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  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 السٌح 7102

 الودلح مجهت قيىد نهذراساث انمحاسبيت تصذر عه جامعت غردايت

 الوىقع 

 



 االبتكار في المنتجات والطرائق لخلق التفوق والتميز التنافسي
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 :شعثاًي اللقة :هديذ االسن

 الكتاب

 

 شعثاًي :اللقة :وداد االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 المؤتمر العلمي الدولي حول اإلبداع واالبتكار في منظمات األعمال المنعقد بعمان أيام 2-05-ماي
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 عمان االردن
 الوكاى

 

 دراسة مقارنة لعقود اإليجار التمويلية بين البنوك الكالسيكية والبنوك اإلسالمية
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 :شعثاًي اللقة :هديذ االسن

 الكتاب
 

 :شٌىف اللقة :شعية االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 المؤتمر أو الندوة العالمية للمالية الريادية في دورتو األولى –المالية اإلسالمية التطبيقات التحديات واألفاق
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد في رحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير اغادير المغرب يومي30-31-اكتوبر
 الوكاى

 

 توظيف الوقف لتحسين الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودبة ومعيقات تطبيقو في الجزائر
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 :شعثاًي اللقة :هديذ االسن

 الكتاب
 

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 المؤتمر الدولي للمالية الريادية الدورة الثانية :التمويل األصغر اإلسالمي :قاطرة لخدمة االقتصاد االجتماعي والتكافلي 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد في رحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير اغادير المغرب يومي26-27-نوفمبر
 الوكاى

 



 تقويم تجربة البنوك اإلسالمية في الجزائر –دراسة ميدانية لبنك    البر كة وبنك السالم وبنك الخليج
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

  :شعثاًياللقة :هديذ االسن

 الكتاب

 

 :هشوار اللقة :هٌىتح االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 المؤتمر الدولي للمالية الريادية الدورة الثالثة حول التحول للمالية اإلسالمية :المقاربات والتحديات 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد في رحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير اغادير المغرب يومي11-12-ديسمبر
 الوكاى

 

 رأس مال المخاطرة واليات محارة الفساد في شركات التامين الجزائرية
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ  االسن

 الكتاب
 

 درار اللقة عياش االسن

 قويزي اللقة حديلح االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 المؤتمر الدولي للمالية الريادية الدورة الرابعة :راس المال الجريء دعامة للتنمية االقتصادية اي دور للبنوك التشاركية 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد في رحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير اغادير المغرب يومي1-2-ديسمبر
 الوكاى

 

 التكافل والتخفيف من المخاطر التي تواجو الطبقات األكثر حرمانا
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 درار اللقة عياش االسن

 حديلح اللقة قويزي االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 المؤتمر الدولي للمالية الريادية الدورة الخامسة المالية اإلسالمية وتحديات التنمية
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد في رحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير اغادير المغرب يومي4-5-ديسمبر
 الوكاى

 



 الحوكمة كمدخل لتسيير مخاطر صيغ التمويل اإلسالمي ضمن بنك البركة الجزائري
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 المؤتمر الدولي للمالية الريادية الدورة الخامسة المالية اإلسالمية وتحديات التنمية
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد في رحاب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير اغادير المغرب يومي4-5-ديسمبر
 الوكاى

 

 المقاولتية  النسوية آلية لتدعيم قطاع الصناعات التقليدية الصغيرة والمتوسطة
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي  اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 هشوار  اللقة هٌىتح االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 المؤتمر الدولي حول االتجاىات المعاصرة في ادارة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة من3-5 ماي 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 جامعة اليرموك االردن
 الوكاى

 

 تقييم أداء الجذب السياحي في الجزائر وتصنيفو وفق المؤشرات العالمية
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 تىستح اللقة هحوذ االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 .…الولتقياخ اليات تفعيل االستثمار ودورىا في تحسين مؤشرات السياحة الملتقى الدولي االول

7102 
 السٌح

 انمركس انجامعي بريكت
 الوكاى

 



 الذكاء االقتصادي في منظمات البحث والتطوير الجزائرية
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

