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 .بومرداس أستاذ مؤقت ومكلف بالبيداغوجيا بكلية العلوم، قسم التجارة الدولية، جامعة :3110-3113
أستاذ مؤقت ومكلف بالبيداغوجيا بكلية الحقوق والعلوم التجارية، قسم العلوم االقتصادية، والتجارة  :3113-3112

 .الدولية، جامعة بومرداس
 :مكلف باألعمال الموالية 27/81/0880إلى  7/78/0882متربص على مستوى مكتب خبير محاسب من  :3112-3112

 La tenue de la Comptabilitéمسك المحاسبة  -
 Déclarations Fiscales et Parafiscalesالتصريح الجبائي والشبه الجبائي  -
 Etudes Economiques Prévisionnellesالدراسات االقتصادية والتقديرية  -
 Travaux d’assainissements Comptable et financierعمليات التطهير المحاسبي والمالي  -
 Travaux de contrôle et d’audit comptable en qualité d’auditeurقبة والمراجعة المحاسبية عمليات المرا -

chef de mission 
 Travaux de commissariat aux comptesعمليات محافظ الحسابات  -
 Travaux de Liquidation des Entreprisesعمليات تصفية المؤسسات  -
 Travaux d’organisation et de mise en place des procédures de gestionتسيير عمليات تنظيم وتحضير أعمال ال -

 .Continentale électroniqueمحاسب على مستوى شركة كونتينونتال إليكترونيك  :3111-3112
 .أستاذ مؤقت بجامعة التكوين المتواصل، مركز بومرداس إلى يومنا هذا 3111
 .علوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، جامعة بومرداسأستاذ مؤقت بكلية ال :3112-3112
 .أستاذ مؤقت بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم التجارية، جامعة الجزائر :3112-3101
 .مستشار على مستوى مكتب محافظ حسابات :إلى يومنا هذا 3111
اذ مساعد قسم ب بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، أست: 3112-2010

 .87/78/0878إلى  80/77/0880جامعة بومرداس، من 
أستاذ مساعد قسم أ بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية،  :3101-3100

 .80/82/0877إلى  80/78/0878جامعة بومرداس، من 
نائب رئيس قسم مكلف بالبيداغوجيا بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم  :3112-3100

 .07/78/0877إلى  80/77/0880االقتصادية، جامعة بومرداس، من 
ير، قسم العلوم التجارية، أستاذ محاضر قسم ب بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسي :3100-3102

 .77/77/0872إلى  80/82/0877جامعة بومرداس، منذ 
بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم  أأستاذ محاضر قسم  :إلى يومنا هذا 3102

 .77/77/0872التجارية، جامعة بومرداس، منذ 
 .للدرك الوطني بيسر، بومرداس أستاذ مؤقت بالمدرسة العليا :إلى يومنا هذا 3100



أستاذ مؤقت بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية،  :إلى يومنا هذا 3102
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 .هان مناقشة العديد منعضو في لجا، والماستراإلشراف على العديد من مذكرات  -

 .هاعضو في لجان مناقشة العديد من، ومن رسائل الدكتوراهالعديد اإلشراف على  -

 األبحاث العلمية والمنشورات: سادسا

 الدراسات األكاديمية .0

 .0877جامعة الجزائر، دكتوراه،  تطور وأداء أسواق األوراق المالية المغاربية، واقع وآفاق، أطروحة -
 .0882مالية في السوق الثانوية مع دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة بومرداس، تقييم األصول ال -
تألية قروض االستثمار مع دراسة حالة بنك الجزائر الخارجي، مذكرة دراسات جامعية تطبيقية، جامعة  -

 .0880الجزائر، 
 .0887العليا للتجارة، المدرسة ليسانس،  مذكرةتقيم األوراق المالية المسعرة في البورصة،  طرق -

 
 
 
 
 
 



 المقاالت .3

، ، مقال منشور في مجلة دراسات اقتصاديةالسوق المالية ودورها في تمويل التنمية في المغرب العربي -
ISSN 7988 – 1112 ،ISBN 2006 – 1378،  دورية دولية فصلية علمية محكمة ومتخصصة تهتم بالدراسات

 .0881فيفري  70العدد  ث واالستشارات والخدمات التعليمية،مركز البصيرة للبحو االقتصادية، تصدر عن 
اإلصالحات االقتصادية ، مقال منشور في مجلة أثر أزمة الرهن العقاري على األسواق المالية -

