 

 25ادلؤمتر الثالث حول: " ادلالية االسالمية" يومي 
بكلية العلوم القانونية  2015ماي   26و

واالقتصادية واالجتماعية جبامعة قاضي عياض، 
 مراكش ، ادلغرب ، 

 

أثر إدارة ادلعرفة ودورىا يف تنمية ادلوارد 
 البشرية.

ادللتقى العلمي الوطين حول: "أثر إدارة ادلعرفة يف    
، 2017نوفمرب  16تنمية ادلوارد البشرية" ، يوم  

بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، 
 جامعة حيي فارس بادلدية

 

آليات فتح نوافذ إسالمية بالبنوك 
 التقليدية يف اجلزائر وعوامل صلاحها

 

دور البنوك  اخلامس حول: "ادللتقى الوطين 
اإلسالمية يف تعبئة اإلدخارات ادلالية يف ظل األزمة 
 ادلالية احلالية بالرتكيز على اجلزائر ,واقع... وأفاق" 

، بكلية العلوم االقتصادية  01/12/2016يوم 
 والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة ادلدية

 

ادللتقى الوطين الثامن حول: "آليات تفعيل وسائل  ضلو حكومة الكرتونية يف اجلزائر
الدفع احلديثة يف النظام ادلايل وادلصريف اجلزائري" ، 

، جبامعة آكلي 2017مارس  13/14يومي : 
 زلند بالبويرة، كلية العلوم االقتصادية، 

 

 



التدقيق احملاسيب ودوره يف حتسني فعالية 
 أداء ادلؤسسة االقتصادية

 

الوطين حول: "احملاسبة والتدقيق  ادللتقى العلمي 
كدعامة لتحسني االستثمار بادلؤسسة اجلزائرية" ، 

، بكلية العلوم 2017ديسمرب  02يوم 
االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري جامعة  حيي 

 فارس بادلدية

 

صيغ التمويل االسالمية ادلطبقة يف 
 ادلصارف االسالمية

" صيغ التمويل ادللتقى الدويل العلمي الثاين حول: 
االسالمية بني ادلزايا واحلدود يف التطبيق" ، يومي 

ادلركز اجلامعي مرسلي  ،2017ديسمرب  14و 13
 عبد اهلل ، تيبازة

 

األمن االقتصادي والصدمات البرتولية 
دراسة حتليلية لواقع اجلزائر 

 .  2014ـ1970

ادللتقى الدويل اخلامس حول: "أداء ادلنظمات 
 02و01من االقتصادي" ، يومي واحلكومات واأل

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 2016مارس 
التجارية وعلوم التسيري، جامعة طاىري زلمد ، 

 بشار

 

دور تكنولوجيات ادلعلومات واالتصال يف 
حتقيق االبداع والتميز يف التطبيقات 
ادلعاصرة للزكاة، دراسة جتربة ماليزيا 

 ومقارنتها بتجربة اجلزائر.

ؤمتر الدويل العلمي الثالث حول: " االبداع والتميز ادل
يف االقتصاد والتمويل االسالمي" ، ادلؤمتر الدويل 
العلمي الثالث حول االبداع والتميز يف االقتصاد 

أفريل  20و 19والتمويل االسالمي، يومي: 
 .2، جبامعة البليدة2017

 
 
 
 
 

التدقيق احملاسيب ودوره يف حتسني فعالية 
 أداء ادلؤسسة االقتصادية" .

 

ادللتقى الوطين الثالث حول: احلوكمة والرتشيد 
االقتصادي رىان اسرتتيجي لتحقيق التنمية يف 

، بكلية العلوم 2017ديسمرب  02يوم اجلزائر. 
االقتصادية، التجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي 

 فارس بادلدية.

 

ادلغرب العريب ومشكلة األمن الغذائي يف 
 ظل الشراكة األورو متوسطية 

ادللتقى الوطين حول : " دور التنمية الزراعية 
 10ادلستدامة يف تعزيز األمن الغذائي الوطين" ، يوم 

بكلية العلوم االقتصادية، التجارية ، 2018مارس 
 وعلوم التسيري جامعة حيي فارس بادلدية.

