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  العلمية الرسائل

 
  الميسانس7 بعنوان )أثر تكنولوجيا المعمومات واإلتصال عمى برامج التدريب في المؤسسة(  م1115

  الجزائر -األغواط  

 7 بعنوان (األولى)الماجستير  م1181
The Role of EmployeesEmpowerment on OrganizationalLoyalty: A Field Study on 

AlgerianSonatrachOilCompany 
 األردن -المفرق
   )أثر التمكين اإلداري في التميز التنظيمي(الدكتوراه7بعنوان م1182
  الجزائر-تممسان
 )دور سياسة تمكين العاممين في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة(7بعنوان(الثانية)الماجستير  م.118

 الجزائر-سطيف 
  العلمية الملتقيات

ودوره فععي التسععيير التقععديري لممععوارد البشععرية: دراسععة ميدانيععة بممبنععة واقععا التخطععيط المععوقفي  مداخمةةة بعنةةوان7  71 -
 م71023فيفري  72-72الممتقى الوطني الثاني حول تسيير الموارد البشرية، بسكرة، الحضنة، 

أثععر تقمبعات أسعععار البتععرول عمععس أداا ااسععواق الماليععة) دراسععة قياسععية عمععس السععوق المععالي ااردنععي مداخمةة بعنةةوان7  -
، الممتقةةى الةةوطني األول حةةول األسةةواق الماليةةة والعولمةةة الماليةةة وااقتصةةادية، تمنراسةةت، (7100-0991ة الممتععدة بععين لمفتععر 
 71023أفريل،  9-01
، الممتقةةى الةةوطني األول حةةول "اإلديولوجيععة الحكوميععة لتحقيععق اامععن المععائي وأثععر ذلععك عمععس الزراعععة"بحةةث بعنةةوان7  -

 71023ماي، 72-72لتحقيق األمن المائي، ميمة، حوكمة المياه في الجزائر كمدخل 
 Ouad)دراسععة تحميميععة لمعوامععل المععؤثرة عمععس الععوالا اإللكترونععي مععن وجيععة نظععر مسععتخدمي موقععا  مداخمةةة بعنةةوان 

Kniss) ،ديسةمبر،  .-7 ، الممتقى الةوطني الثالةث حةول الصةيرفة اإللكترونيةة التقميديةة ومتطمبةات التموقة  الجيةد، أم البةواقي
71023 

 "دراسععة تقييميععة لواقععا ممارسععات التسععويق االسععتراتيجي لمخععدمات السععياحية فععي الوكععاالت الجزائريععة"،مداخمةةة بعنةةوان  -
 71023ديسمبر، 2-7الممتقى الوطني الثالث حول دعم المنتج الوطني وتفعيل آليات حمايتو وتسويقو، برج بوعريريج، 

د أبعاد الذكاا االستراتيجي بتحقيق الميزة التنافسية المسعتدامة: دراسعة عالقة اليقظة االستراتيجية كأح مداخمة بعنوان7 -
بةين حتميةة -الممتقى الوطني الراب  حول نظام المعمومات، اليقظة ااستراتيجية والذكاء ااقتصةاديبشركة نجمة لالتصاالت، 

 م71023مارس  02-02أم البواقي،  -التفاعل أو الزوال
-معواطني مدينعة اااعواط)االجتماعي لمديريعة أمعن الطرقعات فعي زيعادة العوعي المعروريدور التسويق مداخمة بعنوان7  -

واقةة  وتحةةديات -، الممتقةةى الةةوطني الخةةامس حةةول التسةةويق بةةين النظريةةات العمميةةة والممارسةةات التطبيقيةةة(أنموذجععا-الجزائععر
 71023مارس،  71-09اإلدارة التسويقية في المؤسسات الجزائرية، األغواط، 



  
 

، الممتقةى الةوطني حةول إشةكالية اسةتعمال "تأثير السوق الموازية عمس فاعميعة النظعام المصعرفي الجزائعري"وان7 بحث بعن -
 71023ماي، 2-6السيولة النقدية في المعامالت التجارية وانعكاساتيا عمى الخدمات المصرفية الجزائرية، سيدي بمعباس، 