 قواى اللقة اًيسح االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

الملتقى الدولي الذكاء االقتصادي واخالقيات االعمال كأساس لحوكمة العالقات بين 
 المنظمات

 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 الوكاى جامعة اجلياليل اليابس سيدي بلعباس اجلزائر

 

 اإلدارة االلكترونية بين اإليجابيات والسلبيات
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 .…الولتقياخ المؤتمر العلمي الدولي حول اإلدارة االلكترونية بين الواقع والحتمية

7102 
 السٌح

 عمان االردن
 الوكاى

 

 الصيرفة اإلسالمية من تعزيز التمويل االقتصادي الى تحقيق التنمية
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

  سعيح اللقة عثذ الحكين االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

المؤتمر الدولي الثالث المعنون ب: دو ر الصناعة المالية اإلسالمية واسعار النفط في 
 دعم تمويل التنمية

 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 الوكاى عمان االردن

 



 دور تكنولوجيا المعلومات في تفعيل توجو الدول العربية نحو اقتصاد المعرفة
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

 تلخىخ اللقة سعيذج االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 .…الولتقياخ الملتقى الدولي حول الخيارات الكفيلة بتنمية واستدامة راس المال االجتماعي

7102 
 السٌح

 الوكاى دار الثقافة خنشلة

 

 المقومات السياحية في الجزائر والتنمية
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 تىستح اللقة هحوذ االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

المؤتمر الدولي حول العمل السياحي وتنمية الموارد البشرية بين الخصوصيات 
 المحلية والتجارب العالمية

 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 الوكاى جامعة بليدة 2

 

 واقع االمن الغذائي في الجزائر وابعاده في ظل المتغيرات االقتصادية العالمية
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

 حاخي اللقة اسواء االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 .…الولتقياخ الملتقى الدولي حول الجزائر وتحديات االمن الغذائي

7102 
 السٌح

 الوكاى جامعة بومرداس الجزائر

 



 حتليل عالقة سوسيوجلية الثقافة باالجتاهات االقتصادية للمقاولتية
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

  سعيذاًي اللقة هحوذ السعيذ االسن

 تكاي اللقة احوذ االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 .…الولتقياخ المؤتمر الدولي األول حول المقاولتية المستدامة بين إشكالية البقاء وحتمية االبتكار

7102 
 السٌح

 الوكاى المركز الجامعي ميلة الجزائر

 

 المفاىيم األساسية لقيادة االبداع في المؤسسات
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 تلخىخ اللقة سعيذج االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

الملتقى الدولي الثالث حول أساليب تفعيل قيادة االبداع واالبتكار في المؤسسات 
 الجزائرية في ظل مفاىيم اإلدارة الحديثة

 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 الوكاى جامعة غرداية الجزائر

 

 نحو حوكمة الكترونية للنظام الضريبي الجزائري
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

  تىدالي اللقة هحوذ االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 الملتقى الدولي جودة الخدمة العمومية في ظل الحوكمة االلكترونية –حالة البلدان العربية –
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد في جامعة بومرداس يومي 12-13 نوفمبر
 الوكاى

 



 اإلصالح الجبائي كأداة للمحاربة التهرب الضريبي في الجزائر
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

 تىدالي  اللقة هحوذ االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 الملتقى العلمي الدولي الثاني حول:اإلصالح الجبائي والتنمية االقتصادية في الجزائر 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 جامعة البليدة يومي 12-13 ماي
 الوكاى

 

 دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية في المناطق الحدودية
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ  االسن

 الكتاب
 

 شعثاًي اللقة لطفي االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 الملتقى الدولي األول حول تنمية وتطوير المناطق الحدودية 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد بجامعة محمد الشريف مساعديو سوق أىراس يومي 16-17 نوفمبر
 الوكاى

 

 االستثمار األجنبي المباشر –العوائد والمحددات
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 كثلىتي اللقة حوشج االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 الملتقى العلمي الدولي الخامس حول: االستثمارات األجنبية المباشرة ومستقبل المناطق الحرة الصناعية للتصدير 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد بجامعة بومرداس يومي 25-26 ماي
 الوكاى

