
الامس واللقب 1املوضوع  الامييل املهين  يف ختصص

أ ثر اس تخدام تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف حتسني اجلودة التعلميية دارة املوارد البرشية ا 

أ ثر التوفيق بني احلياة اخلاصة و احلياة العملية للفرد عىل الرضا الوظيفي  دارة املوارد البرشية ا 

دور تكنولوجيا املعلومات و االتصال يف ادارة ال زمات يف املؤسسة دارة الاعامل ا 

أ ثر ادارة رأ س املال الفكرية عىل أ داء املؤسسة دارة الاعامل ا 

دور ادارة املوارد البرشية يف تعزيز ماكنة رأ س املال الفكري يف املؤسسة دارة املوارد البرشية ا 

واقع تطبيق و تسويق اخلدمات الالكرتونية يف ظل التباعد الاجامتعي  تسويق اخلدمات

اثر املساءةل الاجامتعية عىل التمنية دارة الاعامل ا 

دارة الازمات يف اال دارة العمومية ا  اقتصاد وتس يري املؤسسة

مدى جناح جتربة التعلمي املدمج يف اجلزاءر اقتصاد وتس يري املؤسسة

-دراسة حاةل-دور اال دارة الالكرتونية يف حتسني الاداء الوظيفي  دارة املوارد البرشية ا 

-دراسة حاةل-دور اال دارة الالكرتونية يف حتسني اخلدمة العمومية  دارة الاعامل ا 

-دراسة حاةل-دور اال دارة الالكرتونية يف حتقيق اال بداع الاداري  دارة الاعامل ا 

بناء حمفظة ال مان املرصيف املثىل يف النظام املرصيف اجلزائري يف ظل السامح ابلبيع ابملكشوف قتصاد نقدي وبنيك ا 

دارة اخملاطر يف البنوك التجارية ختبارات الضغط يف ا  دور ا  قتصاد نقدي وبنيك ا 

سالمية يف زايدة رحبية البنوك التجارية التقليدية دور ش بابيك الصريفة اال  قتصاد نقدي وبنيك ا 

ستامثرية لبنك الربكة اجلزائري دور منوذج تسعري ال صول الرأ ساملية يف تقيمي الس ياسة اال  قتصاد نقدي وبنيك ا 

ة التغيري التنظميي يف الؤسسات اجلزاءري دارة الاعامل ا 

ة اليقظة الاسرتاجتية يف املؤسسات الاقتصادية اجلزاءري دارة الاعامل ا 

واقع اذلاكء الاقتصادي يف اجلزاءر دارة الاعامل ا 

الاصالح الزراعي يف اجلزائر تسويق اخلدمات

الس ياحة يف اجلزائر اقتصاد وتس يري املؤسسة

تس يري املدينة دارة الاعامل ا 

التحول الرمقي و دوره يف تعزيز الاقتصاد الرمقي  قتصاد نقدي وبنيك ا 

ادلور التمنوي لتكنولوجيا املعلومات و االتصال يف تعزيز العمل املرصيف يف اجلزائر  قتصاد نقدي وبنيك ا 