 ، الممتقةى الةوطني ااول تحقيعق االسعتدامة البيئيعة فعي الجزائعر دور اإلطار التشريعي والمؤسساتي فعي مداخمة بعنةوان  -
 71023ماي،  5-4، البميدة، -واق  وآفاق-حول التربية البيئية في الجزائر

الممتقةةى الةةوطني  " إدارة اازمععات الماليععة فععي ظععل عولمععة التكععتالت اإلقتصععادية: دراسععة حالععة اليونععان،مداخمةةة بعنةةوان  -
 02-02إلسةةةةةالمية كخيةةةةةار اسةةةةةتراتيجي لمبنةةةةةوك التجاريةةةةةة فةةةةةي ظةةةةةل العولمةةةةةة الماليةةةةةة ، خنشةةةةةمة، الثالةةةةةث حولصةةةةةيا التمويةةةةةل ا

 71023ماي،
 ، الممتقةى دور النظام التعميمي الجديد في تأىيل الخريجين لمعمل من وجية نظر أساتذة التعميم الععالي مداخمة بعنوان  -

م، البةويرة، 1182-1118إلنعةاش ااقتصةادي فةي الجزائةرالوطني  الثالث حول سياسات التشغيل فةي إطةار بةرامج التنميةة وا
 71023ديسمبر،  .-1
الممتقةةى الةةوطني األول حةةول القطةةاع "الزراعععة ااسععرية فععي ظععل سياسععة التجديععد الفالحععي والريفععي"،  مداخمةةة بعنةةوان7 -

 م71023فيفري  02-02خنشمة،  -الفالحي ومتطمبات تحقيق األمن الغذائي بالجزائر
، الممتقةةى الةةوطني حةةول تطةةور سياسةةات سةةعر (دراسععة قياسععية)محععددات سعععر صععرف الععدينار الجزائععريمداخمةةة بعنةةوان7  -

 71023فيفري،  76-72صرف الدينار الجزائري وتأثيرىا عمى اإلقتصاد الجزائري، أدرار، 
الةوطني حةول ، الممتقةى "الجزائر بين أزمة انخفاض أسعار البترول وتوجو العالم نحو الطاقعات المتجعددة"بحث بعنةوان7  -

 71023فيفري، 76-72العالقة الجدلية بين الطاقة والتنمية المستدامة، خميس مميانة، 
دور تمكعين الععاممين فعي تحسعين الخدمعة العموميعة: دراسعة حالعة  مداخمة في إطةار جامعةة التكةوين المتواصةل بعنةوان  -

أفريةل،  06-02العموميةة فةي الجزائةر، مسةتغانم،   ، الممتقةى الةوطني حةول الخدمةةالمؤسسة العمومية االستشفائية باااواط
71023 

"عالقة جودة التعميم العالي بتأىيل الخريجين لسوق العمل من وجية نظر عينة من معدراا المؤسسعات مداخمة بعنةوان  -
 71023ماي، 6-2الممتقى الوطني حوالتوس  في التعميم وسوق العمل ، عين تموشنت،  اإلقتصادية"،

 ، الممتقةةى الةةوطني الثةةاني حةةول التنميةةة المحميةةة فةةي دور صععندوق الزكععاة فععي تحقيععق التنميععة المحميععة مداخمةةة بعنةةوان  -
 71023أكتوبر،  71-09الجزائر7 رىان التحول ااقتصادي المربح، ميمة، 

سةاليب الممتقةى الةوطني الثةاني حةول األ"دور وكاالت التصنيف االئتماني في إدارة المخاطر المصرفية"،  مداخمة بعنوان7 -
دارة المخاطر المصرفية  م71023نوفمبر 9-2الدروس المستفادة من األزمة المالية العالمية، غرداية، -الحديثة لقياس وا 

7 دراسة تقيعيم الجعدوا اإلقتصعادية لعقعود اإلستصعناع بعالبنوك اإلسعالميةمداخمة في مجال اإلقتصاد اإلسالمي بعنوان7  -
مشةةروعية اإلسةةالمية، الممتقةةى الةةوطني حةةول عقةةد اإلستصةةناع ودوره فةةي التنميةةة بةةين منطةةق المنفعةةة ااقتصةةادية و ةةابط ال

