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 تعريف بالمخبر .1

 المخبر اسم التنمية الذاتية والحكم الراشد
Ladbg-guel                         مختصر المخبر 

 الكلية  أو المعهد                         كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 مؤسسة اإللحاق                         قالمة - 1945ماي  8جامعة 

Ldebg_univguelma@yahoo.fr لمخبرالعنوان اإللكتروني ل                       

http://www.univ-guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/index.html  موقع الواب أو الرابط اإللكتروني للمخبر 

                              االعتمادسنة  2010 037 11 21 90هاتف:  037 11 21 90فاكس : 

 عنوان المخبر داخل المؤسسة           ة قالمةعجام –مجمع سويداني بوجمعة 

 المساحة اإلجمالية                        2م    200                     2م                       180مكاتب:              2م                20ورشات:           

 مدير المخبر  .2

 قب :    لو ال االسم خير الدين معطى هللا أستاذ التعليم العالي الرتبة :

 الوظيفة اإلدارية : عميد كلية 

Maatallah24@hotmail.fr  ياإللكترونالعنوان  : 

 :على الويب ةاإللكترونيالصفحة  /

 رقم قرار التعيين : 148 2010جوان  مؤرخ في :

 عدد الفرق : 04 33 عدد الباحثين : /عدد األعوان المساعدين :

http://www.univ-guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/index.html
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 . التعريف بالمخبر 3

 :  وصف مختصر 

 

يهدف المخبر إلى نشر الوعي حول القضايا المتعلقة بالتنمية الذاتية )المستقلة( و كذا الحوكمة الرشيدة، كما يسعى للمساهمة       

في اقتراح حلول بديلة من شأنها أن تمس مختلف قضايا التنمية المحلية و الوطنية و ذلك من خالل الملتقيات، المؤتمرات و 

تنظيمها. و من خالل هذه النشاطات العلمية، يسعى المخبر إلبرام اتفاقيات مع مختلف الهيئات الندوات التي عمل و يعمل على 

 و البحثية )من داخل و خارج الوطن( و هذا من أجل توسيع نطاق نشاطه، و منه توسيع نطاق تبادله المعرفي و العملي. اإلدارية

 العلمي و التطوير التكنولوجي : موضوع البحث 

 

 

االقتصادية و المالية بصور متتالية و تكاد تكون مستمرة على الساحة العالمية، باتت هناك قناعة راسخة  األزماتبعد ظهور      

بعدم جدوى نماذج التنمية التي تم اقتراحها من طرف مختلف الهيئات و الحكومات الرأسمالية. و بالموازاة، كانت هناك تجارب في 

ل عليها أنها كانت ناجحة لحد ما، و هذه التجارب كانت تعتمد في األساس على ترشيد استخدام بعض الدول أقل ما يمكن القو

مختلف الموارد المحلية، و استثمارها  بشكل مكثف و متوازن على كافة أنحاء الدولة المعنية، مما يزيد من فرص نجاح أي 

تحقيق أهداف األلفية الجديدة التي تسعى كافة الدول ( و يعمل على développement endogèneمشروع تنموي داخلي المنشأ )

، يعمل المخبر على نشر ثقافة التنمية الذاتية لتكون كحال بديال لنماذج التنمية اإلطار. و في هذا 2015لتحقيقها مع حلول عام 

ة و التعريف بمحاسنها و بضرورة و البحثي اإلداريةالكالسيكية غير المجدية، كما يجتهد لنشر ثقافة الحوكمة الرشيدة في األوساط 

 المشروع التنموي البديل األوفر حظا في النجاح. إنجاحقصد  كإستراتيجيةانتهاجها كأسلوب و 

 

 : الموضوعات المستخدمة

 

 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 قدرات التنمية الذاتية مساهمة المؤسسات المالية في دعم  -

 التكوينالمصالح العامة للصحة، التعليم  -

 تدعيم الحكم الراشد للتنمية الذاتية -

 

 

 : مفتاحيهكلمات 

التنمية الذاتية، محلية، مستديمة، صناعة، سياحة، بنوك، تأمينات، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، صحة، تعليم، تشغيل، اكتفاء التنمية الذاتية، محلية، مستديمة، صناعة، سياحة، بنوك، تأمينات، مؤسسات صغيرة ومتوسطة، صحة، تعليم، تشغيل، اكتفاء   

  ذاتي، تصدير، تحقيق فائض، تكامل، الحكم الراشد.ذاتي، تصدير، تحقيق فائض، تكامل، الحكم الراشد.
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 (.........’ تكوين  ’الهدف المرجو )بحث 

 

 ترقية البحث العلمي و تقديم قيمة مضافة للمنتوج األكاديمي -

 نشر الوعي الثقافي الموصول بمشروع التنمية -

 تقديم خدمات لمختلف الهيئات المحلية فيما يتعلق بعملية التنمية و الحكم الراشد -

 

 

  الباقي إنجازه : الهدف
 

 محليا  –دور التجمعات و العناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و في دعم تنافسيتها  ملتقى وطني حول

 2013ماي  30و  29يومي  –و دوليا 

  12و  11ملتقى دولي حول التنمية المستقلة في الدول النامية و العربية: آليات و متطلبات نجاح النموذج التنموي البديل يومي 

 2013نوفمبر 

 

 :الصعوبات
  

 عدم استهالك اعتمادات التجهيز 
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  1تعريف الفرق  .4 

 

 : 1الفرقة عنوان  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 : (وجد إن) المختصر /

guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html-http://www.univ  للفرقة : ةاإللكترونيالصفحة 

 :الفرقة عنوان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 الفرقة :رئيس  اسم خير الدين معطى هللا أستاذ التعليم العالي الرتبة:

 على رتبةاأل إبتداءا منألعضاء الفرقة حسب الرتبة  القائمة الكاملة 

 و اللقب االسم الجنس السن آخر شهادة الرتبة التخصص هيئة اإللحاق

 خير الدين معطى هللا ذ Ph-D 54 أستاذ التعليم العالي اقتصاد جامعة قالمة

 ناصر بوعزيز ذ 49 دكتوراه أستاذ محاضر قسم"ب" اقتصاد التنمية جامعة قالمة

 بوقموم محمد ذ 48 دكتوراه أستاذ محاضر قسم"ب" اقتصاد جامعة قالمة

 احسن بوصيد ذ 56 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" اقتصاد جامعة قالمة

 عادل سعدو ذ 40 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" اقتصاد جامعة قالمة

 سليمة طبايبية أ 38 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" اقتصاد مالي جامعة قالمة

 بخاخشة موسى ذ 37 ماجستير مساعد قسم "أ"أستاذ  نقود ومالية جامعة قالمة

 توفيق بن الشيخ ذ 39 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" نقود ومالية جامعة قالمة

 السبتي جريبي ذ 33 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" تسويق استراتيجي جامعة قالمة

 قاسمي شاكر ذ 27 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" اقتصاد جامعة قالمة