سنوية علمية نصف دورية دولية ، ISSN 7201 – 1112 ،ISBN 2006 – 1838 ،االندماج في االقتصاد العالميو 
مخبر اإلصالحات االقتصادية، التنمية ، تصدر عن دراسات االقتصاديةتخصصة تهتم بالمحكمة وم

 .0878جويلية  80العدد  -المدرسة العليا للتجارة واستراتيجيات االندماج في االقتصاد العالمي، 

متطلبات اإلفصاح المحاسبي في ظل تطبيق معايير المحاسبة الدولية وأثره على تطوير المحتوى  -
 ، ISSN 7988 – 1112، ، مقال منشور في مجلة دراسات اقتصاديةماليةاإلعالمي للقوائم ال

ISBN 2006 – 1378 ، دورية دولية فصلية علمية محكمة ومتخصصة تهتم بالدراسات االقتصادية، تصدر عن
 .0870 جويلية 20العدد  مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية،

للمعايير المحاسبية الدولية وأثره على تعزيز جودة المعلومات  اإلفصاح المحاسبي والمالي وفقا -
لتجارية، دراسات االعلمية للبحوث والمجلة ال، مقال منشور في وتنشيط االستثمار في سوق األوراق المالية

دارة األعمالدورية دولية فصلية علمية محكمة ومتخصصة تهتم بالدراسات التجارية، تصدر عن   كلية التجارة وا 
 .0870 الجزء الثاني 80العدد  -امعة حلوان جمهورية مصر العربية ج

، مقال منشور في مجلة تفسير أثر اإلهتالك على التوازن المالي في ظل تطبيق نظام المحاسبي المالي -
دورية دولية سنوية علمية محكمة ومتخصصة ، ISSN 7961 – 1112، ISBN 2008 – 1588، دراسات اقتصادية

جامعة الشهيد حمة لخضر  التسيير، مكلية العلوم والتجارية وعلو ت االقتصادية والمالية، تصدر عن تهتم بالدراسا
 .0870جويلية  81العدد  بالوادي

، ، مقال منشور في مجلة دراسات اقتصاديةتجارب بعض الدول العربية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية -
ISSN 7988 – 1112، ISBN 2006 – 1378 ، دولية فصلية علمية محكمة ومتخصصة تهتم بالدراسات دورية

 .0870 جانفي 02لعدد ا مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية،االقتصادية، تصدر عن 

 معارف، ، مقال منشور في مجلة الميزة التنافسية وفعالية التسيير والتشخيص االستراتجي -
ISSN 7007 – 1112، ISBN 2006 – 1369،  دورية دولية سنوية علمية محكمة ومتخصصة تهتم

آكلي محند أولحاج  جامعة التسيير، مكلية العلوم والتجارية وعلو بالدراسات االقتصادية، تصدر عن 
 .0870جانفي  71العدد  البويرةب

مقال منشور في مجلة دراسات االهمية االقتصادية للغاز الطبيعي الجزائري كمورد موجه للتصدير،  -
دورية دولية سنوية علمية محكمة ومتخصصة تهتم ، ISSN 7961 – 1112، ISBN 2008 – 1588، اديةاقتص

جامعة الشهيد حمة لخضر  التسيير، مكلية العلوم والتجارية وعلو بالدراسات االقتصادية والمالية، تصدر عن 
 .0870جويلية  80العدد  بالوادي



الدولية للبيئة مجلة المقال منشور في المياه التقليدية،  استعمال المياه العادمة المعالجة لمواجهة نقص -
العدد  مانشستر، بريطانيا، ،عربية ألبحاث البيئة والمياه والصحراء لمنظمة األوروا ،ISSN 2052 – 3408والمياه، 

 .0870لسنة  82المجلد  04
- Perceived factors affecting customers attitudes toward electronic shopping an 

empirical study،  الدولية للتجارة التطبيقية والبحوث االقتصادية،مجلة المقال منشور فيInternational 

Journal Of Applied Business And Economic Research،ISSN 0972 – 9380 ، Serials Publishers, New 

Delhi, India،  0870لسنة  82المجلد  12العدد. 

- The Influence of Effort and Performance Expectancy on Employees to Adopt E-

government Evidence from Oman ،  الدولية للمناجمنت والتسويق، مجلة المقال منشور فيInternational 

Review of Management and Marketing،ISSN 2146 - 4405 ، University, Adana-Mersin yolu uzeri, 

Yenice, 33800, Mersin, TURKEY،  2016لسنة  04المجلد  06العدد. 