 71023نوفمبر،  72-77اإلقتصادية، األغواط، 



  
 

، الممتقةى الةوطني "-دراسعة مقارنعة-"مقومات النظم الضريبية في الدول الناشئة وانعكاسعاتيا اإلقتصعاديةبحث بعنةوان7  -
-0شةةةجي  ااسةةةتثمار وترقيةةةة المؤسسةةةات الصةةةغيرة والمتوسةةةطة، أم البةةةواقي، الثالةةةث حةةةول الجاذبيةةةة ال ةةةريبية ودورىةةةا فةةةي ت

 71023ديسمبر، 7
البنوك اإلسالمية بين حتمية المشعاركة والمضعاربة فعي النظريعة ومنطعق المداينعة فعي التطبيعق: دراسعة  مداخمة بعنوان  -

 71023ديسمبر،  2-7ينة،  ، الممتقى الوطني حول المصارف اإلسالمية7 واق  وآفاق، قسنطتحميمية تقويمية
"دور اإلبععداع واالبتكععار فععي تحقيععق البعععد ااخضععر لمميععزة التنافسععية المسععتدامة: دراسععة حالععة شععركة  مداخمةةة بعنةةوان7 -

الجزائةةر  -الممتقةةى الةةوطني حةةول اإلبةةداع واابتكةةار مةةن أجةةل تنافسةةية مسةةتدامة لممؤسسةةات اإلقتصةةادية الجزائريةةةسععوناطراك"، 
 م71063يجانف 72-72العاصمة، 

 (LMD)الممتقةى الةوطني الخةامس حةول نظةام بتأىيل الخريجين لسعوق العمعل،  (LMD)عالقة نظام مداخمة بعنوان7  -
 71063فيفري،  02-02آلياتو وسبل تحقيق أىدافو، البويرة، 

الثةاني حةول  ، اليةوم الدراسةي"التوجو المقاوالتي لخريجي الجامعة كحتمية استراتيجية لمتنويا االقتصادي"بحث بعنوان7  -
 11833فيفري، .1تشجي  الفكر المقاواتي في الوسط الجامعي كآلية لتنوي  اإلقتصاد خارج قطاع المحروقات، ميمة، 

 Entrepreneuriat en Algérie :Réalité et Perspective-Cas de Tlemcenمداخمة بعنوان7 -
فةةي ظةةل التحةةديات الراىنةةة7 المنةةاطق الجنوبيةةة نموذجةةا،  الممتقةةى الةةوطني حةةول دور المقاواتيةةة فةةي تحفيةةز ااسةةتثمار المحمةةي

 3 7106أفريل،  00تندوف، 
"التصععريب بالممتمكععات ك ليععة لموقايعة مععن الفسععاد االقتصععادي وفقععا لمتشععريا مداخمةة ذات شةةق قةانوني اقتصةةادي بعنةوان  -

راتيجي لتحقيةةق التنميةةة فةةي الجزائةةر ، الجزائةر الممتقةةى الةةوطني الثالةةث حوالحوكمةة والترشةةيد ااقتصةةادي رىةةان اسةت الجزائععري"،
 71063أفريل،  70-71أدرار، 

، الممتقةةةى الةةةوطني حةةةول التسةةةيير المحمةةةي بةةةين إشةةةكاليات اإلدارة اإللكترونيعععة وتطبيقاتيعععا فعععي البمعععدياتمداخمةةةة بعنةةةوان7  -
 م1183نوفمبر  6-5التمويل وترشيد قرارات التنمية المحمية، قالمة 

، اليةوم الدراسةي حةول األسةاليب المنيجيةة الحديثةة فةي قيعة الحاكمعة لمباحعث والبحعث العممعيالقعيم ااخالمداخمة بعنةوان7  -
 م1183ديسمبر  3إعداد البحوث والدراسات التطبيقية، ميمة، 

الممتقةى الةدولي حةول التنسةيق دور اإلبعداع فعي تحسعين تنافسعية المؤسسعات: دراسعة حالعة سعوناطراك،  مداخمة بعنةوان7 -
 م71003ماي  02-06ل التنمية المستدامة في الف اء األورو متوسطي، بجاية، بين الفاعمين من أج