 جامعة قالمة
تجارة دولية وتنمية 

 مستدامة
 سفيان عمراني ذ 26 ماستر LMDطالب دكتوراه 

 جامعة قالمة
تجارة دولية وتنمية 

 مستدامة
 خديجة عزوزي أ 27 ماستر LMDدكتوراه  ةطالب

 جامعة قالمة
تجارة دولية وتنمية 

 مستدامة
 أمينة بوخذنة أ 26 ماستر LMDدكتوراه  ةطالب

 

 : 2عنوان الفرقة  في دعم  قدرات التنمية الذاتية والدراسات التسويقية المؤسسات الماليةمساهمة 

 وجد( : إنالمختصر ) /

guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html-http://www.univ  للفرقة : ةاإللكترونيالصفحة 

 عنوان الفرقة: مساهمة المؤسسات المالية والدراسات التسويقية في دعم  قدرات التنمية الذاتية

 رئيس الفرقة : اسم حمداوي وسيلة قسم "أ" أستاذ محاضر الرتبة:

 القائمة الكاملة  ألعضاء الفرقة حسب الرتبة إبتداءا من األعلى رتبة

 و اللقب االسم الجنس السن آخر شهادة الرتبة التخصص هيئة اإللحاق

 حمداوي وسيلة أ 43 دكتوراه  أستاذ محاضر قسم"أ" علوم التسيير جامعة قالمة

 نعمون وهاب ذ 50 دولة دكتوراه أستاذ محاضر قسم"أ" علوم التسيير جامعة قالمة

 سعيدة بورديمة أ 36 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" اقتصاد جامعة قالمة

 عديلة مريمت أ 35 دكتوراه أستاذ محاضر قسم"ب" نقود ومالية جامعة قالمة

 عبد الحليم جدي ذ 34 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" اقتصاد جامعة قالمة

 جامعة قالمة
تجارة دولية وتنمية 

 مستدامة
 سمية سريدي أ 26 ماستر LMDدكتوراه  ةطالب

 جامعة قالمة
تجارة دولية وتنمية 

 مستدامة
 ساسية عناني أ 27 ماستر LMDدكتوراه  ةطالب

 جامعة قالمة
تجارة دولية وتنمية 

 مستدامة
 أميرة جابري أ 25 ماستر LMDدكتوراه  ةطالب

 

 

 

 

 

 

http://www.univ-guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html
http://www.univ-guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html
http://www.univ-guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html
http://www.univ-guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html
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 : 3عنوان الفرقة  المصالح العامة للصحة، التعليم التكوين

 وجد( : إنالمختصر ) /

guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html-http://www.univ  للفرقة : ةاإللكترونيالصفحة 

 عنوان الفرقة: المصالح العامة للصحة، التعليم التكوين

 إسم رئيس الفرقة : بومهرهنور الدين  أستاذ التعليم العاليالرتبة:

 القائمة الكاملة  ألعضاء الفرقة حسب الرتبة إبتداءا من األعلى رتبة

 و اللقب االسم الجنس السن آخر شهادة الرتبة التخصص هيئة اإللحاق

 نور الدين بومهره ذ 65 دكتوراه دولة أستاذ التعليم العالي علم االجتماع جامعة قالمة

 محمد الطاهر غراس ذ 50 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" اقتصاد جامعة قالمة

 غزالة بن فرحات أ 35 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" علم االجتماع جامعة قالمة

 رفيق زراولة ذ 36 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" علوم التسيير جامعة قالمة

 لخضر غول ذ 36 دكتوراه أستاذ محاضر قسم"ب" علم االجتماع جامعة قالمة

 

 : 4عنوان الفرقة  تدعيم الحكم الراشد للتنمية الذاتية

 وجد( : إنالمختصر ) /

guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html-http://www.univ  للفرقة : ةاإللكترونيالصفحة 

 عنوان الفرقة: الحكم الراشد للتنمية الذاتيةتدعيم 

 رئيس الفرقة : اسم شريف غياط أستاذ محاضر قسم "أ"الرتبة:

 القائمة الكاملة  ألعضاء الفرقة حسب الرتبة إبتداءا من األعلى رتبة

 و اللقب االسم الجنس السن آخر شهادة الرتبة التخصص هيئة اإللحاق

 شريف غياط ذ 52 دكتوراه دولة أستاذ محاضر قسم"أ" علوم التسيير جامعة قالمة

 نصيب نعيمة أ 52 دكتوراه دولة أستاذ التعليم العالي علم االجتماع جامعة قالمة

 بن سعادة ليلى أ 35 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" علوم التسيير جامعة قالمة

 ديبنورة  أ 42 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" اقتصاد جامعة قالمة

 لعفيفي الدراجي ذ 42 ماجستير أستاذ مساعد قسم "أ" علوم التسيير جامعة قالمة

 جامعة قالمة
تجارة دولية وتنمية 

 مستدامة
 عزالدين مكاحلية ذ 27 ماستر LMDطالب دكتوراه 

 جامعة قالمة
تجارة دولية وتنمية 

 مستدامة
 أسماء خليل أ 27 ماستر LMDدكتوراه  ةطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univ-guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html
http://www.univ-guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html
http://www.univ-guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html
http://www.univ-guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/equipes.html
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  . خبرات و كفاءات فرق البحث 1.4

   لمجلة النشر وجوبا(اإللكتروني مع إعطاء الرابط  في سطر واحد) أ( منشورات دولية 

 

مجلة ،ومكافحة الفساد وأثرها على كفاءة السوق المالي اإلفصاحأداة لرفع مستوى  :حوكمة الشركات،   شريف غياط د.

 .1902-8458، ردمد:196، ص 2012-12-11العدد الدنمارك، في بية العر األكاديمية

  academy.org-www.ao الرابط :

1 

 

مجلة الجامعة االسكندينافية، ، التنمية الذاتية: خيار استراتيجي للنمو والرفاه االقتصادي ،  شريف غياط  ،أ. محمد بقموم د.

 . 44،ص  2/2010العدد 

 su.no-www.e :الرابط 

2 

  

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، مجلة دراسات ، . محمد بقمومدشريف غياط  ، د.

 . 1112-9751ردمد :،  46ص  ، 06/2012، العدد وأبحاث 

  drassat.org-http://www.revue:الرابط 

3 

 

 ، -حالة الجزائر -، أثر اإلصالحات االقتصادية على القدرات التمويلية للبنوك التجارية . محمد بوقموم، أ. معيزي جزيرةد

 .1902-8458ردمد:،  77،ص  2012-12-11العدد  الدنمارك،في مجلة األكاديمية العربية 

 academy.org-www.ao الرابط :

4 

 

-10، العدد  الجامعة المغاربيةلمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مجلة ل اآلثار التنموية، . محمد بقمومدشريف غياط  ، د.

 . 62، ص  2010

 http://www.maghrebarabe.org/ar/all_publications.cfmالرابط: 

5 

 

مجلة التنمية الصناعية  مقالة منشورة،أهمية نظم المعلومات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية ،سمية سريدي ، أ.

،عن ندوة تطوير قطاع المعلومات الصناعية  2013العربية ، المنظمة العربية للتنمية الصناعية و التعدين، المغرب ،جانفي 

  .2012ديسمبر  6-4في الدول العربية 

  http://www.aidmo.orgالرابط:

6 

 

مالحظات حول فشل بعض سياسات التصنيع في العلم الثالث: حالة العلم العربي، مجلة  مستقبل العالم  ، نور الدين بومهره د.