 



 الثاني : حمادي نبيلالعضو 
 المقاالت العلمية -
 

 الرابط االلكتروني إن وجد اسم المجلة وتاريخ االصدار عنوان المقال
احلوكمة ادلؤسسية وأثرىا على 
رحبية ادلؤسسة العمومية 

حالة الوكالة الوالئية  –االقتصادية
 للتسيري العقاري بادلدية

رللة اإلحصاء واالقتصاد 
التطبيقي، ادلدرسة العليا 

  2016لإلحصاء، 

www.asjp.cerist.dz/en/article/8019 

أثر تسيري الكفاءات البشرية على 
حتقيق التميز يف ادلؤسسة 

دراسة حالة فرع  -االقتصادية
 ادلضادات احليوية أنتبيوتكال. 

زلرب ، االقتصاد والتنميةرللة 
جامعة التنمية احمللية ادلستدامة، 

 2017ادلدية، 

www.asjp.cerist.dz/en/article/32687 

Impact of  
leadership styles on 
employees’ job 
performance in 
public enterprises 

االقتصاد اجلديد، جامعة رللة 
 2017مخيس مليانة 

www.asjp.cerist.dz/en/article/55867 

حتسني جودة التدقيق بتحقيق 
التكامل بني التدقيق الداخلي 

 واخلارجي
من وجهة نظر  -دراسة ميدانية

 ادلمارسني للمهنة التدقيق

قيود للبحوث احملاسبية و رللة 
 2018ادلالية، جامعة غرداية، 

www.asjp.cerist.dz/en/article 

أثر نظام التكاليف على أساس 
األنشطة يف حتسني اإلفصاح 
 والشفافية

رللـة العلوم االقتصادية والتسيري 
والعلوم التجارية، جامعة ادلسيلة، 

2018 

www.asjp.cerist.dz/en/article/72429 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asjp.cerist.dz/


 المطبوعات الجامعية -2
 الرابط االلكتروني إن وجد تاريخ االصدار ) مع ذكر الجامعة والكلية( عنوان المطبوعة 

كلية العلوم االقتصادية والعلوم  ،2015 زلاضرات يف اقتصاد ادلؤسسة
 التجارية وعلوم التسيري ، جامعة ادلدية

 

 
 الكتب -3

 الرابط االلكتروني إن وجد مكان الطبع  عنوان الكتاب
منذجة وحتليل تكاليف الصناعة 

 الدوائية يف اجلزائر
مركز البحث يف االقتصاد التطبيقي من أجل 

 .2017اجلزائر،  –التنمية 
 

 
 المداخالت في الملتقيات العلمية: -4

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى  عنوان المداخلة
حتسني احلوكمة بالشركات اجلزائرية 

 كأداة لتحقيق التنمية ادلستدامة
البيئة والتنمية ادلؤمتر الدويل البيئي اخلامس:

 31، جامعة دمياط، مصر، من ادلستدامة
 2015ابريل  2مارس إيل 

www.du.edu.eg/faculty/sci/
pages/newsDetails.aspx?n=1
434 

نظام ادلعلومات الصحي كأداة يف 
 حتسني جودة اخلدمة الصحية

ادللتقى الدويل حول سياسات التحكم يف 
الواقع  -اإلنفاق الصحي يف اجلزائر

-24واآلفاق، جامعة ادلسيلة، 
25/11/2015 

www.univ-msila.dz 

حوكمة  يفالتجربة اجلزائرية 
 ادلؤسسات العمومية االقتصادية

ادللتقى الوطين الثالث حول احلوكمة 
والرتشيد االقتصادي رىان اسرتتيجي 
لتحقيق التنمية يف اجلزائر، جامعة أدرار، 

19-20/04/2016 

www.univ-adrar.dz 

LEADERSHIP, 
ORGANISATION’SCULTU
RE AND 
ORGANISATION’S 
STRUCTURE AS KEY 
FACTORS FOR 
INFLUENCING 
CREATIVITY AND 
INNOVATION 

ادلؤمتر العلمي الدويل حول االبداع 
واالبتكار يف منظمات األعمال، مجعية 

ماي  05- 02رماح، عمان، األردن، 
2016 

www.remahtrainingjo.com 

الرقـابة على الصفقات العمومية يف 
 ضوء القانون اجلديد

الصفقات ادلؤمتر الوطين األول قانون 
العمومية بني جتديد آليات الرقابة وجتسيد 
الرشادة يف صرف ادلال العام، جامعة 