مقال منشور في مجلة أهمية الغاز الطبيعي كمصدر بديل لتحديات التنمية المستدامة في الجزائر،  -
دورية دولية نصف سنوية علمية محكمة ، ISSN 2543 – 3490، ISBN 2016 – 0832، قتصاديةالتنمية اال

مخبر النمو والتنمية االقتصادية في الدول العربية، صادية والمالية، تصدر عن ومتخصصة تهتم بالدراسات االقت
 .0872ديسمبر  80العدد  جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي التسيير، مكلية العلوم والتجارية وعلو 

- Le goodwill Amortissement ou dépréciation معارف، ، مقال منشور في مجلة 
ISSN 7007 – 1112، ISBN 2006 – 1369 دورية دولية سنوية علمية محكمة ومتخصصة تهتم ،

جامعة آكلي محند أولحاج  التسيير، مبالدراسات االقتصادية، تصدر عن كلية العلوم والتجارية وعلو 
 .0872 ديسمبر 07العدد  بالبويرة

- Effects of social representations on cost estimation of public transport and car ،
دورية ، ISSN 234 – 1112، ISBN 2006 – 1369، االقتصاد واالحصاء التطبيقيمقال منشور في مجلة 

االقتصادية، تصدر عن االحصائية و سنوية علمية محكمة ومتخصصة تهتم بالدراسات دولية نصف 
 .0872 ديسمبر 02العدد  ،المدرسة الوطنية العليا لالحصاء واالقتصاد التطبيقي بالجزائر

ييم مدى استيعاب سوق األوراق المالية الجزائرية لمعايير المحاسبة الدولية من خالل النظام المحاسبي تق -
 0200ISSN: ،ISBN 2013 – 8086-1228، مجلة المستقبل االقتصادي، مقال منشور في "SCF"المالي 

مخبر مستقبل االقتصاد  الصادرة عندورية دولية سنوية علمية محكمة ومتخصصة تهتم بالدراسات االقتصادية، 
، الجزائري خارج المحروقات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أمحمد بوقرة ببومرداس

 .0872ديسمبر  80العدد 

دراسة حالة تأمين االمومة بالصندوق الوطني - االجتماعيةاعتماد الدراسة اإلكتوارية في التأمينات  -
 جرا ،جرا  وحالة ضم السنوات السابقة للصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي لغير األللضمان اإلجتماعي لأل
، دورية دولية سنوية علمية محكمة ISSN 7007 – 1112، ISBN 2006 – 1369معارف، مقال منشور في مجلة 



كلي محند جامعة آ التسيير، مومتخصصة تهتم بالدراسات االقتصادية، تصدر عن كلية العلوم والتجارية وعلو 
 .2017جوان  22العدد  أولحاج بالبويرة

- Traitement de goodwill en Algérie quelles différences avec IFRS Des mises à 

jour envisagées ،مقال منشور في مجلة دراسات اقتصادية ،ISSN 7961 – 1112، ISBN 2008 – 1588 ،
لدراسات االقتصادية والمالية، تصدر عن كلية العلوم دورية دولية سنوية علمية محكمة ومتخصصة تهتم با

 .0871جويلية  78العدد  جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي التسيير، موالتجارية وعلو 

-  

 المداخالت .2

، مداخلة قدمت في الملتقى العالمي دور االستثمار األجنبي المباشر في تفعيل السوق المالي بالجزائر -
األجنبي المباشر ومهارات األداء االقتصادي، حالة بعض الدول النامية، المنظم  الدولي األول حول االستثمار

-00يومي ، الجزائر، جامعة امحمد بوقرة ببومرداسالتسيير،  مطرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو من 

 .0881أكتوبر  02
ة الوطنية حول النظام المحاسبي ، مداخلة قدمت في الندو مبدأ التكلفة التاريخية بين االنتقاد والتأييد -

المركز الجامعي بخميس التسيير،  مطرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو من  ةوالمالي الدولي، المنظم
 .0878مارس  81-80يومي مليانة، الجزائر، 

لتقى ، مداخلة قدمت في المانعكاسات تكنولوجيا اإلعالم واالتصال على السياحة الداخلية في الجزائر -
طرف كلية العلوم العلمي الوطني األول حول فرص ومخاطر السياحة الداخلية في الجزائر، المنظم من 