 18اإلسالمي ، مالطا، عدد: 

7 

 

مجلة قضايا فكرية  ، جمهورية مصر العربية  ،المؤسسات الصناعية والصدمة الثقافية : حالة الجزائر ،نور الدين بومهره  د.

 .1999، عدد سبتمبر 

8 

http://www.ao-academy.org/
http://www.e-su.no/
http://www.revue-drassat.org/
http://www.ao-academy.org/
http://www.maghrebarabe.org/ar/all_publications.cfm
http://www.aidmo.org/
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،  -عالقات العمل في المؤسسات اإلنتاجية :األطر النظرية والخلفيات األيديولوجية، المجلة الجامعة  نور الدين بومهره ، د.

 . الجماهيرية العربية الليبية-العدد األول  

9 

 

 2012، جامعة مؤتة ، األردن  والحرية ضالة اإلنسان المعاصراألمن  نور الدين بومهره ، د.
10 

 

 

 

   مع إعطاء الرابط اإللكتروني لمجلة النشر وجوبا( في سطر واحد)البحث منشورات وطنية لفرق ب( 

  

 06، دور إدارة الموارد البشرية في تفعيل أداء العنصر البشري ، مجلة دراسات  ، العدد   شريف غياط ، أ. زدوري أسماء د.

 .  2010جوان  -أ -14االقتصادي رقم : 

  univ.dz-http://http//www.lagh:الرابط 

1 

 

مجلة ، المخاطر في األسواق الصاعدة: دراسة حالة السوق الكويتية للخياراتالهندسة المالية والتحوط من ،  عديلة مريمتد.

  1112-3443 ردمد: ،19ص ،2010 /10العدد جامعة سطيف، العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،

 :الرابط

http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/revue-10-2010/2djebbal+adila.pdf 

2 

 

، رية للدراسات المالية والمصرفيةالمجلة الجزائ ،األزمات المالية العالمية سلسلة لن تتوقف: دراسة تحليلية ، عديلة مريمتد.

 ، ردمد: 27، ص  2011جوان  1 العدد، عة سطيفجاممخبر تقييم أسواق رؤوس األموال الجزائرية في ظل العولمة، 

0215-2256  

 html-ecosetif.com/Article-http://www.univ.38الرابط: 

3 

  

 6، العدد اإلنسانيةحوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و ، د.حمداوي وسيلة ، اإلبداع في منظمات األعمال االقتصادية 

 .  1112  -7880:ردمد ، 332  -313ص  ،  2011جوان 

 guelma.dz/dpu/revues.asp-http://www.univ الرابط :

4 

 

حوليات جامعة قالمة  نموذجا( ، األسريالمنهج العلمي في دراسة ظاهرة العنف ) العنف  تاستخداما. غزالة بن فرحات ، أ

 1112  -7880ردمد :،183  -163ص  ،  2011جوان  6، العدد اإلنسانيةللعلوم االجتماعية و 

 guelma.dz/dpu/revues.asp-http://www.univ الرابط :

5 

http://http/www.lagh-univ.dz
http://www.univ-ecosetif.com/revueeco/Cahiers_fichiers/revue-10-2010/2djebbal+adila.pdf
http://www.univ-ecosetif.com/Article-38.html
http://www.univ-guelma.dz/dpu/revues.asp
http://www.univ-guelma.dz/dpu/revues.asp


 
8 

 

، اإلنسانيةو طرق التكفل بها ، حوليات جامعة قالمة للعلوم االجتماعية و  اإلعاقةغول لخضر ، التطور التاريخي لمفهوم د.

 1112  -7880،ردمد :210  -185، ص   2011جوان  6العدد 

 guelma.dz/dpu/revues.asp-http://www.univ : الرابط

6 

 

    2011 ،دحلب البليدة  ء اإلشكالي لموضوع البحث  ، مجلة جامعة سعد ، في البنا صالسؤال والفر نور الدين بومهره ، د.

    

7 

 

 2012مجلة جامعة سعد  جدلية الجنس ؟” جريمة المرأة هل هي تعبير عن  ،نور الدين بومهره  د.

 

8 

 

المؤسسات الصناعية والصدمة الثقافية ، مجلة الباحث ، قسم علم االجتماع ، جامعة منتوري ،  ،نور الدين بومهره  د.

 قسنطينة 

 constantine2.dz/facshs/elbahith/-http://www.univ  الرابط :

9 

 

 

 

    مع إعطاء الرابط اإللكتروني لمجلة النشر وجوبا(في سطر واحد )البحث ت دولية لفرق خالادج( م

 

، ملتقى دولي  -دراسة صندوق الزكاة الجزائري -دور الزكاة في تحقيق التنمية المستدامة ،ساسية عناني  ، . وهاب نعموند

 .، جامعة قالمة2012ديسمبر  04 -03حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي،  

  pdf-11-28-guelma.dz/seminaires/sem27-http://www.univ.2012:الرابط

1 

 

ملتقى دولي ، إضاءات على بعض التجارب العالمية في تطوير و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،  أ. معيزي جزيرة

، جامعة قاصدي  2012افريل  19-18حول استراتيجيات تنظيم و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ،

 . ورقلة –مرباح 

 http://manifest.univ-:الرابط

ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,

%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Colloque%20National%20sur

%20d%20Organisation%20et%20d%20Accompagnement%20des%2%20%20les%20Strategies

19042012/15.pdf-0PME%20en%20Algerie%2018 

2 

 

 D.Adila Merimet, Fonds de couverture : gestion de risque ou outil déstabilisant ? , colloque 

international intitulé : les financements alternatifs : quelles opportunités pour l’économie 

Algérienne?, 8-9-Mai 2011, université d’oran.  

3 

http://www.univ-guelma.dz/dpu/revues.asp
http://www.univ-constantine2.dz/facshs/elbahith/
http://www.univ-guelma.dz/seminaires/sem27-28-11-2012.pdf
http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Colloque%20National%20sur%20%20les%20Strategies%20d%20Organisation%20et%20d%20Accompagnement%20des%20PME%20en%20Algerie%2018-19042012/15.pdf
http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Colloque%20National%20sur%20%20les%20Strategies%20d%20Organisation%20et%20d%20Accompagnement%20des%20PME%20en%20Algerie%2018-19042012/15.pdf
http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Colloque%20National%20sur%20%20les%20Strategies%20d%20Organisation%20et%20d%20Accompagnement%20des%20PME%20en%20Algerie%2018-19042012/15.pdf
http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Colloque%20National%20sur%20%20les%20Strategies%20d%20Organisation%20et%20d%20Accompagnement%20des%20PME%20en%20Algerie%2018-19042012/15.pdf
http://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/Archive%20Faculte%20des%20Sciences%20Economiques%20,%20de%20Gestion%20et%20des%20Sciences%20Commerciales/Colloque%20National%20sur%20%20les%20Strategies%20d%20Organisation%20et%20d%20Accompagnement%20des%20PME%20en%20Algerie%2018-19042012/15.pdf
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D . Hamdaoui Wassila ,l’éco efficacité dans une perspective de marketing intégré, colloque 

international sur le thème :Stratégies de développement :quel chemin parcouru ? quelles 

réponses face aux nouvelles contraintes Economiques et climatiques,21-22 -23 juin 