أ محد بن حيي ربيع r.ahmed-yahia@univ-dbkm.dz

أ قنيين عقيةل a.aguenini@univ-dbkm.dz

اجلوزي ذهبية d.el-djouzi@univ-dbkm.dz

السعيدي فاطمة الزهراء f.essaidi@univ-dbkm.dz

ليفي محمد ا  m.ilifi@univ-dbkm.dz

أ مميي حورية Amimi.houria@gmail.com

أ يت زاين كامل aitzkamel@gmail.com

بزارية امحمد m.bazeria@univ-dbkm.dz



الشمول املايل يف اجلزائر  قتصاد نقدي وبنيك ا 

رصفية و اثرها يف التمنية الاقتصادية  املنافسة امل قتصاد نقدي وبنيك ا 

س ياسة البنك املركزي اجلزائري يف مواهجة صدمة اسعار النفط  قتصاد نقدي وبنيك ا 

اسرتاتيجية املؤسسة كعامل للتغيري يف املؤسسة دارة الاعامل ا 

ية الاسرتاتيجيات الناحجة يف اخرتاق ال سواق ادلول تسويق اخلدمات

أ مهية اال دارة الاسرتاتيجية يف حتقيق املزية التنافس ية للمؤسسة دارة الاعامل ا 

أ مهية تروجي املبيعات يف حتسني الوضعية املالية للمؤسسة اقتصاد وتس يري املؤسسة

شهار يف حتسني صورة العالمة أ و املؤسسة دورة اال  تسويق اخلدمات

ال ساليب احلديثةيف   تس يري املوارد البرشية دارة املوارد البرشية ا 

الاعالم و التسويق الس يايح تسويق اخلدمات

املرونة التنظميية و أ داء العاملني دارة الاعامل ا 

FDI,diversification and growth in Algeria اقتصاد وتس يري املؤسسة

L'investissement direct étranger dans les pays industrielles اقتصاد وتس يري املؤسسة

PME/PMI et la croissance industrielle à long terme اقتصاد وتس يري املؤسسة

-دراسة حاةل- أ ثر الابتاكر  التسويقي عىل ال ساليب الرتوجیية للخدمات التسويقية الفندقية تسويق اخلدمات

-دراسة حاةل-أ ثر مواقع التواصل الاجامتعي عىل تفعيل الس ياحة الالکرتونية یف اجلزائر تسويق اخلدمات

دارة العالقة بني تکنولوجيا املعلومات والاداء التسويقي دور اذلاكء التسويقي یف ا  تسويق اخلدمات

-دراسة حاةل- دور تکنولوجيا املعلومات یف تطوير خدمات املٶسسات الس ياحية تسويق اخلدمات

-دراسة حاةل- دور محالت التسويق الاجامتعي یف تنش يط اخلدمات الس ياحية یف ظل وابء الکروان تسويق اخلدمات

-دراسة حاةل- واقع االتصال التسويقي دلی متعامىل الهاتف النقال  تسويق اخلدمات

رصفية يف حتقيق السالم املرصيف يف النظام املرصيف اجلزائري دور ال ساليب احلديثة للرقابة امل قتصاد نقدي وبنيك ا 

رصفية يف تدنئة اخملاطر االئامتنية دور ال ساليب احلديثة للرقابة امل قتصاد نقدي وبنيك ا 

قتصاد نقدي وبنيك يف تعزيز الاس تقرار املرصيف يف النظام املرصيف اجلزائري3دور مقررات جلنة ابزل  ا 

قتصاد نقدي وبنيك يف تعزيز الاس تقرار املرصيف يف اجلهاز املرصيف اجلزائري3دور مقررات جلنة ابزل ا 

رصفية حمددات كفاية رأ س املال وأ ثرها يف حتقيق السالمة امل قتصاد نقدي وبنيك ا 
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رصفية يف النظام املرصيف اجلزائري حمددات كيفية رأ س املال وأ ثرها يف حتقيق السالمة امل قتصاد نقدي وبنيك ا 

بن جياليل عبد الرمحن a.ben-djilali@univ-dbkm.dz / اقتصاد وتس يري املؤسسة

اال طار القانوين لرتوجي السلع اخلدمية تسويق اخلدمات

الزناع اال داري للمؤسسة الاقتصادية اقتصاد وتس يري املؤسسة

النظام القانوين للتأ مني البحري قتصاد التأ مينات ا 

النظام القانوين للمؤسسات املصغرة اقتصاد وتس يري املؤسسة

نظام املفاوظات التجارية دارة الاعامل ا 

نظام املوظف العام يف اال دارة اجلزائرية دارة املوارد البرشية ا 

دراسة حاةل - أ ثر ادلمع احلكويم عىل تطور املشاريع الاستامثرية  دارة الاعامل ا 

دراسة حاةل - أ ثر الضغوط يف بيئة العمل عل ال داء الوظيفي للعاملني  دارة الاعامل ا 

-  دراسة حاةل اجلزائر- الاستامثرات البيئية كآلية لتحقيق التمنية املس تدامة  دارة الاعامل ا 