 .0870نوفمبر  08-71يومي باتنة، الجزائر، ب الحاج لخضر جامعةالتسيير،  ماالقتصادية والتجارية وعلو 
مداخلة  –ة للواقع الجزائريقرا  –االقتصادية تحقيق التنمية في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مساهمة -

أساليب تنمية قدرات الشركات " للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤتمر العلمي الدولي الثالث  قدمت في
، شرم الشيخ، جمهورية المنظم من طرف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية". الصغيرة والمتوسطة للمنافسة العالمية

 .0870ر ديسمب 01إلى  25من مصر العربية، 

أثر اإلفصاح المحاسبي ومبدأ القيمة العادلة وفق معايير المحاسبة الدولية على تعزيز جودة  -
النظام المحاسبي المالي بالجزائر وعالقته : الملتقى الوطني األول حول مداخلة قدمت فيالمعلومات المحاسبية، 

التسيير، جامعة عبد  مدية والتجارية وعلو طرف كلية العلوم االقتصاالمنظم من ، IAS-IFRS بالمعايير الدولية
 .0872 جانفي 14-13: الحميد ابن باديس بمستغانم، الجزائر، يومي

مداخلة قدمت اآلليات الكفيلة بإرسا  قواعد حوكمة إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة في الجزائر،  -
مع دراسة  -. إدارة الميزانية العامة للدولةمتطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في : في الملتقى الوطني الثاني حول

كلي محند آجامعة العقيد . المنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. -حالة الجزائر
 .0872فيفري  01-00: ولحاج بالبويرة، الجزائر، يوميأ



وانعكاساتها على كفا ة األسواق  العولمة وتأثيرها على المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية -
طرف المنظم من . المالية والعولمة المالية االقتصادية األسواق: مداخلة قدمت في الملتقى الوطني حول ،المالية

المركز الجامعي أمين العقال الحاج موسى أق  .التسيير ممعهد الحقوق قسم العلوم االقتصادية والتجارية وعلو 
 .0872أفريل  78-81: يومي ر،، الجزائتامنغستبأخموك 

 ثالمؤتمر الثال مداخلة قدمت في، دور الحوكمة في تعزيز مراقبة إدارة المخاطر المالية في البنوك -
، المنظم "تجربة األسواق الناشئة: حاكميه الشركات والمسؤولية االجتماعية" حول 0872للعلوم المالية والمصرفية 

خالل  ،األردن –اربد  جامعة اليرموك ة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،من طرف قسم العلوم المالية والمصرفي
 .0872 (نيسان)ابريل  70-71الفترة من 

، العام كأداة لدعم وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر اإلنفاقمدى فعالية سياسة  -
مالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واقع وآفاق النظام المحاسبي ال :مداخلة قدمت في الملتقى الوطني حول

جامعة الشهيد حمة لخضر  .التسيير مكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو طرف المنظم من . بالجزائر
 .0872ماي  82-80: يومي الجزائر، بالوادي،

دولي الثامن ، مداخلة قدمت في الملتقى التداعيات األزمة المالية العالمية على األسواق المالية العالمية -
 مكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو طرف المنظم من . إدارة االتحادات النقدية في ظل األزمات المالية :حول

 .0872ماي  80-81: يومي ، الجزائر،سكيكدةب 7100أوت  08جامعة  .التسيير

قدمت في الملتقى الدولي  ، مداخلةإصالح النظام النقدي والمالي الدولي في ظل األزمة المالية العالمية -
كلية العلوم االقتصادية طرف المنظم من . إدارة االتحادات النقدية في ظل األزمات المالية :الثامن حول

 .0872ماي  80-81: يوميالجزائر،  ،سكيكدةب 7100أوت  08جامعة  .التسيير موالتجارية وعلو 

 تفعيل الرقابة الجبائية في الجزائر، دور اإلدارة الجبائية في تنمية التحصيل الضريبي عن طريق -
واقع  -الالمركزية الجبائية ودورها في تمويل الجماعات المحلية : مداخلة قدمت في الملتقى الدولي األول حول

 ،سعد دحلب البليدةجامعة  .التسيير مكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلو طرف المنظم من ". -واستشراف
 .0872جوان  77-78: يوميالجزائر، 

على تطوير  ««IAS 07 والمعيار المحاسبي الدولي ««IAS 01 أثر تطبيق المعيار المحاسبي الدولي -
تقييم المحتوى اإلعالمي  –المحتوى اإلعالمي للقوائم المالية في ظل النظام المحاسبي المالي دراسة ميدانية 