 



 تاىيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية بين المتطلبات وواقع البرامج المطبقة
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

 كثلىتي اللقة حوشج االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 الملتقى العلمي الدولي الرابع الموسوم :التاىبل الصناعي وتحديات انماء االقتصاديات العربية –حالة الجزائر 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد بجامعة بومرداس يومي23-24 نوفمبر
 الوكاى

 

 اإلدارة االلكترونية للجماعات المحلية آلية لتحسين جودة الخدمة المقدمة
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 هشوار اللقة هٌىتح االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

للمؤتمر العلمي الدولي السنوي الثاني آليات تطوير أداء اإلدارة المحلية ودورىا في تحقيق التنمية المحلية المستدامة-
 .…الولتقياخ دراسة تجارب بعض الدول-مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورىا في تحقيق التنمية 

2014 
 السٌح

 جامعة بليدة 2 يومي20-21-اكتوبر
 الوكاى

 

 عرض التجربة الماليزية الرائدة في صناعة التامين التكافلي

 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ  االسن

 الكتاب
 

 درار اللقة عياش االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 الملتقى الدولي حول التوجهات الحديثة للسياسة المالية للمؤسسة 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد بجامعة المسيلة يومي 14-15-نوفمبر
 الوكاى

 



 لوحة القيادة االستشرافية كأسلوب إلدارة األزمة وأداة من أدوات مراقبة التسيير
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

 قواى اللقة اًيسح االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

للمؤتمر العلمي الدولي السنوي حول أدوات التسيير الحديثة في منظمات األعمال ودورىا في الوقاية من األزمات –
 .…الولتقياخ دراسة تجارب بعض الدول مخبر تسيير الجماعات المحلية ودورىا في تحقيق التنمية 

7102 
 السٌح

 جامعة بليدة 2 يومي 4-5-ماي
 الوكاى

 

 اشكالية تمويل الجماعات المحلية واثرىا على التنمية المحلية
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الذوليح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 الملتقى الدولي الثاني الموسوم بمتطلبات تحقيق اإلقالع االقتصادي في الدول النفطية في ظل انهيار أسعار المحروقات 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 بجامعة البويرة يومي 29-30نوفمبر
 الوكاى

 

 االصالح الجبائي ودوره في تفعيل اليات التشغيل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الىطٌيح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 هشوار اللقة هٌىتح االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 الملتقى الوطني الموسوم بإشكالية البطالة والتشغيل في الجزائر 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد بجامعة الجياللي بونعامة بخميس مليانة يومي 26-27-افريل
 الوكاى

 



 السياسة الجبائية كالية لمعالجة مشكلة البطالة في الجزائر
 العٌىاى

الوقاالخ  

  الىطٌيح

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

 هشوار اللقة هٌىتح االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 الملتقى الوطني الثالث حول: سياسات التشغيل في إطار برامج التنمية واإلنعاش االقتصادي في الجزائر2014-2001
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد بجامعة البويرة يومي 2-3 ديسمبر
 الوكاى

 

 واقع تبني أدوات الصناعة المالية اإلسالمية بعد األزمة المالية العالمية دراسة حالة بنك السالم

 العٌىاى

الوقاالخ  

 الىطٌيح

  شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 تىستح اللقة هحوذ االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

الملتقى العلمي الوطني إشكالية استعمال السيولة النقدية في المعامالت التجارية وانعكاساتها على الخدمات المصرفية 
 .…الولتقياخ الجزائرية 

7102 
 السٌح

 المنعقد بجامعة سيدي بلعباس يومي6-7-ماي
 الوكاى

 

 دور الحكم الراشد في تفعيل اإلدارة المحلية
 العٌىاى

 الوقاالخ 

   الىطٌيح
 

 

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 تىستح اللقة هحوذ االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 الملتقى الوطني الموسوم بالجماعات المحلية واقع وتحديات 
 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد بجامعة سوق اىراس يومي25-26-فيفري  
 الوكاى

 



 مدى فعالية تطبيق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 العٌىاى

الوقاالخ  

   الىطٌيح
 

 