2010,Hammamet Yasmine (Tunisie) 

http://www.ps2d.net : URL 

4 

 

،  le changement dans les PME Algériennes : nécessité pour le développement durable ، حمداوي وسيلة. د

 ، جامعة قالمة.2012ديسمبر  04 -03ملتقى دولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي،  

  pdf-11-28-naires/sem27guelma.dz/semi-http://www.univ.2012:الرابط

5 

 

، التأصيل العلمي لألهمية االقتصادية لتثمير أموال الزكاة ، الملتقى العلمي الدولي حول تنمية أموال الزكاة و  أ.سفيان عمراني

 ، جامعة البليدة . 2012جوان  26 -25طرق تفعيلها في العالم اإلسالمي ، 

  http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=923:الرابط

6 

 

السياحة رهان التنمية ، الملتقى العلمي الدولي حول  النظري للسياحة و دورها االقتصادي، التأصيل  أ.سفيان عمراني

 ، جامعة البليدة . 2012 افريل  25 -24،  -دراسة تجارب بعض الدول -المستديمة

7 

 

،الملتقى الدولي الخامس حول السياسات النقدية و  االقتصادية اإلصالحاتالسياسة النقدية في الجزائر في ظل شريف غياط ، د.

 ، جامعة سكيكدة. 2010نوفمبر  10-9المؤسسات المالية، 

  http://www.djazairess.com/aps/94259الرابط:

8 

 

 22 – 20مؤتمر األمن اإلنساني و الحراك المجتمعي ،  ، األمن والحرية ضالة اإلنسان المعاصر نور الدين بومهره ، د.

 .جامعة مؤتة ، األردن  ، 2012/ 12/

  http://www.jrayd.com/link/406023الرابط:

9 

 

ي الدولي حول البحث العلمي و الملتقى العلم ، - أوليةنتائج  – التعليم الجامعي وتحديات سوق الشغل ،نور الدين بومهره  د.

 .جامعة قالمة   ، 2011افريل  18 – 17تطبيقاته في العالم العربي ، 

  http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article572الرابط:

10 

 

 جامعة قالمة  ، 11/2012/ 6- 5 ، واقع وآفاق –ني المغاربي المجتمع المدحول   لالملتقى الدولي األو، نور الدين بومهره  د.

  pdf-11-7-guelma.dz/seminaires/sociologie6-http://www.univ.2012 الرابط:

11 

 

 

 

 

 

 

http://www.ps2d.net/
http://www.univ-guelma.dz/seminaires/sem27-28-11-2012.pdf
http://www.iefpedia.com/vb/showthread.php?t=923
http://www.djazairess.com/aps/94259
http://www.jrayd.com/link/406023
http://portail.cder.dz/ar/spip.php?article572
http://www.univ-guelma.dz/seminaires/sociologie6-7-11-2012.pdf


 
10 

    مع إعطاء الرابط اإللكتروني لمجلة النشر وجوبا( للفرق )في سطر واحد  وطنيةخالت اد( مد

 

مع إشارة خاصة  -استشراف مستقبل األسواق المالية العربية في ظل العولمة المالية ،ساسية عناني ، نعمون د. وهاب

جامعة ،  2012-04-29/30 فرص و رهانات "، حول عولمة أسواق المال في ظل المعلوماتية " ملتقى وطني،  -لتكاملها

 .قالمة 

  pdf-04-30-guelma.dz/seminaires/sem29-http://www.univ.2012الرابط:

1 

 

  

تنافسية الدول: تجارب من الواقع ، ملتقى وطني حول دور القطاع الخاص في رفع تنافسية االقتصاد ،  عديلة مريمت.د

 ، جامعة جيجل. 2011نوفمبر 21-20التحضير لمرحلة ما بعد البترول، الجزائري و 

  http://www.9alam.com/up/do.php?id=1221الرابط :

2 

 

حول عولمة أسواق المال  وطنيصناديق الثروة السيادية: بين أسلوب معالج لألزمة وناقل للعدوى ، ملتقى ،  عديلة مريمتد.

 .، جامعة قالمة2012افريل -29/30ل المعلوماتية "فرص و رهانات"، في ظ

 pdf-04-30-guelma.dz/seminaires/sem29-http://www.univ.2012 الرابط :

3 

 

 ، ملتقى وطني حولIndicateurs et outils d’appréciation de la qualité à l’université ،حمداوي وسيلة د.

 ، جامعة قالمة. 2011ماي  17/18تطبيق نظام الجودة في الجامعات الجزائرية:الرهانات و التحديات،

 guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/manifestations.html-http://www.univ الرابط :

4 

 

حول أفاق  أول التنمية : من متطلبات االستدامة إلى االعتماد على الذات ،ملتقى وطني،  أ. معيزي جزيرةشريف غياط ،  د.

 ، جامعة قالمة .2010ماي  18-17التنمية المستدامة في الجزائر و متطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة االقتصادية ، 

5 

 

مقاربة سوسيو اقتصادية لوظيفة الجامعة الجزائرية في  –التكوين الجامعي في ترقية الموارد البشرية نور الدين بومهره ، د.

ماي  23 -22الملتقى الوطني األول حول الجامعة الجزائرية بين الواقع و مواجهة التحديات المعاصرة ،  –ظل العولمة 

 ، جامعة ابن خلدون ، تيارت. 2012

 tiaret.dz-www.univ الرابط:

6 

 

ل واقع مناهج الملتقى الوطني الثاني حوء اإلشكالي لموضوع البحث  ، البناالسؤال والفرض في  نور الدين بومهره ، د.

 البليدة.جامعة سعد دحلب  ، 2011 يسمبرد 8 -7حث العلمي في العلوم االجتماعية بالجامعة الجزائرية ، بال

  blida.dz-http://www.univالرابط:

7 

 

في نظام الجودة  تطبيق  ،ملتقى وطني حول  نظام الجودة : منهج في التفكير وأسلوب في العمل ،نور الدين بومهره  .د

 جامعة قالمة .،  2011ماي  18 -17،  الجامعات الجزائرية : الرهانات و التحديات

8 

http://www.univ-guelma.dz/seminaires/sem29-30-04-2012.pdf
http://www.9alam.com/up/do.php?id=1221
http://www.univ-guelma.dz/seminaires/sem29-30-04-2012.pdf
http://www.univ-guelma.dz/recherche/labs/LDEBG/manifestations.html
http://www.univ-tiaret.dz/
http://www.univ-blida.dz/
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فيفري  29 – 28مقاربة سوسيولوجية إلشكالية الثقة و الهيبة ،  – عض مظاهر العنف الرمزي في المدرسةب ، نور الدين بومهره د.

 .   ، جامعة سكيكدة 2012

 الرابط:

view=article&id=171&Itemid=236skikda.dz/index.php?option=com_content&-http://fsssh.univ 

9 

 

 

  في إعداد مؤلفأو المساهمة لفات المؤهـ( 

 1 

 2 

 ... 