، الممتقةى الةدولي دور تمكين العاممين في التعمم التنظيمي: دراسة ميدانية عمس شركة اتصاالت الجزائرمداخمة بعنةوان7  -
 2-2تصةةادية فةةي الجزائةةر، عنابةةة، حةةول إدارة الةةتعمم وتنميةةة المةةوارد البشةةرية تحةةدي كبيةةر مةةن أجةةل تنافسةةية المؤسسةةات اإلق

 71003ديسمبر، 
"رأس المعال الفكعري كمعدخل لتحقيعق الميعزة التنافسعية المسعتديمة: دراسعة ميدانيعة عمعس شعركة اتصعاالت بحث بعنةوان7  -

، الممتقةةى الةةدولي الخةةامس حةةول رأس المةةال الفكةةري فةةي منظمةةات األعمةةال العربيةةة فةةي ظةةل ااقتصةةاديات الحديثةةة، الجزائععر"
 71003ديسمبر، 02-02ف، الشم



  
 

المسؤولية االجتماعية والبيئية كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في عينعة معن المؤسسعات الصع يرة مداخمة بعنوان    -
فيفةةةري،  06-02 ، الممتقةةةى الةةةدولي الثالةةةث حةةةول منظمةةةات األعمةةةال والمسةةةؤولية ااجتماعيةةةة، بشةةةار، والمتوسعععطة الجزائريعععة

71073 
الممتقةةى الةةدولي الخةةامس حةةول  يععف أبعععاد التسععويق االفتراضععي كععأداة لمتميععز بمنظمععات ااعمععال"،"توظمداخمةةة بعنةةوان  -

 71073مارس، 02-02اإلقتصاد اافترا ي وانعكاساتو عمى ااقتصاديات الدولية، خميس مميانة، 
، الممتقةى الةدولي  از""دور الحوكمة المحاسبية في تعزيز ااداا المالي: دراسة حالة شركة سعونممشاركة عممية بعنوان  -

 71073ديسمبر، 2-2األول حول المحاسبة والمراجعة في ظل مستجدات بيئة األعمال الدولية، المسيمة، 
المممكة العربية -لمحكومة االكترونية في الوطن العربي (DELLOITE)نحو تبني نموذج مجموعة  مداخمة بعنوان7 -

 -دراسةةة تجةةارب بعةةض الةةدول-رسةةاء الحكومةةة اإللكترونيةةة فةةي الجزائةةرالممتقةةى الةةدولي حةةول متطمبةةات إالسعععودية نموذجععا، 
 م118.3ماي  81-.8البميدة، 

، الممتقةةى دراسععة تحميميععة لعالقععة النقععل المسععتدام بتحقيععق متطمبععات أبعععاد التنميععة المحميععة المسععتدامةمداخمةةة بعنةةوان7  -
المنافسةة اإلقميميةة فةي منطقةة الشةرق األوسةط وشةمال الدولي حول إقتصاديات النقل7 بين متطمبات التنميةة المحميةة وأسةاليب 

 118.3أكتوبر، 16-15إفريقيا، عنابة، 
"الحوكمة كحتمية استراتيجية جديدة لتفعيل أداا منظمات ااعمعال: دراسعة ميدانيعة عمعس شعركة مطعاحن بحث بعنةوان7  -

نةةوفمبر، 71-09ااقتصةةاديات، الشةةمف، ، الممتقةةى الةةدولي الثةةامن حةةول دور الحوكمةةة فةةي تفعيةةل أداء المؤسسةةات و اااععواط"
71023 

تطبيقات الطرق الكميعة التخعاذ قعرار التمويعل باالسعتدانة وأثرىعا عمعس العائعد والمخعاطرة: دراسعة قياسعية  مداخمة بعنوان  -
-09 ، الممتقى الدولي ااول حول الطةرق واألدوات الكميةة المطبقةة فةي التسةيير، سةعيدة، عمس الييكل المالي لمجما صيدال

 71023نوفمبر،  71
"دور الجامعععة فععي تأىيععل الخععريجين لعععالم الشعع ل: مععن وجيععة نظععر عمععداا الكميععات ورؤسععاا ااقسععام مداخمةةة بعنةةوان  -