آليات تطبيق النظام المحاسبي : ولي الثالث حولالدمداخلة قدمت في المؤتمر ، -للقوائم المالية لشركة موبليس
المنظم من طرف . وتأثيره على جودة المعلومة المحاسبيةالمالي الجزائري ومطابقته مع معايير المحاسبة الدولية 

 70-71: ، الجزائر، يوميجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي. كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 .0872نوفمبر 

أثر حوكمة البنوك وفق مبادئ لجنة بازل على مراقبة إدارة المخاطر المالية وانعكاسات ذلك على  -
دور الحوكمة في تفعيل أداء  :مداخلة قدمت في المؤتمر الدولي الثامن حولاستقرار القطاع المالي والمصرفي، 



جامعة حسيبة بن . جارية وعلوم التسييرالمنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والت. المؤسسات واالقتصاديات
 .0872نوفمبر  08-71: ، الجزائر، يوميبوعلي بالشلف

مداخلة قدمت في دور الحوكمة في مراقبة إدارة المخاطر المالية في البنوك وفق مبادئ لجنة بازل،  -
المنظم من طرف . لمإدارة المخاطر المالية وانعكاساتها على اقتصاديات دول العا :المؤتمر الدولي األول حول

-02: ولحاج بالبويرة، الجزائر، يوميأكلي محند آجامعة العقيد . كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 .0872 نوفمبر 01

مداخلة قدمت في ، جريمة الرشوة وخطورتها على التنمية االقتصادية والمجهود الدولي في مكافحتها -
المنظم من . –المنظور االقتصادي واالجتماعي  نم – الجريمة في الوطن العربي: الملتقي الدولي الرابع حول

-09: يوميالجزائر، جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي،  .التسيير مالتجارية وعلو  ،كلية العلوم االقتصاديةطرف 

 .0870فيفري  10

السياحة  :ى الوطني حول، مداخلة قدمت في الملتقسياحة مستدامةتحقيق الثقافة السياحية ودورها في  -
 مالتجارية وعلو  ،كلية العلوم االقتصاديةطرف المنظم من . الصحراوية في الجزائر بين المقومات والمعيقات

 .0870أفريل  00-01: يومي الجزائر، جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي، .التسيير

جرا ات تطويرها في إطار تجسيد  -  سياسة الالمركزية الجبائية،واقع الجباية المحلية في الجزائر وا 
. اإلصالحات الجبائية في الجزائر ودورها في التنمية االقتصادية: مداخلة قدمت في الملتقى الدولي الثاني حول

: يومي الجزائر، ،سعد دحلب البليدةجامعة  .التسيير مالتجارية وعلو  ،طرف كلية العلوم االقتصاديةالمنظم من 
 .0870ماي  70-72

تأهيل الموارد البشرية في المؤسسة االقتصادية على استخدام نظم المعلومات اإلدارية خطوات نحو  -
تبسيط اإلجراءات في  –اإلصالح المالي واإلداري  حول نيالثاالمؤتمر العربي  مداخلة قدمت في ،المؤتمتة

إلى  70من تركيا،  –بول ، اسطنالمنظم من طرف المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. المعامالت المالية واإلدارية
 .0870 ماي 07

 

حالة قطاع التعليم العالي والبحث "الحوكمة االلكترونية كمنطلق إلصالح وترشيد الخدمة العمومية  -
جودة الخدمة العمومية في ظل الحوكمة : حول لثمداخلة قدمت في الملتقى الدولي الثا العلمي في الجزائر،

جامعة  .التسيير مالتجارية وعلو  ،طرف كلية العلوم االقتصاديةالمنظم من  .البلدان العربيةحالة  االلكترونية
 .0870 أكتوبر 28-01: يومي الجزائر، ،امحمد بوقرة بومرداس

مدى نجاح السياسات والبرامج المعتمدة من طرف الحكومة في إطار سياسات التشغيل للحد من  -
 التنمية برامج إطار في التشغيل سياسات: ث حولمداخلة قدمت في الملتقى الوطني الثال ،ظاهرة البطالة

المنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم . 0870-0887في الجزائر  االقتصادي واإلنعاش
 .0870 ديسمبر 82-80: ولحاج بالبويرة، الجزائر، يوميأكلي محند آجامعة العقيد . التسيير