 

 

 

 براءات إختراع  ي( 

  

  

  

 

 

 

 ن( خبرات في مشاريع أو برامج بحث 

 (, CNEPRU ,AUF, CRDI, UE) عنوان البرنامج السنة المؤسسة

 2010 جامعة قالمة

 

 Projet CNEPRU ،: Mتسير الموارد البشرية في المؤسسات االقتصادية ، د. حمداوي وسيلة ، 

01520070005  Code  

 2012 جامعة قالمة

 

 Projet CNEPRU   د. نعمون وهاب ، إصالح المنظومة البنكية الجزائرية " واقع ، رهانات و أفاق "،

، 1520110005 M 0 Code   

 2010 جامعة قالمة

 

عولمة أسواق المال في ظل المعلوماتية  و انعكاساتها على االقتصاد الجزائري د. غياط شريف ،

  Projet CNEPRU ،M 01520090005  : Code، ( 2020)رؤية استشرافية حتى عام 

 2010 جامعة قالمة

 

 Projet، األسواق المالية و القطاع المصرفي في ظل األلفية الثالثة  د. غياط شريف ، 

CNEPRU ،M 01520090006  :Code  

 2010 جامعة قالمة

 

D. Maatallah KHeiredine, La réhabilitation environnementale des 

entreprises économiques : Un pari  d’acquisition de la qualité, Projet 

CNEPRU, Code : M 01520090004 

 

 

 

http://fsssh.univ-skikda.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=236
http://fsssh.univ-skikda.dz/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=236
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 )صغارا و كبار(هل نظمتم للجمهور ر(  نعم  ال

 X   )ملتقيات أ 

 X   ب( زيارات علمية 

 X  ج( تظاهرات علمية 

X   د( قوافل علمية 

                      ذات صلة بمواضيع بحث المخبر تكوينات .  2.4

 

 

  مذكرات ماجستير تم مناقشتها( 1أ

 و لقب الطالب اسم محجوب أسية

 1رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ،رعلوم التسيي والتجارية ، كلية العلوم االقتصادية و29/06/2011

 المقرر د. غياط شريف

 عنوان رسالة الماجستير  -حالة البنوك الجزائرية –البنوك التجارية و المنافسة في ظل بيئة مالية معاصرة 

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=61466 

 
  PDFأو طبعة URLمختصر 

 و لقب الطالب اسم بن صالح كريمة 

 2رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ،رعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و28/09/2010

 المقرر د. غياط شريف

دراسة  –دور تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في اكتساب المؤسسة ميزة تنافسية 

 حالة الشركة الجزائرية للهاتف النقال "موبيليس"
 الماجستيررسالة عنوان 

guelma.dz/formation/theses.asp-http://www.univ  مختصرURL أو طبعة PDF 

 و لقب الطالب اسم بوناب لطفي 

 3رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ،رعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و19/06/2011

 المقرر د. غياط شريف

 الماجستيرعنوان رسالة   2006 -1990حالة الجزائر : –السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن االقتصادي 

guelma.dz/formation/theses.asp-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم  دغمان راضية

 4رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ،رعلوم التسيي التجارية وو ، كلية العلوم االقتصادية08/12/2011

 المقرر د. غياط شريف

دراسة  –نظم المعلومات اإلستراتيجية و دورها في تعزيز المركز التنافسي للمؤسسة 

 حالة المجمع الصناعي صيدال
 الماجستيرعنوان رسالة 

guelma.dz/formation/theses.asp-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم إيمان خلفالوي 

 5رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ،رعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و2010

 المقرر د. غياط شريف

 عنوان رسالة الماجستير -حالة البنك الخارجي الجزائري –التشخيص المالي في البنوك 

 PDFأو طبعة  URLمختصر  /

 و لقب الطالب اسم مدور محمد الشريف 

 6رقم:

 و مكان المناقشة ختاري بسكيكدة 1955أوت  20، جامعة  2013سبتمبر 

 المقرر شريف غياطد. 

 التنبؤ بحجم المبيعات كأداة للرقابة في المؤسسة باستخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط  

 .( 2014 – 2012دراسة حالة مؤسسة مطاحن اعمر بن عمر )-
 عنوان رسالة الماجستير

 PDFأو طبعة  URLمختصر  /

 و لقب الطالب اسم بوفلفل سهام

 7رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ،رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و، 29/06/2011

 المقرر د. غياط شريف

 عنوان رسالة الماجستير دور اإلبداع و االبتكار في خلق ميزة تنافسية في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

.dz/formation/theses.aspguelma-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=61466
https://www.pnst.cerist.dz/detail.php?id=61466
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
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 و لقب الطالب اسم منيرة كسري

 8رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ،رعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و2010

 المقرر د. غياط شريف

دراسة حالة  –التحليل المالي و الموازنات التقديرية كأداة التقييم االداء المالي للمؤسسة 

 (2012 -2010مؤسسة الريان للورق )
 عنوان رسالة الماجستير

 PDFأو طبعة  URLمختصر  /

 إسم و لقب الطالب بلقاسم كحلولي أحالم

 9رقم:

 و مكان المناقشة ختاري بسكيكدة 1955أوت  20، جامعة  2012نوفمبر 

 المقرر د. غياط شريف

 عنوان رسالة الماجستير تأثير الخوصصة على الوضعية المالية للمؤسسة االقتصادية العمومية في الجزائر

 PDFأو طبعة  URLمختصر  /

 و لقب الطالب اسم مهري عبد المالك

 10رقم:

 و مكان المناقشة ختاري جامعة تبسة،  رعلوم التسيي العلوم التجارية وكلية العلوم االقتصادية و، 2012

 المقرر د. غياط شريف

الجدوى المالية للمشروعات االستثمارية و مساهمتها في اتخاذ القرار االستثماري   دراسة

  -دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بتبسة  –
 عنوان رسالة الماجستير

 PDFأو طبعة  URLمختصر  /

 

 و لقب الطالب اسم بن سعادة مفيدة

 11رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ،ركلية العلوم االقتصادية و علوم التسيي،  2011جوان  30

 المقرر  حمداوي وسيلةد. 

بنك الفالحة و حالة دراسة  – المصرفيةور الجودة الخدمية في تحسين أداء المؤسسة د

 وكالة قالمة –التنمية الريفية 
 عنوان رسالة الماجستير

guelma.dz/formation/theses.asp-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم دخاخني وهيبة

 12رقم:

 و مكان المناقشة ختاري قالمةجامعة  ،رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و، 2010 أكتوبر  07

 المقرر حمداوي وسيلة د. 

 –الموارد البشرية في استثمار رأس المال البشري في المؤسسة االقتصادية   إدارةور د

 قالمة  –دراسة حالة مطاحن عمر بن عمر 
 عنوان رسالة الماجستير

guelma.dz/formation/theses.asp-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم مشعلي بالل

 13رقم:

 و مكان المناقشة ختاري سطيفجامعة ، 2011جوان  23

 المقرر حمداوي وسيلة د. 

