
                                                                                                        
            

 مخبر التنمية المحلية المستدامة
 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 البلدية  ودورها في تحقيق التنمية المستدامةمشروع بحث الفرقة السادسة: تقييم مخططات التنمية 
  حالة والية المدية                                    

 
 التخصص: علوم اقتصادية الرتبة: أستاذ بوشنافة الصادق رئيس الفرقة:

 التخصص: علوم اقتصادية  الرتبة: أستاذ زلاضر قسم "أ" برابح زلمد 10عضو 
 التخصص: تسويق علومطالب دكتوراه  سكندر عثمان 10عضو 
 التخصص: علوم اقتصادية علومطالب دكتوراه  خذرية فتحي 03عضو 
 التخصص: اقتصاد دويل الطور الثالثطالب دكتوراه  سللوف عبد القادر 10عضو 

 

 أهداف الفرقة:

شرطني أساسيني مها: ادلشاركة الواسعة للمجتمع احمللي و توفري الوسائل  فررغم تباين وجهات النظر حول مفهوم التنمية احمللية إال أهنا تستوجب تو 
ركيية  وقائمة عل  ادلادية والبشرية الدارة التنمية احمللية. وىو ما يعين أن برامج التنمية جيب أن تكون نابعة من واقع اجملتمع وليس من عند السلطة ادل

 وذلذا الغرض فقد اعتمدت اجليائر عل  ادلخططات البلدية للتنمية  متكاملة التمويل الذايت وليس ادلركيي وأن تكون شاملة و 
 (PCD ).هتدف وعليو  باعتباره االداة األجنع لتجسيد التنمية احمللية باعتبارىا دتس جل القطاعات واليت بدورىا دتس احلياة اليومية للمواطن

 الفرقة من خالل أحباثها ادليمع القيام هبا لتحقيق ما يلي:
 حتديد االطار القانوين للمخطط البلدي للتنمية الذي يسمح بتجسيده ميدانيا. -
 ابراز الدور احلقيقي الذي لعبتو ىذه ادلخططات يف تنمية البلدية والنتائج احملققة منو. -
 كيفية تعييي القدرات ادلادية والبشرية لتجسيد ىذه ادلخططات واجناحها. -
 ن ادلوارد ادلالية احمللية لتنفيذ ىذه الربامج.تفعيل االستقاللية ادلالية والبحث ع -
 البحث عن ادلعوقات اليت حتول دون التجسيد الفعلي ذلذه ادلخططات. -

 
 
 

 

 



 (0102-0100خالل الخمس سنوات السابقة ) للفرقة السادسة المنشورات والمداخالت العلمية
 رئيس الفرقة:أ.د.بوشنافة الصادق

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

واقع رأس ادلال ادلخاطر يف ادلصارف 
 اإلسالمية يف دتويل القطاعات التنموية.

مبجلة االقتصاد والتنمية  الصادرة عن سلرب التنمية 
احمللية ادلستدامة  كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

جوان  04دية'' العدد وعلوم التسيري  جامعة ادل
2015. 

 

دور محاية حقوق ادللكية الفكرية يف 
 –حتسني جاذبية الدولة لالستثمارات 

 -عرض جتارب دولية

مبجلة الواحات للبحوث والدراسات  الصادرة عن  
كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  جامعة 

 غرداية
 2016  جوان 09العدد 

 

ادلمنوحة  واقع االمتيازات اجلبائية
لالستثمارات االجنبية ادلباشرة يف اجليائر 

 –دراسة حتليلية  –

مبجلة التكامل االقتصادي  الصادرة عن سلرب 
التكامل االقتصادي اجليائري اإلفريقي جبامعة 

 أمحد دراية بأدرار
 2016  جوان 10العدد 

 

" االزمة ادلالية العادلية ودورىا يف اعادة 
يف الوسط ادلصريف )  التأسيس للحوكمة

 جتارب دولية (

مبجلة التكامل االقتصادي الصادرة عن  جامعة 
 أدرار –أمحد دراية 

  2016  سبتمرب 11العدد

 

اإلدارة اإلسالمية ودورىا يف ترسيخ 
 مبادئ احلوكمة للحد من الفساد االداري

منشور مبجلة رللة اقتصاديات مشال افريقيا  
ن بوعلي بالشلف  الصادرة عن  جامعة حسيبة ب

  2017  جوان 16العدد

 

تقييم اتفاق التعاون االقتصادي األوريب 
 اجليائري

منشور مبجلة احلقوق والعلوم االنسانية    الصادرة 
 2اجمللد  -اجللفة  –عن  جامعة زيان عاشور 

  2017  جانفي 29العدد 

 

التعليم العايل وحتديات التنمية ادلستدامة  
 2012 -1962حالة اجليائر  -

منشور مبجلة البحوث والدراسات العلمية  -
  11اليت تصدرىا جامعة ادلدية العدد

  2017جوان 

 

 
 
 
 
 
 



 المطبوعات الجامعية -0
 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: -0

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان و مكان وتاريخ انعقاد الملتقى عنوان المداخلة
جاذبية بيئة األعمال يف دول ادلغرب 
 –العريب لالستثمار األجنيب ادلباشر 

 دراسة مقارنة بني اجليائر وتونس وادلغرب.