دراسة حاةل -دور اال دارة اال لكرتونية يف حتسني أ داء املؤسسة  دارة الاعامل ا 

دراسة حاةل - دور املسؤولية الاجامتعية يف حتسني أ داء املؤسسة  اقتصاد وتس يري املؤسسة

-دراسة حاةل - واقع تطبيق احملاس بة البيئية يف املؤسسات الاقتصادية  حماس بة وتدقيق

أ ثر غياب ادلفع اال لكرتوين عىل ال داء التسويقي الوهجة الس ياحية اجلزائر تسويق اخلدمات

أ ثر غياب ادلفع اال لكرتوين عىل ال داء التسويقي الوهجة الس ياحية اجلزائر تسويق اخلدمات

دور تكنولوجيات اال عالم واالتصال يف ترقية الوهجة الس ياحية اجلزائر تسويق اخلدمات

دور الس ياسة النقدية يف حتقيق الاس تقرار النقدي قتصاد نقدي وبنيك ا 

دور الطاقات املتجددة يف التمنية الاقتصادية اقتصاد وتس يري املؤسسة

واقع وأ فاق الصريفة الاسالمية يف اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 

قتصاد التأ مينات تطوير صناعة التأ مني التاكفيل يف اجلزائر  ا 

دارة املوارد البرشية ثقافة املنظمة ومتكني املرأ ة من املناصب القيادية يف اجلامعة اجلزائرية ، جامعة مخيس مليانة منوذجا  ا 
دور الترشيعات اجلبائية يف حامية البيئة قتصاد نقدي وبنيك ا 

ج املايل دور صناعة المتزيل الاساليم يف ادلم قتصاد نقدي وبنيك ا 
متطلبات تطوير التكنولوجيا املالية يف اجلزائر يف ظل جاحئة فريوس كوروان  قتصاد نقدي وبنيك ا 

واقع قطاع احملروقات يف اجلزائر و حمتية التحول الطاقوي  قتصاد نقدي وبنيك ا 
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بن ذهيبة محمد mohamed.bendehiba@univ-dbkm.dz

ف مرمي بن رشي m.ben-cherif@univ-dbkm.dz

بن عيشوبة رفيقة r.benaichouba@univ-dbkm.dz



رصفية  دراسة حاةل بنك- اثر الادارة الالكرتونية يف حتسني جودة اخلدمات امل دارة الاعامل ا 
ول  اجنازات المتويل املايل الاساليم بني الواقع واملأ م قتصاد نقدي وبنيك ا 

ول  دراسة حاةل -اجنازات المتويل املايل الاساليم بني الواقع واملأ م تسويق اخلدمات
دراسة حاةل- حتسني جودة اخلدمات الصحية يف اجلزائر يف ظل جاحئة كوروان بني الواقع والتحدايت تسويق اخلدمات

دراسة حاةل مؤسسة استشفائية- الواقع ال فاق - حتسني جودة اخلدمات الصحية يف ظل جاحئة كوروان يف اجلزائر  تسويق اخلدمات
تطور قطاع الصحة يف اجلزائر بني الواقع والتحدايت  تسويق اخلدمات

دراسة حاةل - تقيمي السلوك الرشايئ للمس هتكل اجلزائري جتاه مطامع الوجبات الرسيعة يف ظل جاحئة كوروان تسويق اخلدمات
دراسة حاةل - دراسة تطور مراحل الرشاء الالكرتوين يف ظل جاحئة كوروان تسويق اخلدمات

دراسة حاةل - الفرص والتحدايت - مسامهة الطاقات املتجددة يف التمنية الاقتصادية اجلزائرية  دارة الاعامل ا 
دراسة حاةل - مسامهة تكنولوجيا املعلومات يف تطور قطاع الس ياحة الفرص والتحدايت تسويق اخلدمات

أ ثر ال زمة املالية العاملية عىل اجلهاز املرصيف اجلزائري اقتصاد وتس يري املؤسسة
سالمية أ ثر نظام احلوافز عىل مس توى ال داء الوظيفي يف املصارف اال  قتصاد نقدي وبنيك ا 

سالم نفاق العام وأ ثره يف التمنية الاقتصادية يف اال  اال  اقتصاد وتس يري املؤسسة
تأ ثري ال زمة املالية عىل رشكة التأ مني قتصاد التأ مينات ا 