 2017ماي  24و 23البليدة 

univ-blida2.dz 

http://www.du.edu.eg/faculty/sci/pages/unitData.aspx?id=37&n=435
http://www.du.edu.eg/faculty/sci/pages/unitData.aspx?id=37&n=435
http://www.du.edu.eg/faculty/sci/pages/unitData.aspx?id=37&n=435
http://www.du.edu.eg/faculty/sci/
http://www.du.edu.eg/faculty/sci/


ROLE OF BUSINESS 
ETHICS IN 
PROMOTING 
BUSINESS 
INTELLIGENCE 
PRACTICES 

ادلؤمتر العلمي الدويل حول االقتصاد 
 ديسمرب 29 – 28والتعليم، ادلغرب 

2012 

conférence@ocrd-
ontario.org 

أثر تبين النظام احملاسيب ادلايل يف 
اجلزائر على االستثمار األجنيب 

 ادلباشر

احملاسبة والتدقيق  : ادللتقى الوطين حول
كدعامة لتحسني االستثمار بادلؤسسات 

 02/12/2017اجلزائرية، جامعة ادلدية 

www.univ-medea.dz 

احملاسبٌية احملوسبة أثر ادلعاجلة 
 للبٌيانات على التدقٌيق

ادلؤمتر العلمي الدويل حول عصرنة قطاع 
ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية، جامعة 

 2012مارس  05/06ادلسيلة، 

www.univ-msila.dz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العضو الثاني: د.بناصر جبارة

 المقاالت العلمية-1
 الرابط االلكتروني إن وجد االصداراسم المجلة وتاريخ  عنوان المقال

آثار الفساد المالي واإلداري " -
 -حالة الجزائر -وسبل مكافحته

رللة "مصر ادلعاصرة " ، رللة دورية علمية 
 ، مصر .2014سنة 513زلكمة ، العدد 

 

"ضرورة تفعيل نظام الرقابة المالية -
كمدخل لمكافحة الفساد المالي 

 "واإلداري في الجزائر

 15رللة االقتصاد والتنمية البشرية، العدد 
 2، جامعة البليدة 2012ديسمرب 

 

ضرورة تبني الصيرفة اإلسالمية -
للحد من أثار األزمة النفطية في 

  الجزائر

، جامعة 2012، سنة 8رللة االبتداع، العدد 
 2البليدة 

 

 
 المطبوعات الجامعية -2

 الرابط االلكتروني إن وجد الجامعة والكلية(تاريخ االصدار ) مع ذكر  عنوان المطبوعة 
، محاضرات في المالية العامة -

موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس 
علوم االقتصادية والعلوم التجارية 

 وعلوم التسيري، 
 

من طرف  22/10/2012معتمدة بتاريخ 
اجمللس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والعلوم 
التجارية وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس 

 بادلدية.

 

 
 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
مسامهة التعديالت اخلاصة بالضريبة 
اجلزافية يف حتقيق األىداف العامة 

 لإلدارة اجلبائية،.
 

يوم دراسي حول "األحكام اجلبائية لقانون ادلالية 
، بكلية العلوم  2015أفريل29ـ يومي 2015

االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة 
 1سطيف 

 

إسهامات الصناعة ادلالية اإلسالمية -
 يف استقطاب ادلوارد ادلالية، 

ضمن ملتقى وطين حول" دور البنوك اإلسالمية يف 
تعبئة ادلدخرات النقدية يف ظل األزمة ادلالية احلالية 
بالرتكيز على اجلزائر واقع..... وآفاق" يوم 

 



بكلية العلوم االقتصادية والعلوم  01/01/2016
وم التسيري جامعة الدكتور حيىي فارس التجارية وعل

 ادلدية.
أثر إدماج عمليات إدارة ادلعرفة يف  -

الرفع من أداء العاملني داخل 
 ادلؤسسة، 

 

أثر إدارة ادلعرفة يف تنمية "ادللتقى الوطين العلمي حول 
كلية العلوم ،  2017نوفمرب  16يوم "، ادلوارد البشرية

وعلوم التسيري، جامعة االقتصادية والعلوم التجارية 
 حيىي فارس بادلدية، اجلزائر.