ادللتق  الدويل حول: االستثمار األجنيب ادلباشر والتنمية يف 
 الوطن العريب.

رماح عمان األردن أيام  –مركي البحث وتطوير ادلوارد البشرية 
 .2015أكتوبر  22 -19

 

النظرية العامة للبنوك من خالل اخلدمات 
 ادلقدمة من طرف البنك

ادللتق  الدويل األول حول ادلالية اإلسالمية والتشريعات ادلالية 
أفريل  19/20اإلسالمية يف أوروبا جامعة برشلونة :.يومي 

2017 

 

مفهوم االستثمار ودوره يف ظل ادلنظمة 
 OMCالعادلية للتجارة 

ادلتعلق  16/09قراءة يف القانون رقم  حول:ملتق  وطين 
برتقية االستثمار *جامعة ادلدية : كلية احلقوق يوم 

17/12/2017 

 

ملتق  وطين حول:  احملاسبة والتدقيق كدعامة لتحسني  احملاسبة كأداة لتنظيم شركات التأمني
ادلدية : كلية العلوم  االستثمار بادلؤسسات اجليائرية جامعة

 02/12/2017االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري يوم: 

 

 عالقة ادلواطن باإلدارة يف اجليائر 
 وسبل حتسينها

ملتق  وطين حول:  *اجلوانب القانونية لعالقة اإلدارة بادلواطن 
 بني ترقية ادلواطنة وحتسني اخلدمة العمومية * جامعة ادلدية   

 كلية احلقوق 
 2017نوفمرب  28/29يومي   

 

محاية حقوق ادللكية الصناعية  
 كإسرتاتيجية الستغالل ادلعرفة يف اجليائر

ملتق  وطين حول: *أثر إدارة ادلعرفة يف تنمية ادلوارد البشرية* 
 جامعة ادلدية : كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري 

 .2017نوفمرب  16يوم 

 

 ملتق  وطين حول: * دور التنمية اليراعية ادلستدامة يف تعييي راعي يف حتقيق التنمية دور القطاع الي 



األمن الغذائي يف اجليائر *جامعة ادلدية : كلية العلوم  االقتصادية يف اجليائر
 .2018مارس  10االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري يوم 

االستثمار يف اجليائر من  تقييم مناخ
 خالل مؤشرات دولية سلتارة

ملتق  وطين حول:* مناخ االعمال بني التكريس الدستوري 
 والواقع االقتصادي*

يومي  -كلية احلقوق والعلوم السياسية  – 2جامعة البليدة 
 2018أفريل -11-12

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العضو االول: د. برابح محمد
 المقاالت العلمية: -0

 الرابط االلكرتوين إن وجد اسم اجمللة وتاريخ االصدار  عنوان ادلقال
دور السياسة الضريبية يف استقطاب 
االستثمارات االجنبية  بالدول 

 -حالة اجليائر –النامية 

سنة  05اجمللد  12رللة االقتصاد اجلديد  العدد 
 جامعة مخيس مليانة  2015

r.cukm@yahoo.fr 

حنو بناء منوذج إسالمي لتنمية ادلورد 
 البشري 

العدد  22رللة احلقوق والعلوم اإلنسانية العدد
 Revudsune@gmail .com جامعة اجللفة   2015االقتصادي اجمللد الثاين  ماي 

مكانة اجلماعات احمللية يف حتقيق 
 التنمية احمللية ادلستدامة باجليائر 

جوان 11رللة التنمية واإلدارة للبحوث والدراسات  
 02جامعة البليدة  11العدد  2017

Revue.adre2011@gmail.com 

اجتاىات االستثمار يف الطاقات 
ادلتجددة ودرىا يف حتقيق التنمية 

 ادلستدامة 

وأحباث اقتصادية يف الطاقات ادلتجددة  رللة دراسات 
 Revue_eiersf@yahoo.fr 02جامعة باتنة   2اجليء  2018جوان 

 
 ادلطبوعات اجلامعية -2

 الرابط االلكتروني إن وجد تاريخ االصدار ) مع ذكر الجامعة والكلية( لمطبوعة  عنوانا
االقتصادية جامعة  كلية العلوم  2017فيفري  زلاضرات يف ادلالية العامة 