ة من خالل تطبيق قواعد الحوكمة على األنظمة المالية مراقبة األدا  المالي لشركات المساهم -
دور الحوكمة في تحسين األداء المالي للمؤسسات : مداخلة قدمت في الملتقى الدولي الخامس حول ،والمحاسبية

طرف كلية العلوم االقتصادية، المنظم من . بين تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية اإلسالمية
 .0870 ديسمبر 80-81 :يومي الجزائر، ،جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي تجارية وعلوم التسيير،ال

المؤتمر الثاني  مداخلة قدمت في، إصالح النظام النقدي والمالي الدولي في ظل األزمة المالية العالمية -
 جامعة اليرموك م اإلدارية،، المنظم من طرف كلية االقتصاد والعلو "فرص وتحديات" –التحوالت الراهنة : حول

 .0870 (نيسان)ابريل  28-00خالل الفترة من  ،األردن –اربد 

مداخلة ، دور وكاالت التنقيط الدولية في تقييم القيم المالية وأثرها في حدوث األزمات المالية الدولية -
. ي الوقاية من األزماتوات التسيير الحديثة في منظمات األعمال ودورها فأدو : قدمت في الملتقى الدولي حول

 الجزائر، ،80 البليدة التسيير، جامعة علي لونيسي مطرف كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلو المنظم من 
 .0870ماي  80-80: يومي

- Les effets de la libéralisation financière sur les entreprises algériennes،  مداخلة قدمت في
المنظم من ، "الفرص والتحديات: التحرر المالي"النظام المالي والنمو االقتصادي : حول الملتقى الدولي الثاني

 .0870ماي  82-80: طرف المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، يومي

 مداخلة قدمت في ،تقييم دور األجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد اإلداري والمالي في الجزائر -
المنظم من طرف . واإلداريودورها في الحد من الفساد المالي  واإلداريةقابة المالية الر : حول المؤتمر الدولي

 .0870 جوان 78إلى  81من تركيا،  –، اسطنبول المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

المؤتمر  مداخلة قدمت في ،تحلية المياه كحل جزئي لمواجهة الندرة النسبية للموارد المائية التقليدية -
المنظم من . ضمانة لألمن الغذائي والتنمية المستدامة. األمن المائي العالمي وحماية البيئة: حولالثامن  الدولي

-71خالل الفترة الممتدة ما بين تركيا،  –، اسطنبول األوروعربية ألبحاث البيئة والمياه والصحراءطرف المنظمة 
 .0870 أكتوبر 00

مداخلة قدمت في الملتقى ، 3103ــ  0123خالل الفترة  رسياسات االستثمار السياحي في الجزائ تطور -
طرف كلية العلوم المنظم من . التنمية السياحية وعالقتها بالتنمية المحلية ــ األبعاد واآلفاق: حولاالول الدولي 

 .0870نوفمبر  80-82: يومي الجزائر، الطارف،الشاذلي بن جديد بجامعة  ،واإلنسانيةاالجتماعية 
: مداخلة قدمت في الملتقى الدولي الرابع حول ،األعمال الجزائرية ومحاوالت النهوض بهاواقع بيئة  -

طرف كلية العلوم المنظم من ". حالة الجزائر" االقتصاديات العربية إنماءالتأهيل الصناعي وتحديات 
 .0870نوفمبر  00-02: يومي الجزائر، ،جامعة امحمد بوقرة بومرداس .التسيير ماالقتصادية، التجارية وعلو 

استراتيجية الشراكة العربية في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تنمية اقتصادية  -
 االقتصاديات العربية إنماءالتأهيل الصناعي وتحديات : مداخلة قدمت في الملتقى الدولي الرابع حولمتبادلة، 

جامعة امحمد بوقرة  .التسيير مجارية وعلو طرف كلية العلوم االقتصادية، التالمنظم من ". حالة الجزائر"
 .0870نوفمبر  00-02: يومي الجزائر، ،بومرداس



- Le blanchiment de l’argent: fortune, et phénomène dévastateur d’économie مداخلة ،
لمنظم من ا. دوليا ووطنيا... تجريم، االنعكاسات، المكافحة. قدمت في الملتقى الدولي االول حول تبيض األموال

السياسية،  والعلوم الحقوق بكلية ،واجتماعية اقتصادية وحقوقية بأبعاد قانونية واإلجرام، مقاربة الدولة طرف مخبر
 .0872فيفري  02-00 :يومي الجزائر، بالبويرة، ولحاجأ محند كليالعقيد آجامعة 