العمال بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  أداءور برامج السالمة المهنية في تحسين د

 لتحويل الورق البالستيك SATPAP ALIFدراسة حالة : مؤسسة  –الجزائرية 
 عنوان رسالة الماجستير

http://www.univ-setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2011/mechalibilal.pdf  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 

 و لقب الطالب اسم أسماء  هارون

 14 رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ،علم اجتماع ،25/03/2010

 المقرر بومهره  نورالديند. 

 عنوان رسالة الماجستير دور التكوين الجامعي في ترقية المعرفة العلمية

 PDFأو طبعة  URLمختصر  /

 و لقب الطالب اسم لعرافة الخنساء

 15رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  علم اجتماع ، ، 28/06/2011

 المقرر بومهره  نورالديند. 

 عنوان رسالة الماجستير التأخر الدراسي لدى الطفولة المسعفة لعوام

guelma.dz/formation/theses.asp-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم عوكي أمال
 16رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ، علم اجتماع ، 06/07/2011

http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-setif.dz/MMAGISTER/images/facultes/SEG/2011/mechalibilal.pdf
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
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 المقرر بومهره  نورالديند. 

دراسة ميدانية على مجموعة من النساء -المجتمع والجريمة: المرأة المجرمة نموذجا

 المجرمات على مستوى والية عنابة
 عنوان رسالة الماجستير

guelma.dz/formation/theses.asp-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم بايع راسو ريمة

 17رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ، علم اجتماع ، 02/07/2011

 المقرر نورالدينبومهره  د. 

والنفسية للسجين داخل المؤسسات العقابية مقاربة سوسيولوجية  االجتماعيةالوضعية 

 دراسة ميدانية بمدينتي قالمة وعنابة-ألثر الظروف الداخلية والخارجية
 عنوان رسالة الماجستير

guelma.dz/formation/theses.asp-w.univhttp://ww  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم حوس كريمة

 18رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ، علم اجتماع ، 22/09/2011

 المقرر بومهره  نورالديند. 

دراسة ميدانية -الطفلدراسة تحليلية نقدية ألساليب تربية -األسرة والصحة النفسية للطفل

 -لمجموعة أسر بوالية قالمة
 عنوان رسالة الماجستير

guelma.dz/formation/theses.asp-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم بن ناصر نورة

 19رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ، علم اجتماع ، 22/09/2011

 المقرر بومهره  نورالديند. 

دراسة  -مكانة التربية المستمرة في الخطاب الرسمي والبناء المنظومي للتربية الرسمية

 ميدانية لمجموعة ثانويات بوالية قالمة
 عنوان رسالة الماجستير

guelma.dz/formation/theses.asp-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 

 و لقب الطالب اسم سامية بزازي

 20رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ،رعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و30/06/2011

 المقرر معطى هللا خير الديند. 

 عنوان رسالة الماجستير -بعض التجارب الدولية  – البدائل التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

guelma.dz/formation/theses.asp-http://www.univ  مختصرURL أو طبعةPDF  

 و لقب الطالب اسم حناشي توفيق

 21رقم:

 و مكان المناقشة ختاري 1945ماي  8جامعة  ،رعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و13/10/2010

 المقرر معطى هللا خير الديند. 

 عنوان رسالة الماجستير في تطوير إدارة الموارد البشرية واالتصالدور تكنولوجيا المعلومات 

guelma.dz/formation/theses.asp-http://www.univ  مختصرURL أو طبعةPDF  

 

 

  مذكرات ماستر تم مناقشتها( 2أ

 و لقب الطالب اسم حجاجي نسيمةو  بوغازي سعاد

 1رقم: 

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2010 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر عديلة مريمتد.

تحليل النظرية الحديثة لمحفظة األوراق المالية و إمكانية تطبيقها في 

في السعودية  MEDAFدراسة حالة : تطبيق نموذج  –دولة نامية 

2007-2009 - 

 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL أو طبعةPDF  

 و لقب الطالب اسم حيمر يمينة و محي الدين سناءحمادي حليمة و 

 2رقم:
، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2010

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر عديلة مريمتد.

http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/formation/theses.asp
http://www.univ-guelma.dz/
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دراسة  –المالية اإلسالمية على سوق األوراق المالية   ةأثر الصناع

 .2008 -2001حالة : سوق األوراق المالية الماليزية 
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم حفياني أمنة 

 3رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2010

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر عديلة مريمتد.

 سترالماعنوان رسالة  السعودي.دراسة حالة :سوق األسهم  -كفاءة األسواق المالية 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم بلهوان صليحة و حيرش سميرة

 4رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2011

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر عديلة مريمتد.

 –دور المعلومة المالية في تحديد درجة المخاطرة السوقية للسهم 

 -حالة السوق السعودي
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم ليلىماضي يمينة و زياية 

 5رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2012

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر عديلة مريمتد.

 سترالماعنوان رسالة  .صناديق التحوط بين تسيير للمخاطر و افتعال لالزمات 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم عقابي يوسف اسحاق و بوشعالة بلقاسم

 6رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و 2012

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر د.عديلة مريمت

 – عقود الخيارات و المضاربات الوهمية في األزمات الماليةدور 

 .بورصة نيويورك دراسة حالة
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم نادية شلغوم و حياة جبايرية

 7رقم: 

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و، 2011 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر حمداوي وسيلةد.

دراسة ميدانية بفندق  –الخدمي  األداءالجودة كمدخل أساسي لتحسين 

 –مرمورة
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL أو طبعةPDF  

 و لقب الطالب اسم ابتسام نعمون

 8رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و، 2011 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر حمداوي وسيلةد.

دراسة حالة بنك الفالحة  –التقنيات البنكية في مجال تمويل القروض 

 .وكالة قالمة –و التنمية الريفية 
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم حداد فاطمة و قروي وسام

 9رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و، 2012

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر حمداوي وسيلةد.

دراسة حالة بنك الفالحة و  –تمويل االستثمار في قطاع الخدمات 

 .وكالة قالمة –التنمية الريفية 
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 
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 و لقب الطالب اسم بودربالة نادية

 10رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و، 2012

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر حمداوي وسيلةد.

 – المالي للمؤسسة االقتصادية األداءتأثير إستراتجية الشراكة على 

  -دراسة حالة مجمع صيدال 
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم عواطي حنان و بن ناصر بسمة

 11رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2012

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر حمداوي وسيلةد.

العاملين في المؤسسة االقتصادية  أداءأثر إدارة الجودة الشاملة على 

 –عمر بن عمر   -دراسة حالة في المؤسسة   –
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم نور الدين حمايدية، بالل طايع و اميرة حراث

 12رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و 2010

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر حمداوي وسيلةد.

دراسة حالة في   –  اإلداريةدمج ثقافة التغيير في عملية تطوير القيادة 

   - ARCELOR MITTAL TEBESSAمؤسسة   –
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم قرقار حنانبعزيز نورة و 

 13رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و 2010

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر حمداوي وسيلة د. 

بنك  –التنظيمي المتميز دراسة حالة األداءرأس المال الفكري و 

  -قالمة -المجمع الجهوي لالستغالل  –الفالحة و التنمية الريفية 
 رعنوان رسالة الماست

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم صالح سريدي

 14رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و 2010

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر حمداوي وسيلة د. 