واقع التأ مني عىل ال شخاص يف اجلزائر قتصاد التأ مينات ا 
واقع بطاقة اال ئامتن يف اجلزائر قتصاد التأ مينات ا 

دراسة حاةل العيادات اخلاصة - ادارة صفوف الانتظار يف املؤسسات اخلدمية  تسويق اخلدمات
دراسة حاةل - التسويق الالكرتوين عرب الهاتف اذليك  تسويق اخلدمات

لية - منوذج مقرتح الدارة اجلودة يف اخلدمة الس ياحية  دراسة حاةل الس ياحة ادلاخ تسويق اخلدمات
اثر احلومكة عىل الاداء املايل يف البنوك التجارية قتصاد نقدي وبنيك ا 

ادارة املوارد البرشية ودورها يف حتقيق الاداء يف املؤسسة دارة املوارد البرشية ا 
دور املصارف التقليدية والاسالمية يف حتقيق التمنية الاقتصادية يف اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 

اخالقيات التسويق العصيب تسويق اخلدمات
دور التدريب دارة املوارد البرشية ا 

دور التدريب الالكرتوين يف تمنية املوارد البرشية  دارة املوارد البرشية ا 
ادارة اخملاطر يف البنوك السالمية قتصاد نقدي وبنيك ا 

دور الاسواق املالية يف تفعيل النشاط الاقتصادي قتصاد نقدي وبنيك ا 
فعالية الس ياسة الاقتصادية يف ضامن الاس تقرار املايل قتصاد نقدي وبنيك ا 

تمنية املوارد البرشية ودورها يف احلصول واحملافظة عىل مزية تنافس ية دراسة حاةل  دارة املوارد البرشية ا 
ة يف احلد من مظاهر اال حنراف الوظيفي للعاملني دراسة حاةل  دور الرقابة اال داري دارة الاعامل ا 

حداث التغيري يف السلوك التنظميي  دراسة حاةل– دور أ مناط الربامج التكوينية يف ا  دارة الاعامل ا 
دارة املوارد البرشية ودورها يف متكني العاملني  دراسة حاةل  -س ياسات ا 

س تقرار الوظيفي للعاملني دراسة حاةل مصادر ضغوط العمل وأ ثرها عىل اال  دارة الاعامل ا 
ة وأ ثره عىل ال داء التنظميي دراسة حاةل منط القيادة اال داري دارة الاعامل ا 

الفكر املقاواليت كآلية للحد من الفقر دارة الاعامل ا 
لية يف اجلزائر تأ ثري جاحئة كوروان عىل الس ياحة ادلاخ تسويق اخلدمات
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دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تطوير القطاع الس يايح تسويق اخلدمات
ىل رشاكت التأ مني التاكفيل  آليات ومتطلبات التحول من رشاكت التأ مني التجاري ا  أ قتصاد التأ مينات ا 

سالمية يف متويل املشاريع التمنوية  -عرض التجربة السعودية - دور صناديق الاستامثر اال  قتصاد نقدي وبنيك ا 
ية سالمية للسلع ادلول سالمية ودورها يف تنظمي سوق ا  صناديق الاستامثر اال  قتصاد نقدي وبنيك ا 

اثر الانفتاح التجاري عىل املزيان التجاري يف اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 
ؤسسات الاقتصادية يف اجلزائر امول: التمنية املس تدامة وامل الواقع وامل اقتصاد وتس يري املؤسسة

دراسة حتليلية للعالقة بني تكنولوجيا املعلومات والتمنية املس تدامة  اقتصاد وتس يري املؤسسة
ىل دراسة حتليلية قياس ية دلاةل الانتاج الفاليح بوالية عني ادلف اقتصاد وتس يري املؤسسة

ىل دور البنوك يف متويل القطاع الفاليح لوالية عني ادلف قتصاد نقدي وبنيك ا 
دور البنوك يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  اقتصاد وتس يري املؤسسة

دور القروض يف انعاش القطاع الاقتصادي اقتصاد وتس يري املؤسسة
واقع التسويق يف قطاع الصناعة الصيدالنية تسويق اخلدمات