 

حوكمة نظام احملاسبة العمومية   -
 كآلية لتدعيم االستثمار، 

 

احملاسبة والتدقيق   "ادللتقى الوطين العلمي حول 
ديسمرب  02يوم  "،كدعامة لتحسني االستثمار

كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ،  2017
 جامعة حيىي فارس بادلدية، اجلزائر.وعلوم التسيري، 

 

متويل القطاع الفالحي يف اجلزائر  -
 بني اإلعانة واإلعفاء، 

دور التنمية الزراعية "ادللتقى الوطين العلمي حول 
 10يوم "، ادلستدامة يف تعزيز األمن الغذائي الوطين

، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 2018مارس 
جامعة حيىي فارس بادلدية، التجارية وعلوم التسيري، 

 اجلزائر.

 

آليات تفعيل حوكمة القطاع العام  -
 يف ترشيد النفقات العامة للدولة، 

ادللتقى الدويل حول اإلنفاق البيئي بني حاجات 
و 13"  التنمية ادلستدامة ومتطلبات احلكم الراشد

 ، جامعة العريب التبسي بتبسة.2018مارس  14

 

مية والتحديات السياسة النقدية اإلسال
 -اليت تواجهها ادلصرفية اإلسالمية

 ، -بنك الربكة منوذجا

ادللتقى الدويل الرابع حول: تفعيل دور التمويل 
 18و 17اإلسالمي يف القطاع ادلايل اجلزائري، يومي 

 .  2، جامعة البليدة 2018أفريل 

 

دور القواعد االحرتازية ادلستنبطة  -
لتعزيز استقرار  3من اتفاقية بازل 

النظام ادلايل والوقاية من االزمات 
 البنكية، 

 

تكيف  إنعكاسات ادللتقى الدويل اخلامس حول
ادلؤسسات ادلالية مع مؤشرات ادلالءة على االستقرار 
ادلايل يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 
التجارية وعلوم التسيري جبامعة  الدكتور حيي فارس 

 .2018أكتوبر  25و 24بادلدية، يومي 

 

فعالية إدارة ادلشروعات العامة  -
ودورىا يف حتقيق التنمية احمللية 

 ، -دراسة حالة والية ادلدية -ستدامةادل
 

ادللتقى الوطين األول حول: مقومات ناء مناذج للتنمية 
واقع  -ادلستدامة يف اجلزائر خارج قطاع احملروقات

بادلركز اجلامعي  2018نوفمرب  21وحتديات، يوم 
 أمحد بن حيي الونشريسي، تسمسيلت.

 

 
 



 العضو الثالث: ط.د. عالوي ياسر
 العلمية المقاالت -1

 الرابط االلكتروني إن وجد اسم المجلة وتاريخ االصدار عنوان المقال
مسامهة الوالية يف تنفيذ سلططات 
التنمية  احمللية ـ دراسة حالة والية 

 ادلديةـ
 

مبجلة " معــارف " ، رللة علمية   منشور
دولية متخصصة يف العلوم االقتصادية، 
التجارية وعلوم التسيري  ، نصف سنوية 

اجلزء األول  23زلكمة ، العدد  
، تصدر عن جامعة 2017ديسمرب  

 آكلي زلند أوحلاج، البويرة، اجلزائر  

  7007-1112رقم الرتميز الدويل: 
ISSN :    :الربيد االلكرتوين ، 

Revue.eco.maarsf@gmail.com 

 
 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  عنوانالمداخلة
معوقات عمل اذليئات الشرعية يف ظل 

 فتح نوافذ اسالمية يف البنوك التقليدية
ادللتقى الوطين اخلامس حول: " دور البنوك 
اإلسالمية يف تعبئة اإلدخارات ادلالية يف ظل 
األزمة ادلالية احلالية بالرتكيز على اجلزائر 

،  01/12/2016,واقع... وأفاق"  يوم 
والعلوم التجارية  بكلية العلوم االقتصادية

 وعلوم التسيري، جامعة ادلدية

 

 حتسني التدقيق احملاسيب ودوره يف
 فعالية أداء ادلؤسسة االقتصادية

ادللتقى الوطين الثالث حول: احلوكمة 
والرتشيد االقتصادي رىان اسرتتيجي لتحقيق 

ديسمرب  02التنمية يف اجلزائر. يوم 
، بكلية العلوم االقتصادية، التجارية 2017

 وعلوم التسيري، جامعة حيي فارس

 

 



 العضو الرابع:ط.د. سدير رشيد
 المقاالت العلمية -1

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

 
 المداخالت في الملتقيات العلمية: -4

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى  عنوان المداخلة

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

 

 

 

 

 

 