 2-2الممتقةةةةةةى الةةةةةةدولي الثةةةةةةاني حوالجامعةةةةةةة والتشةةةةةةغيل7 ااستشةةةةةةراف، الرىانةةةةةةات والمحةةةةةةك ، المديةةةةةةة،  بجامعععععععة اااععععععواط،
 71023ديسمبر،

 ، راسة ميدانية عمس شعركة صعيدالد -في تفعيل البعد ااخضر لمميزة التنافسية المستدامةدور اليقظة  مداخمة بعنوان  -
 71023أفريل،  21-79الممتقى الدولي حول اليقظة ااستراتيجية ونظم المعمومات في المؤسسة اإلقتصادية، عنابة، 

، الممتقى مستدامة: مدينة سطيف أنموذجادور التييئة العمرانية في إرساا متطمبات التنمية المحمية المداخمة بعنوان7  -
الةةدولي الثةةاني حةةول آليةةات تطةةوير أداء اإلدارة المحميةةة ودورىةةا فةةي تحقيةةق التنميةةة المحميةةة المسةةتدامة7 دراسةةة تجةةارب بعةةض 

 71023أكتوبر،  70-71، 1الدول، البميدة
، الممتقةى جزائري لمرحمعة معا بععد العنفط""التكامل بين البورصات العربية كبديل تنموي مستدام لالقتصاد البحث بعنوان7  -

 79-72 الدولي حول تقييم استراتيجيات وسياسةات الجزائةر اإلقتصةادية اسةتقطاب ااسةتثمارات البديمةة لممحروقةات، المسةيمة،
 71023أكتوبر، 



  
 

تشععفائية دراسععة ميدانيععة فععي المؤسسععة االس-الحوكمععة اإللكترونيعة وعالقتيععا بجععودة الخععدمات الصععحية مداخمةة بعنةةوان  -
 71023نوفمبر،  02-07 ، الممتقى الدولي حول جودة الخدمة العمومية في ظل الحوكمة اإللكترونية، بومرداس، باااواط

 "قياس العوامل المؤثرة عمس الحماية المستدامة لمستيمكي اادوية: دراسة آلراا عينة من الصيادلة"،مداخمة بعنوان  -
 71023نوفمبر، 02-07ة لممستيمك وتحديات العولمة بين الواق  والمأمول ، تبسة، حوالحماية المستدام الممتقى الدولي

دراسععة اسععتطالعية عمععس عينععة مععن -"التمكععين النفسععي لمعععاممين كمععدخل إلدارة االبتكععار فععي المؤسسععة مداخمةةة بعنةةوان7 -
ابتكةةار فةةي األعمةةال، عمةةان، المةةؤتمر الةةدولي الرابةة  عشةةر حةةول إدارة االمؤسسععات الصعع يرة والمتوسععطة بواليععة اااععواط"، 

 م71023أبريل  77-71األردن، 
دور التمكععين النفسععي لمممرضععين فععي الحععد مععن االزمععات الصععحية: دراسععة ميدانيععة فععي المؤسسععة  مداخمةةة بعنةةوان   -

مةات7  ، الممتقى الدولي حول أدوات التسيير الحديثة في منظمةات األعمةال ودورىةا فةي الوقايةة مةن األز االستشفائية باااواط
 71023ماي،  2-2دراسة بعض التجارب، بميدة، 

"دور المشاريا المقاوالتية لترميم المواقا ااثرية الصعحراوية فعي تحقيعق أىعداف التسعويق السعياحي"،  مداخمة بعنةوان7 -
 م71023نوفمبر 9-2الممتقى الدولي األول حول المقاواتية ودورىا في تطوير القطاع السياحي في الجزائر، قالمة، 

7 دراسةةة حالةةة عينةةة مةةن المؤسسةةات بوايةةة حوكمععة المؤسسععات ك ليععة لمحععد مععن الفسععاد المععالي واإلداريمداخمةةة بعنةةوان7  -
 71023نوفمبر،  72-77األغواط، الممتقى الدولي حول حوكمة المؤسسات7 مداخل حديثة وتجارب، تيزي وزو، 