ىل  واقع القطاع الس يايح بوالية عني ادلف قتصاد التأ مينات ا 
دارة الكفاءات سبيل للمتزي  ا  دارة املوارد البرشية ا 

دارة سلسةل التوريد  ا  دارة الاعامل ا 
التحمك يف ال داء من خالل  بطاقة ال داء املتوازن  دارة الاعامل ا 

ادارة املعرفة ودورها يف رفع كفاءة العاملني ابملؤسسات اخلدماتية دارة الاعامل ا 
دور نظام املعلومات احملاس يب يف اختاذ القرارات يف املؤسسة الاقتصادية حماس بة وتدقيق

فعالية أ دوات الرقابة القبلية فيةمراقبة موازنة املؤسسات العمومية ذات الطابع اال داري حماس بة وتدقيق
دارة الاعامل حتليل القمية يف املؤسسة  ا 

لية ودورهام يف  املؤسسة الاقتصادية  العالقة بني مراقبة التس يري واملراجعة ادلاخ حماس بة وتدقيق
-دراسة تقيميية-حماس بة املسؤولية الاجامتعية يف اجلزائر دراسة حاةل النظام املايل احملاس يب  حماس بة وتدقيق

لية يف اجلزائر واقع تطبيق املراجعة ادلاخ حماس بة وتدقيق
واقع تطبيق مراقبة التس يري يف اجلزائر حماس بة وتدقيق

اثر الاس تقرار الاقتصادي عىل التمنية البرشية يف اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 
اثر المنو الساكين عل هجود التمنية الاقتصادية يف اجلزائر قتصاد التأ مينات ا 

اثر جعز املوازنة عىل التوازانت الاقتصادية يف اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 
دور الس ياسة املالية يف انعاش الاقتصاد الوطين يف ظل جاحئة كوروان  قتصاد نقدي وبنيك ا 

دور النظام التعلميي يف يف تطوير الفكر املقاواليت دلى الطلبة قتصاد التأ مينات ا 
دور دراسات اجلدوى املالية يف ترش يد قرارات المتويل قتصاد التأ مينات ا 

2020-2001حاةل اجلزائر خالل الفرتة  اشاكلية الاس تقرار النقدي يف ظل ممارسة س ياسة التعقمي  قتصاد نقدي وبنيك ا 
2020-2014تداعيات اخنفاض اسعار البرتول واثرها عىل اجلانب النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة  قتصاد نقدي وبنيك ا 

ية رة النقدية ونظريهتا احلقيقية الستيعاب الصدمات ادلول قتصاد نقدي وبنيك 2020-2000حاةل اجلزائر خالل الفرتة  مقاربة التوفيق بني ادلائ ا 
جراءات التدقيق احملاس يب يف املؤسسات العمومية اجلزائرية ا  حماس بة وتدقيق

دارة اخملاطر الكربى عادة التأ مني ودورها يف ا  آليات ا  أ قتصاد التأ مينات ا 
واقع التأ مني التاكفيل يف اجلزائر دراسة مقارنة مع دول أ خرى قتصاد التأ مينات ا 
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جدايت عيىس
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اخملاطر والتحدايت.الواقع_الصريفة الاسالمية يف اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 
رصفية الصريفة الالكرتونية ودورها يف حتسني  جودة اخلدمات امل قتصاد نقدي وبنيك ا 

امهية المتويل الاساليم يف دمع الاستامثر قتصاد نقدي وبنيك ا 
دراسة اتثري  اعامتد تقنية التعلمي عن بعد عىل مس توى الطالب اجلامعي  دارة الاعامل ا 

دراسة اتثري الرساةل العالنية التجارية عىل السلوك الس هتاليك  دارة الاعامل ا 
دراسة اتثري جاحئة كوروان عىل الداء الوظيفي الس تاذ اجلامعي دراسة حاةل  دارة الاعامل ا 

دورة العالمة التجارية يف حتقيق المتوقع التنافيس  دارة الاعامل ا 
سرتاتيجي يف أ داء املؤسسات الاقتصادية أ ثر التخطيط اال  دارة الاعامل ا 