االدارة المالية للبنوك  التجارية دراسة حالة بنك الفالحة و التنمية 

 .2000/2004الريفية خالل الفترة 
 رتعنوان رسالة الماس

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم صليحة زيادي

 15رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2009 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

 سترالماعنوان رسالة  معوقات االستثمار األجنبي المباشر و سبل تفعيله في الجزائر

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL أو طبعةPDF  

 و لقب الطالب اسم سمية جاب هللا و أسماء بوكسكاس

 16رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2011

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

–المالي في المؤسسة االقتصادية  األداءالتحليل المالي كأداة لتقييم 

 2011 - 2009ن عمر للفترة دراسة حالة مؤسسة عمر ب
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 17رقم: و لقب الطالب اسم  مسيود عبد هللا و بوخناف ابراهيم 

http://www.univ-guelma.dz/
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، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2012

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

أورو " و أثرها على االقتصاد  –تقلبات أسعار الصرف " دوالر 

 .الجزائري
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم معيزي سميرة

 18رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2011

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

طوير المنظومة ت ات و االتصاالت فيالمعلوم تكنولوجيا دور

 .المصرفية الجزائرية
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم عميروش مصطفى

 19رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2009 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

متطلبات تطوير الخدمة المصرفية و زيادة القدرة التنافسية للبنوك 

  الجزائرية
 ستر الماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم ابراهيم عطية

 20رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2009 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

دور التسويق المصرفي في زيادة القدرة التنافسية للبنوك، دراسة 

 الريفيةحالة ببنك الفالحة و التنمية 
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم بن زلتوت محمد

 21رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2010 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

متطلبات تأهيل الجهاز المصرفي الجزائري في ظل العولمة 

 االقتصادية
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL أو طبعةPDF  

 و لقب الطالب اسم األمين عامر

 22رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية واالقتصادية وكلية العلوم ،  2009 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

إستراتيجية تكييف الجهاز المصرفي الجزائري في ظل التحرير 

 االقتصادي
 ستر الماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم بجاوي زهرة و برور اسماء

 23رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2009 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

مؤسسة  –المعلومة المالية كأداة التخاذ القرار المالي ، دراسة حالة 

 -عمر بن عمر
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 24رقم: و لقب الطالب اسم اسماء منجالي، وسام سويداني و جميلة بن ارجم
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، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2009 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

التسويقية ،  األنشطة أداءالجودة الشاملة في تفعيل  إدارةاثر تطبيق 

 . دراسة حالة : "مطاحن عمر بن عمر "
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم نجيبة عزوز و زكريا كاتب

 25رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2010 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

فعالة في تسيير العمليات التسويقية " دراسة حالة  كأداةلوحة القيادة 

 -شركة موبيليس  –
 ستر الماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم هناء عبداوي و ايمان بوستة

 26رقم:

، جامعة رعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2010 

 قالمة
 و مكان المناقشة ختاري

 المقرر شرف غياطد.

دور المزيج التسويقي في تحسين الخدمات ، دراسة حالة الشركة 

   - موبيليس -الجزائرية للهاتف النقال 
 سترالماعنوان رسالة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 
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 و لقب الطالب اسم جغوطفهيمة بن يونس و صفاء 

  27رقم:

 و مكان المناقشة ختاري ، جامعة قالمةرعلوم التسيي التجارية وكلية العلوم االقتصادية و،  2010 

 المقرر شرف غياطد.

اليقظة التنافسية كأداة لتحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية ، دراسة حالة " 

 " . –الفجوج  –مؤسسة مطاحن عكر بن عمر 
 رعنوان رسالة الماست

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم نزاري سعاد

  28رقم:       

 و مكان المناقشة ختاري جامعة قالمة ،علم اجتماع ،2012 

 المقرر نور الدين بومهرةد.

 رعنوان رسالة الماست .األخالق الجامعية رهان لتطبيق جودة التعليم العالي : األستاذ الجامعي نموذجا

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم مهنة  نصيرة

  29رقم:       

 و مكان المناقشة ختاري جامعة قالمة ،علم اجتماع ،2012 

 المقرر نور الدين بومهرةد.

 رعنوان رسالة الماست .دور استثمار الموارد البشرية في فعالية المؤسسة

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم غلوم هاجر و برادي منى

  30رقم:

 و مكان المناقشة ختاري ، جامعة قالمةرعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و 2012جوان 

 المقرر بوقموم محمد د. 

 رعنوان رسالة الماست اثر المتغيرات االقتصادية على القدرات التمويلية للبنوك التجارية الجزائرية. 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم معاوي اسيا و زوايدية مريم

 31رقم:

 و مكان المناقشة ختاري ، جامعة قالمةرعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و 2011جوان 

 المقرر بوقموم محمد د. 

 رعنوان رسالة الماست رأس المال المخاطر كبديل مستحدث في تمويل التنمية. 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم فرحي وفاء و مصباحي سمية

 32رقم:

 و مكان المناقشة ختاري ، جامعة قالمةرعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و 2011جوان 

 المقرر بوقموم محمد د. 

 رعنوان رسالة الماست  -دراسة حالة الجزائر –اآلثار التنموية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم زايدي مريم و آخرون

 33رقم:

 و مكان المناقشة ختاري ، جامعة قالمةرعلوم التسيي التجارية و، كلية العلوم االقتصادية و 2011جوان 

 المقرر بوقموم محمد د. 

 رعنوان رسالة الماست االستثمار األجنبي المباشر و دوره في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر. 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم مكاوي نبيلة و جامع نبيلة صباح

 34رقم:

 و مكان المناقشة ختاري ، جامعة قالمةرعلوم التسييالتجارية و، كلية العلوم االقتصادية و 2011جوان 

 المقرر بوقموم محمد د. 

 رعنوان رسالة الماست االتجاهات الحديثة للتجارة الدولية في ظل العولمة االقتصادية. 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 
 و لقب الطالب اسم بعطوش أمنة و آخرون

 35رقم:

 و مكان المناقشة ختاري ، جامعة قالمةرعلوم التسييالتجارية و، كلية العلوم االقتصادية و 2011جوان 

 المقرر بوقموم محمد د. 

 –دور تكنولوجيا المعلومات و االتصال في دعم و تطوير القدرات التنافسية للبنوك 

  -حالة الجزائر
 رعنوان رسالة الماست

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 و لقب الطالب اسم بن جميل هناء
 36رقم:

 و مكان المناقشة ختاري ، جامعة قالمةرعلوم التسييالتجارية و، كلية العلوم االقتصادية و 2010جوان 

http://www.univ-guelma.dz/
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 المقرر بوقموم محمد د. 

 رعنوان رسالة الماست  -حالة الجزائر –دور تكنولوجيات الحديثة في عصرنه المنظومة المصرفية 

guelma.dz-http://www.univ  مختصرURL  أو طبعةPDF 

 

  ه توراكرسالة دب( 

 و لقب الطالب اسم ماجدة حجار  

 1رقم :

 و مكان المناقشة ختاري جامعة قالمة علم االجتماع، ، 29/06/2010

 المقرر بومهره  نورالديند. 