جي كأداة لتفعيل التسويق الخدمي لممؤسسات الصع يرة "تالزمية عالقة الرضا بين العميل الداخمي والخار بحث بعنوان7  -
، الممتقى الدولي الحادي عشر حةول التسةويق كمةدخل لتةدعيم تنافسةية المؤسسةات الصةغيرة والمتوسةطة، الشةمف، والمتوسطة"

 71023ديسمبر، 2-9
 ، الممتقةى ف المتععددة قياس أداا صفوف االنتظار لبنك البدر: باستخدام نموذج الصعفو  مداخمة بالغة اإلنجميزية حول  -

 71023ديسمبر،  02-02الدولي حول البرمجة المتعددة األىداف والبرمجة باألىداف، تممسان، 
سةان  -الممتقةى الةدولي لجمعيةة اقتصةاد الشةرق األوسةط"نقمة البترول: حالعة الجزائعر"،  مداخمة بالمغة اإلنجميزية بعنةوان7 -

 م71063جانفي 6-2فرانسيسكو، أمريكا، 
الممتقةى الةدولي انعدام اامن ال ذائي في الوطن العربي، كعائق أساسي نحو تحقيق اامن االقتصادي، بعنةوان7  مداخمة -

 71063مارس،  2-7الخامس حول أداء المنظمات والحكومات واألمن ااقتصادي، بشار، 
لي الخةامس حةول الحوكمةة فةي ، الممتقةى الةدو "حوكمة المؤسسات الرياضية ك لية لمحد من الفسعاد الرياضعي"بحث بعنةوان7 

 11833أفريل،  2-6الريا ة، البويرة، 
" كفااة ومصداقية منتجات اليندسة المالية اإلسالمية كأداة إلدارة مخاطر مداخمة في مجال اإلقتصاد اإلسالمي بعنوان -

ي السةوق المةالي الجزائةري، ، الممتقى الدولي الثالث حةول إشةكالية إدمةاج المنتجةات الماليةة اإلسةالمية فةالمصارف اإلسالمية"
 3 7106أفريل،  02-07المدرسة العميا لمتجارة، الجزائر، 

الورشةةة الدوليةةة حةةول  "التعامععل مععا تقمبععات أسعععار الععنفط: كمسععار لمتنويععا االقتصععادي"،مداخمةةة بالمغةةة اإلنجميزيةةة حةةول  -
 71063أفريل،  02-02اإلقتصاد القياسي والمالية وىندسة اإلدارة ، تممسان، 
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الممتقةةى الةةدولي  "،-دراسععة حالععة تععونس-"دراسععة قياسععية اثععر التحريععر التجععاري عمععس النمععو االقتصععادياخمةة بعنةةوان مد -
 .7106ماي،  76-72الخامس حول ااستثمارات األجنبية المباشرة ومستقبل المناطق الحرة الصناعية لمتصدير، بومرداس، 

يج الصناعي الجزائري فعي ظعل حتميعة البحعث ععن بعدائل لقطعاع واقا أداا القطاع الفالحي ضمن النسمداخمة بعنةوان7  -
 م11833نوفمبر  11-18الممتقى الدولي حول األداءالصناعي والدور الجديد لمجامعة، برج بوعريريج،، المحروقات

، الممتقةةى -تجربععة السععودان-تحععديات ومعوقععات التمويععل ااصعع ر اإلسععالمي فععي محاربععة ظععاىرة الفقععر مداخمةةة بعنةةوان7 -
 م1183نوفمبر  82-81الدولي حول التوجيات الحديثة لمسياسة المالية في المؤسسة، مسيمة،

 2-1، الممتقةةى الةةدولي لمطاقةةات المتجةةددة، مسةةتغانم، الطاقععة المتجععددة فععي الجزائععر كبععديل لممحروقععاتمداخمةةة بعنةةوان7  -
 م1183ديسمبر 

، الممتقةى الةدولي ك لية لرفعا كفعااة البورصعة الجزائريعة -لشفافيةاإلفصاح وا-تطبيق مبادئ الحوكمة،  مداخمة بعنوان7 -
 م1183ديسمبر  81-.8لإلفصاح عن القوائم المالية، الجمفة، 

الممتقى الدولي حول بةدائل النمةو ، "تشخيص واقا السياحة كبديل إقتصادي تنموي في الدول الم اربية" مداخمة بعنوان7 -
 م1183 .-1بية، واد سوف، والتنوي  اإلقتصادي في الدول المغار 