اثر التوصيل بش باكت الانرتنت عىل العامل يف الادارة العمومية دارة الاعامل ا 
رصفية اقتصاد وتس يري املؤسسة  -دراسة حاةل -دور نظام ادلفع اال لكرتوين يف حتسني اخلدمات امل

دراسة حاةل - الابداع و الابتاكر يف املنتجات التأ مينية  قتصاد التأ مينات ا 
دراسة حاةل - التأ مني الالكرتوين  قتصاد التأ مينات ا 

دراسة حاةل - التأ مني التاكفيل  قتصاد التأ مينات ا 
دراسة حاةل - التأ مني الصحي  قتصاد التأ مينات ا 

-دراسة حاةل - تسويق اخلدمات الفندقية  تسويق اخلدمات
العوامل اليت تؤثر عىل أ سعار ال سهم يف بورصة ال وراق املالية قتصاد نقدي وبنيك ا 

مدى الالزتام مبعايري ترقية املسؤلني وأ ثره عىل اخلدمات دلى الزابئن اقتصاد وتس يري املؤسسة
ماكنية تقومي أ داء بنك ابس تخدام بطاقة قياس ال داء املتوازن  قتصاد نقدي وبنيك "(BSC)"مدى ا  ا 

معرفة مدى فاعلية املوازانت ك داة للتخطيط والرقابة يف البدلية اقتصاد وتس يري املؤسسة
-دراسة حاةل مؤسسة-دور رأ س املال اخملاطر يف متويل املشاريع  قتصاد نقدي وبنيك ا 
-دراسة حاةل بعض أ سواق ال وراق املالية-دور س يوةل سوق ال وراق املالية يف حتقيق المنو الاقتصادي  قتصاد نقدي وبنيك ا 

-دراسة حاةل اجلزائر-فعالية الس ياسة النقدية يف معاجلة التضخم  قتصاد نقدي وبنيك ا 
-دراسة حاةل بنك-خماطر اال دارة الالكرتونية يف البنوك التجارية  قتصاد نقدي وبنيك ا 
Gestion des risques دارة الاعامل ا 

le management des entreprises دارة الاعامل ا 
دارة التغيري يف املنظامت الاقتصادية ا  دارة الاعامل ا 

التجارة الالكرتونية يف اجلزائر تسويق اخلدمات
تصفية املشاريع الاقتصادية دارة الاعامل ا 

مناذج االتصال دارة املوارد البرشية ا 
la culture d'entreprise دارة الاعامل ا 

La responsabilité sociale دارة املوارد البرشية ا 
le marketing électronique تسويق اخلدمات

الثقافة التنظميية دارة الاعامل ا 
املسؤولية الاجامتعية دارة املوارد البرشية ا 

تمنية الكفاءات البرشية دارة املوارد البرشية ا 
دور احملاس بة التحليلية  يف اختاذ القرار يف املؤسسة 	 حماس بة وتدقيق
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دور التحليل املايل يف حتسني ال داء املايل للمؤسسة	 حماس بة وتدقيق
فعالية التحليل املايل يف تقيمي أ داء املؤسسة	 حماس بة وتدقيق

واقع تطبيق املوازانت التقديرية يف املؤسسات الاقتصادية	 حماس بة وتدقيق
سرتاتيجي و اثرة يف حتقيق املزية التنافس ية دراسة حاةل التسويق اال  تسويق اخلدمات

دارة اجلودة ا  دارة الاعامل ا 
الادارة الالكرتونية دارة الاعامل ا 

نظام معلومات املوارد البرشية دارة املوارد البرشية ا 
التنظمي القانوين واملهين ملهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر حماس بة وتدقيق

دور التقنيات احلديثة للمحاس بة التحليلية يف اختاذ القرار دراسة حاةل يف مؤسسة اقتصادية حماس بة وتدقيق
لية يف املؤسسة الاقتصادية آليات حتسني جودة املراجعة ادلاخ س بل وأ حماس بة وتدقيق

قياس جفوة التوقعات عىل أ عامل املراجعة اخلارجية يف اجلزائر حماس بة وتدقيق
دارة املعرفة ا  اقتصاد وتس يري املؤسسة