 ادلدية 
 

 
 الكتب -3

 الرابط االلكتروني إن وجد مكان الطبع  عنوان الكتاب
   
 
 ادلداخالت يف ادللتقيات العلمية: -4

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى عنوان المداخلة
 تقييم اإلصالحات اجلبائية يف اجليائر 

 
احلادي عشر حول )مسامهة النظام اجلبائي  ادللتقي الوطين

اجليائري يف تنويع االقتصاد الوطين خارج احملروقات ( جامعة 
 2018ديسمرب  27البويرة  يوم 

 

دور ىيئات الرقابة ادلالية يف حتسني جودة 
احملاسبة والتدقيق دراسة حالة بعض 

 الدول 

)احملاسبة والتدقيق كدعامة لتحسني  ادللتقي الوطين  حول
ديسمرب  02االستثمار بادلؤسسات اجليائرية ( جامعة ادلدية  يوم 

2017 

 

االستثمار االجنيب ادلباشر وأليات تفعيلو 
 يف اجليائر 

ادللتق  الوطين حول ) االستثمارات  التنمية االقتصادية يف 
ادلركي اجلامعي ( -واقع وأفاق –مناطق اذلضاب العليا واجلنوب 

 .2018نوفمرب  07و 06البيض   يومي 

 

mailto:r.cukm@yahoo.fr
mailto:r.cukm@yahoo.fr


أمهية الطاقة ادلتجددة وإسرتاتيجية 
 تطويرىا يف اجليائر 

ادللتقي العلمي الدويل حول )اسرتاتيجيات الطاقات ادلتجددة 
دراسة جتارب بعض الدول –ودورىا يف حتقيق التنمية ادلستدامة 

 2018افريل  24-23يومي  2( جامعة البليدة -

 

معيار كفاية راس ادلال كألية لضمان 
ادلالءة ادلالية للبنوك  مع االشارة حلالة 

 البنوك اجليائرية .

ادللتقي العلمي الدويل اخلامس حول )انعكاسات تكيف 
ادلؤسسات ادلالية مع مؤشرات ادلالءة عل  االستقرار ادلايل يف 

 2018أكتوبر  24-24اجليائر( .جامعة ادلدية يومي 

 

تفويض ادلرافق العامة كوسيلة حديثة 
 للتسيري يف ظل التحوالت اجلديدة 

ادللتقي الدويل األول حول )التحوالت اجلديدة إلدارة ادلرفق العام 
 2018نوفمرب  29و 28يف اجليائر( جامعة ادلدية  يومي 

 

واقع التسويق االلكرتوين يف الشركات 
اجليائرية عل  شبكات التواصل 

 االجتماعي 

دللتقي الدويل  حول )التحديات احلديثة للتسويق وتكنولوجيا ا
ديسمرب  05و04ادلعلومات واالتصال( جامعة اجللفة يومي 

2018 

 

الطاقات ادلتجددة وأفاق تطويرىا يف 
 إطار التنمية ادلستدامة يف اجليائر 

ادللتقي الدويل حول) التنمية ادلستدامة وإشكالية التمويل 
احلاج  -1-االستثمار يف الطاقات ادلتجددة ( جامعة باتنة 

 خلضر 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العضو الثاني: ط.د.اسكندر عثمــان
 المقاالت العلمية-1

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

 

 المطبوعات الجامعية -2

 الرابط االلكرتوين إن وجد تاريخ االصدار ) مع ذكر اجلامعة والكلية( عنوانادلطبوعة 
--------------- --------------- --------------- 

 
 الكتب -3

 إن وجدالرابط االلكتروني  مكان الطبع  عنوان الكتاب
--------------- --------------- --------------- 

 
 المداخالت في الملتقيات العلمية: -4
 

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى عنوان المداخلة

"أزمة الديون السيادية اليونانية  عدواىا 
 وانعكاساهتا عل  دول منطقة اليورو"

 الدويل السابع بعنوان:ادللتق  
"ادارة االحتادات النقدية يف ظل األزمات ادلالية" ادلنظم 

-05-07/08من طرف جامعة سكيكدة بتاريخ 
2013 

 

l’importance de l’activité 
de commercialisation 
dans les petites et 
moyennes entreprises  "  

ادلنظم جبامعة سكيكدة  األسبوع العادلي للمقاوالتية
  2014نوفمرب  23إىل  17بتاريخ 

"مقاربة التسويق العالئقي والصناعة 
 التأمينية) الفوائد وادليايا("