 عنوان رسالة الدكتوراه العولمة والعنف

 PDFأو طبعة  URLمختصر  

 و لقب الطالب اسم مريم صالح بوشارب

 2رقم :

 و مكان المناقشة ختاري جامعة قالمة علم االجتماع ،،2013/ 02/05

 المقرر بومهره  نورالديند.

 عنوان رسالة الدكتوراه دكتوراه العلوم : قضايا المرأة في الخطاب اإلسالمي المعاصر

 PDFأو طبعة  URLمختصر  /

 إسم و لقب الطالب بومقورة  نعيم   

 3رقم:

 تارخ و مكان المناقشة جامعة قالمة علم االجتماع، ،  2013

 المقرر د. بومهره  نورالدين

 عنوان رسالة الدكتوراه دكتوراه العلوم: الحرية النقابية في الجزائر

 PDFأو طبعة  URLمختصر  /

 

 

 ج( رسالة دكتوراه دولة 

 و لقب المرشح اسم 

 1 :رقم
 و مكان المناقشة ختاري 

 
 عنوان رسالة دكتوراه الدولة

 PDFأو طبعة  URLمختصر 

 

 و لقب المرشح اسم 

.... 
 و مكان المناقشة ختاري 

 عنوان رسالة دكتوراه الدولة 

 PDFأو طبعة  URLمختصر  

 

 و لقب المرشح اسم 

..... 
 و مكان المناقشة ختاري 

 عنوان رسالة دكتوراه الدولة 

 PDFأو طبعة  URLمختصر  

 التأهيل د( أطروحة

 1رقم: و لقب المرشح اسم 

  و مكان المناقشة ختاري 

  عنوان رسالة دكتوراه الدولة 

  PDFأو طبعة  URLمختصر  

 

  ... و لقب المرشح اسم 

  و مكان المناقشة ختاري 

  رسالة دكتوراه الدولةعنوان  

  PDFأو طبعة  URLمختصر  

http://www.univ-guelma.dz/
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 :لنشاطات البحثأخرى  ثمينات. 3. 4 

 تقديم خدمات  

 نشاط الطبيعة  .أ 

 المستفيد  .ب 

 دج 310في المبلغ  .ج 

 نشاطات أخرى

 .....  .د 

 ......  .هـ 

 تظاهرات علمية 

 

  ، 17-18 / 05 / 2011تطبيق نظام الجودة في الجامعات: الرهانات و التحديات  ،

 جامعة قالمة

 ملتقيات وطنية .و

 .......... .م 

 محاضرات وطنية  ن. 

 محاضرات  دولية  

 برمجيات  

 ي. علمية  

 ر. للتسيير  

     المعدات العلمية المقتناة  .5

 فرة في حالة السير االرئيسية المتوالتجهيزات العلمية وصف .( 1. 5

 

 ( مليون دينار جزائري ال تزال عالقة03ميزانية التجهيز المخصصة للمخبر والمقدرة بثالثة )
 

 

 

 

 

 تحت الضمان المقتناة حديثا وصف التجهيزات العلمية   .(2 .5

 الرقم   التعيين  التكلفة
   

   

  ال توجد 

   

   

   

   

   

 

 التسيير حسب الفصل  حالة إستهالك ميزانية .( 3. 5

 الفصل أو العنوان المستهلك المتبقي
 تعويض التكاليف . 01. 34 956,00 348 17,30 637

 عتاد و أثاث  .02. 34 0,00 689,00 626
 التموين . 03. 34 003,50 198 618,76 248
    قة أعباء ملح .04. 34 0,00 000,00 70

 حضيرة سيارات . 91. 34  
 المجموع :  959,50 546 025,06 009 1

 مستهلك   %35
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 / مالحظات أو اقتراحات إبداء الرأي حول النموذج تعليقات حرة بخصوص 
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 قالمة - 1945ماي  8جامعة  الجامعة / المركز الجامعي :

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرالكلية: 

 التنمية الذاتية والحكم الراشدالمخبر : 

 المخبر  رؤساء فرق اجتماعمحضر 

  

 خبر لنشاطات الم 2010/2011/2012حصيلة الموضوع : 

 

لقد تم   باإلضافة للمشاركة في اللجان العلمية واللجان التنظيمية للملتقيات المنظمة من طرف المخبر والكلية والجامعات األخرى،

 ما يلي:

 طلبة وإشراف رؤساء الفرق. 8بعدد  ""تجارة دولية وتنمية مستدامة  LMD(. فتح دكتوراه 1

 (. الملتقيات المنظمة من طرف المخبر:2

  :2011ماي  18و  17"تطبيق نظام الجودة في الجامعات الجزائرية: الرهانات والتحديات" يومي ملتقى وطني حول 

  2012أكتوبر  31يوم دراسي حول: "المقاوالتية وآليات التسيير" يوم 

  :أفريل  18و  17في ترقية البحث العلمي: الجامعة الجزائرية نموذجا" يومي  واالتصال" دور اإلعالم ملتقى وطني حول

2013 

 

 : 2013ملتقيات مبرمجة برسم سنة 

 

  تنافسيتها ملتقى وطني حول: "دور التجمعات والعناقيد الصناعية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم– 

 2013ماي  30و  29" يومي –محليا ودوليا 

  ملتقى دولي حول: " التنمية المستقلة في الدول النامية والغربية: آليات ومتطلبات نجاح للنموذج التنموي البديل" يومي

 2013نوفمبر  13و  12

 

 

 ......        حرر في . ................................  بــ:..........................

 إسم و لقب المدير مع اإلمضاء و الختم                                                                                                                  

                                

 

   :التوقيع                                              خير الدين معطى هللا:   01إسم و لقب رئيس الفرقة                                                 

 التوقيع:                                                        حمداوي وسيلة :  02إسم و لقب رئيس الفرقة                                                 

 التوقيع:                                                  نور الدين بومهره :   03إسم و لقب رئيس الفرقة                                                 

 التوقيع:                                                        شريف غياط :   04إسم و لقب رئيس الفرقة                                                 
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 المجلس العلمي للمؤسسة  اجتماعنسخة من محضر 

 المسمى: لمخبرل 2012-2011-2010حصيلة المتعلق بدراسة 

 التنمية الذاتية والحكم الراشد
 

 1999أكتوبر  31الموفق لـ  1420رجب  21المؤرخ في  243-99 التنفيذي رقم /للفقرة الثانية من المادة العاشرة من المرسوم طبقا للمادة 

 جان القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي لألداء الالمنشئ والمنظم 

 الرأي و التأشيرة 

 مخبر التنمية الذاتية والحكم الراشد:   )إجباري( المخبر اسم

  

                                                     مدير المخبر  ةتأشير

 :اإلمضاء                                                                                                          :التاريخ  
  

 

 

 

 تأشيرة المجلس العلمي للكلية :                                                                           : رأي المجلس العلمي للكلية

 

 

 اإلمضاء:                                التاريخ :                                                                                
 

                                                                                                                                 

 

 

  

 

 :تأشيرة  رئيس مؤسسة اإللحاق                                                                              اإللحاق :رأي رئيس مؤسسة 

 

 