مع اإلشارة إلى "تكار المصرفي االتجاهات الحديثة في استراتيجيات وأعمال المصارف في ظل اإلبداع واالب -
طرف المنظم من . اإلبداع واالبتكار في منظمات األعمال: ، مداخلة قدمت في الملتقى الدولي حول"حالة الجزائر

 .0872ماي  80-80، عمان، األردن، خالل الفترة الممتدة ما بين (رماح)مركز البحث وتطوير الموارد البشرية 
، مداخلة قدمت في الملتقى الدولي لتمويل مع االشارة الى تجربة الجزائرالتقنيات المبتكرة في مجال ا -
، (رماح)طرف مركز البحث وتطوير الموارد البشرية المنظم من . اإلبداع واالبتكار في منظمات األعمال: حول

 .0872ماي  80-80عمان، األردن، خالل الفترة الممتدة ما بين 
- Expériences mondiales des zones franches, et l’opportunité de l’Algérie ، مداخلة قدمت في

المنظم  ،االستثمارات األجنبية المباشرة ومستقبل المناطق الحرة الصناعية للتصدير: الملتقى الدولي الخامس حول
طرف مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية االقتصادية الدولية بالتعاون مع كلية من 

 .0872 ماي 02-00 :يومي الجزائر، محمد بوقرة ببومرداس،اجامعة  لعلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير،ا
- Analyse des facteurs d’attractivité des investissements directs étrangers : cas de 

l’Algérieة المباشرة ومستقبل المناطق االستثمارات األجنبي: ، مداخلة قدمت في الملتقى الدولي الخامس حول
طرف مخبر أداء المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الحركية المنظم من  ،الحرة الصناعية للتصدير

 محمد بوقرة ببومرداس،اجامعة  االقتصادية الدولية بالتعاون مع كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير،
 .0872 ماي 02-00 :يومي الجزائر،

يوم مداخلة قدمت في ال، في االقتصاد الجزائريواقع وآفاق مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -
من طرف كلية العلوم المنظم ، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية المحلية: دراسي حولال

 .0872 جوان 01: ة، الجزائر، يومولحاج بالبوير أكلي محند آجامعة العقيد . االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

-دور اقتصاديات الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في الدول المغاربية -
 النمو بدائل: حول السادس، مداخلة قدمت في الملتقى الدولي -دراسة مقارنة بين الجزائر، المغرب وتونس

طرف كلية العلوم االقتصادية، المنظم من . المتاحة والبدائل الخيارات بين المغاربية الدول في االقتصادي والتنويع
 .0872 نوفمبر 82-80 :يومي الجزائر، ،جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي التجارية وعلوم التسيير،

، مداخلة قدمت في الملتقى الدولي السادس 3103ــ  0123تطور اإليوا  السياحي بالجزائر خالل الفترة  -
طرف كلية العلوم االقتصادية، التجارية المنظم من . والمأمول الواقع الجزائر بين في السياحية اعةالصن: حول

 .0872 نوفمبر 78-81 :يومي الجزائر، جيجل،الصديق بن يحي بجامعة  وعلوم التسيير،

في الجزائر، حتمية تفعيل دور القطاع الخاص وتحسين مناخ االعمال إلنجاح السياسة التنموية  -
متطلبات تحقيق االقالع االقتصادي في الدول النفطية في ظل  :خلة قدمت في المؤتمر الدولي الثاني حولمدا



كلي آجامعة العقيد . المنظم من طرف كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. انهيار اسعار المحروقات
 .0872نوفمبر  28-01: ولحاج بالبويرة، الجزائر، يوميأمحند 

 .كشكل من أشكال الطاقة المتجددة واحتماالت تطورها المستقبليولتضوئية الطاقة الشمسية الفمية أه -
مكانة صادرات الغاز الطبيعي الجزائري في ظل  :مداخلة قدمت في الملتقى الوطني حولدراسة حالة الجزائر، 

جامعة  .التسيير م، التجارية وعلو طرف كلية العلوم االقتصاديةالمنظم من . منافسة الطاقات البديلة والمتجددة
 .0872ديسمبر  70-70: يومي الجزائر، الشهيد حمة لخضر بالوادي،

مقومات  :حولالسابع مداخلة قدمت في الملتقى الوطني ، واقع االستثمار السياحي لوالية البويرة -
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