 ادللتق  الوطين األول بعنوان :
"التسويق بالعالقات ودوره يف الرفع من أداء ادلنظمات" 

-15/16ادلنظم من طرف جامعة سكيكدة بتاريخ 
12-2014 

 

 ترقية ادلنتوج الوطين"" شروط 
االسبوع اإلعالمي حول ترقية ادلنتوج الوطين حتت شعار 
نستهلك جيائري ادلنظم عل  مستوى والية سكيكدة 

 2015ماي  03أفريل إىل  26بتاريخ 
 

  يوم الدراسي بعنوان:"أدوات مجع ادلعلومات إلعداد مذكرات 



مذكرة ادلاسرت" ادلنظم من طرف جامعة "إعداد ومناقشة  األساليب الكيفية منوذجا"-التخرج
 05/03/2014سكيكدة بتاريخ 

"التالعب التسويقي بادلستهلك من 
خالل الغش التجاري ادلعتمد عل  

التقليد والقرصنة حالة اجليائر خالل سنيت 
 م "2016-م 2015

 ادللتق  العلمي الوطين حول:
"أخالقيات التسويق وحقوق ادلستهلك" ادلنظم من 

 عة سكيكدةطرف جام
 م2018ديسمرب  4و 3

http://fsecg.univ-
skikda.dz/index.php/fr
/2012-12-10-12-13-
57/14-sample-data-

articles/848-2018-06-
03-10-34-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العضو الثالث: ط.د.خذرية فتحي
 ادلقاالت العلمية -1

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

 
 ادلطبوعات اجلامعية -2

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

 
 الكتب -3

 الرابط االلكتروني إن وجد مكان الطبع  الكتابعنوان 
 حبوث التسويق وادليية التنافسية

  -األساسيات والتطبيق -
 ادلكتبة الوطنية اجليائرية

2015-6038رقم االيداع   
/ 

العوامل احملددة لبناء اذليكل ادلايل 
 للمؤسسة

 ادلكتبة الوطنية اجليائرية
.2015-6037رقم االيداع   

/ 

 
 ادلداخالت يف ادللتقيات العلمية: -4

 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى عنوان المداخلة
–واقع تطبيق نظام ل.م.د يف اجليائر 
 -استقصاء عينة من االساتذة اجلامعيني

من  نظام ل.م.د عقد”يوم دراسي حول 
-قراءة يف الواقع وطموح يف ادلستقبل -التطبيق

  قسم العلوم االقتصادية  علوم التسيري ”
–والعلوم التجارية  ادلركي اجلامعي نور البشري 

 .14/04/2015  ادلنعقد يوم -البيض

/ 

واقع االقتصاد اجليائري يف ظل تقلبات 
-2000أسعار البرتول خالل الفرتة)

2015) 

حول متطلبات حتقيق اإلقالع ادللتقي الدويل 
االقتصادي يف الدول النفطية يف ظل اهنيار 

نوفمرب   29/30أسعار احملروقات ادلنعقد يومي
 البويرة. –جبامعة آكلي زلند احلاج  2016

/ 

متطلبات عمل الصريفة اإلسالمية يف ظل 
 اإلصالحات اجلديدة دلقررات بازل 

III. 

ادلصارف ادللتقي الوطين األول حول مسامهة 
اإلسالمية يف حتقيق التنمية االقتصادية وذلك 

بادلركي اجلامعي نور  2018ماي  02يوم 
 البشري بالبيض.

/ 

 /ادللتقي الدويل اخلامس حول انعكاسات تكيف تأىيل ادلؤسسات ادلصرفية وفقا دلعايري 



من خالل الدور ادلنوط III جلنة بازل 
 بالبنك ادلركيي اجليائري

ة مع مؤشرات ادلالءة عل  ادلؤسسات ادلالي
 25-24االستقرار ادلايل يف اجليائر يومي 

 جبامعة ادلدية. 2018أكتوبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العضو الرابع: ط.د.مخلوف عبد القادر
 ادلقاالت العلمية -1

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

 
 ادلطبوعات اجلامعية -2

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

 الكتب -3
 الرابط االلكتروني إن وجد مكان الطبع  عنوان الكتاب

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

 ادلداخالت يف ادللتقيات العلمية: -4
 الرابط االلكتروني إن وجد عنوان ومكان وتاريخ انعقاد الملتقى عنوانالمداخلة

اثر نظام ادلعلومات التسويقية يف اختاذ 
 القرارات التسويقية ادلناسبة

ملتق  ديل حول التحديات احلديثة للتسويق  
-12- 5-4وتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال

2018 
كلية العلوم االقتصادية والتجارية –جامعة اجللفة  

 وعلوم التسيري

 

 

 

 