، الممتقةةى الةةوطني السةةاب  حةةول مقومةةات : دراسععة تحميميععة لواقععا اإلسععتثمار السععياحي البيئععي فععي الجزائععرمداخمةةة بعنةةوان -
 م11843جانفي  6/81وتحديات اإلستثمار في القطاع السياحي بالجزائر، البويرة، 

  مداخمة بعنوان7 -
le lieu entre l ouverture commercial, les IDE et la croissance économique en algerie 

 م1183 فبراير 12، الوطني الراب  حول/ واق  وآفاق البعد اإلقتصادي والعالقات الخارجية لواية تندوفالممتقى 
، الممتقةةى الةدولي لجامعةةة غردايةةة، -دراسععة إسعتطالعية-اإلبداعيععة ودورىععا فععي تمكععين العععاممين القيعادةمداخمةة بعنةةوان7  -

 م11823فيفري  81/82غرداية، 
، الممتقةةةى الةةدولي حةةةول معوقعععات تطبيععق المقاولعععة معععن البععاطن فعععي المؤسسععات الصععع يرة والمتوسععطةمداخمةةة بعنةةوان7  -

 م11843فيفري  18إستراتيجية الشراكة الصناعية لبناء القدرات التنافسية لممؤسسات في الدول النامية، أدرار، 
، الممتقةى الةوطني الثةامن حةول تجربعة ماليزيعا-ة اإلقتصعادية لوسعائل العدفا اإللكترونعيقرااة في ااىمي: مداخمة بعنةوان -

 م11843مارس  81/.8آليات تفعيل وسائل الدف  الحديثة في النظام المالي والمصرفي الجزائري، البويرة، 
متقةى الةوطني حةول الشةباب ، المتمثالت الشابة الجزائرية لقعيم المواطنعة معن خعالل المشعاركة السياسعية: مداخمة بعنوان -

 م11843مارس  4/5وصناعة المستقبل بالجزائر، غميزان، 
دروس مسعتفادة معن التجربعة -فعي الجزائعر دور الجامعة فعي دععم اإلسعتفادة معن التكنولوجيعا ااجنبيعة: مداخمة بعنةوان -

سةةتراتيجيات التنويةة  االصععينية إلقتصةةادي فةةي ظةةل إنييةةار أسةةعار ، الممتقةةى الةةوطني حةةول المؤسسةةات اإلقتصةةادية الجزائريةةة وا 
 م11843أفريل  11/12البترول، قالمة، 

، الممتقةةى الةةوطني حةةول التنميععة المسععتدامة قععرااة فععي المتطمبععات التنمويععة فععي ظععل التوجيععات الدوليععة: مداخمةةة بعنةةوان -
 م11843أفريل  .81/8، األغواط، البيئة والتنمية المستدامة)الواق  واآلفاق(



  
 

، الممتقةى الةوطني حةول اإلمتثةال فصاح عن التكاليف البيئية مدخل حديث لتحقيق التنمية المستدامةاإل: مداخمة بعنوان -
 م11843أفريل  86/11ديث لتحسين اآلداء التنافسي لممؤسسات الجزائرية، عين تموشنت، حلممعايير البيئية مدخل 

تجعارب فعي دععم الزراععة -مقعاولين الصع ار خمق القيمة المشتركة، نموذج أعمال جديد لدعم وتنمية ال مداخمة بعنوان -
 م11843أفريل  85/86الممتقى الدولي حول المقاواتية المستدامة، ميمة،  -
، الممتقةى الةدولي حةول البيئةة والمؤسسةة، جيجةل، الدور البيئي لمؤسسات صناعة المحعاجر فعي الجزائعر: مداخمة بعنةوان -

 م11843أفريل  11/12
حةةول  الةةدولي، الممتقةةى ئيععة بسععوق اىععراس لععدعم التنميععة المحميععة بععين الواقععا والتحععدياتالسععياحة البي: مداخمةةة بعنةةوان -

 م11843أفريل  11/12، سوق أىراس، السياحية ترويج صورة المدينة الجزائرية بين التهيئة الحضرية والتنافسية
 األبحاث المنشورة
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