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

 سعيذاًي اللقة هحوذ السعيذ االسن

 درار اللقة عياش االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 .…الولتقياخ الملتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

7102 
 السٌح

 الوكاى جامعة الوادي

 

 مشاركة المرأة الجزائرية في تحقيق التنمية
 العٌىاى

الوقاالخ  

   الىطٌيح
 

 

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 شعثاى اللقة سهام االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 .…الولتقياخ الملتقى الوطني حول تعزيز مشاركة المزاة في رفع رىانات التنمية

7102 
 السٌح

 الوكاى جامعة بليدة 2

 

 مابين الحوكمة واالحتيال على شركات التامين
 العٌىاى

الوقاالخ  

   الىطٌيح
 

 

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب
 

 درار اللقة عياش  االسن

 قويزي اللقة حديلح االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

 .…الولتقياخ الملتقى الوطني حول الحوكمة في المؤسسات المالية الجزائرية

7102 
 السٌح

 المنعقد بجامعة سوق اىراس
 الوكاى

 



 إشكالية التنمية السياحية في الجزائر
 العٌىاى

الوقاالخ  

   الىطٌيح

 

 

  شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

  تلخىخ اللقة سعيذج االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

الملتقى الوطني حول ترويج المدينة الجزائرية بين التهيئة الحضارية والتنافسية 
 السياحية

 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 المنعقد بجامعة سوق اىراس
 الوكاى

 

 تحديث وسائل الدفع في الجزائر في مسار التوجو نحو الصيرفة االلكترونية
 العٌىاى

الوقاالخ  

   الىطٌيح
 

 

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

الملتقى الوطني الثامن حول اليات تفعيل وسائل الدفع الحديثة في النظام المالي 
 والمصرفي الجزائري

 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 جامعت انبىيرة
 الوكاى

 

 دور سياسات الدعم والترقية في تطوير المقاوالتية في الجزائر
 العٌىاى

الوقاالخ  

   الىطٌيح

 

 

 شعثاًي اللقة هديذ االسن

 الكتاب

 

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

  اللقة  االسن

الملتقى الوطني حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن الجهوي 
 وتنويع الهيكل الصناعي

 .…الولتقياخ

7102 
 السٌح

 جامعت انبىيرة
 الوكاى



 

 

 

:  M00320090011 الرمز: 

 .PRFU ex) مشروع بحث جامعي

CNEPRU) سابق 

 

 :عنوان المشروع أثر األزمة المالية على الجهاز المالي والمصرفي الجزائري

M00320130020  :الرمز 

دراسة العالقة بين التضخم وسعر الصرف وسبل تحقيق االستقرار 
 النقدي في الجزائر

 :عنوان المشروع

M00320000001 الرمز: 

ألازمة املالية العاملية ودور املصارف الالربوية في 

 مواجهتها
 :عنوان المشروع

 

 pnrشاركت كعضو في فرقة بحث من 3112-3112 وفرقة أخرى من 3100-3102 في 
 إضافات أخرى

 

 

 

 
 الكفاءات في االعالم االلي 

  (  التمكن الجيد من البرامجword, excel, power point؛) 

 ستعمال البرنامج االحصائي اspss؛ 

 .القدرة على القيام بعملية بحث على مواقع االنترنيت 

 

 

 

 

 

 

 الكفاءات اللغوية
 حتكم جيد )اللغة االم(اللغة العربية  : 
 حتكم جيد ) اللغة االم( :اللغة االمازيغية 
  حتكم حسن :الفرنسيةاللغة 
 حتكم حسناللغة االنكليزية : 

 

 

 

 

 الملتقيات واالعمال العلمية
العربية املشاركة يف عدة ملتقيات دولية يف عدة دول سواء عربية شقيقة او اجنبية منها املغرب ،تونس ،االردن ،مصر ،االمارات °

 املتحدة ،اجلزائر وامللتقيات الوطنية وتنظيم االيام الدراسية يف اطار اعمال خمرب مستقبل االقتصاد اجلزائري خارج احملروقات.