اال دارة الالكرتونية دارة الاعامل ا 
التسويق الصحي تسويق اخلدمات

املزية التنافس ية تسويق اخلدمات
أ ثر الانفاق العام عىل المنو الاقتصادي يف اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 

أ ثر س ياسة سعر الرصف عىل المنو الاقتصادي يف احلزائر قتصاد التأ مينات ا 
سرتاتيجية اس هتداف التضخم يف اجلزائر ا  قتصاد نقدي وبنيك ا 

دور القروض البنكية يف اس هتداف التضخم يف الاقتصاد احلزائري قتصاد التأ مينات ا 
	 دراسة حاةل زابئن متعاميل الهاتف النقال ابجلزائر*أ ثر السعر عىل قرار الرشاء  . تسويق اخلدمات

طالع املس هتلكني عىل بطاقة املعلومات املوجودة عىل السلع الاس هتالكية	. .قياس مدى ا  تسويق اخلدمات
1.	 دراسة حتليلية ل راء عينة من الزابئن*املزجي التسويقي املرصيف وأ ثره يف رضا الزبون  * تسويق اخلدمات

أ ثر اال عالن التجاري عىل السلوك الرشايئ ملس تخديم خدمات اجليل الرابع للهاتف احملمول	.2 تسويق اخلدمات
.أ ثر عنارص املزجي الرتوجیي عىل اجتاهات الس ياح حنو الس ياحة احمللية يف اجلزائر	.6 تسويق اخلدمات

7.	 دراسة أ راء بعض أ ساتذة جامعة مخيس مليانة*العوامل املؤثرة عىل القرار رشاء الس يارات يف اجلزائر  * تسويق اخلدمات
التس يري العمويم احلديث و دوره يف ترقية اداء املؤسسسات العامة اقتصاد وتس يري املؤسسة

ثقافة التأ مني العقاري يف اجلزائر  قتصاد التأ مينات ا 
دور مواقع التواصل الاجامتعي يف تسويق اخلدمات يف ظل جاحئة كوروان تسويق اخلدمات

أ ثر التسويق الالكرتوين عىل ادارة العالمة التجارية تسويق اخلدمات
أ ثر التسويق الالكرتوين عىل ادارة العالمة التجارية  تسويق اخلدمات

"جاحئة كوروان" أ ثر العالقات العامة يف ظل الازمات الوابئية املعارصة  تسويق اخلدمات
لية ابملؤسسات اخلدميةCOSOأ ثر تطبيق منودج كوزو  حماس بة وتدقيق للرقابة ادلاخ

دراسة عينة من املس هتلكني اجلزائريني- أ ثر جاحنة كوروان عىل سلوك املس هتكل اجلزائر تسويق اخلدمات
دراسة حاةل بنك او عينة من املدخرين اجلزائريني- أ ثر جاحئة كوروان عىل الادخار عند املواطن اجلزائري قتصاد نقدي وبنيك ا 

دراسة حاةل مؤسسة اقتصادية - الابتاكر التسويقي يف ظل تطور التسوق الالكرتوين للمنتجات السلعية  تسويق اخلدمات
لية يف املؤسسات الاقتصادية اخلدميةCOSOتطبيق مكوذج كوزو  حماس بة وتدقيق للرقابة ادلاخ

دحامن زانيت نبيةل n.dahmane-zenati@univ-dbkm.dz

a.khelouf@univ-dbkm.dz

h.khalfaoui@univ-dbkm.dz

zakarya.khalfallah@univ-dbkm.dz

خلج مرمي meryem.khledj@univ-dbkm.dz

خلف هللا زكرايء

خلفاوي حكمي

خلوف عقيةل

خثري محمد m.khatir@univ-dbkm.dz

خضار يوسف Y.kheddar@univ-dbkm.dz 

خالفي خادل k.khalfi@univ-dbkm.dz



دور العالقات العامة يف ظل الازمات الوابئية املعارصة تسويق اخلدمات
دور جودة نظم املعلومات ابملنظمة يف حتقيق اليقظة الاسرتاتيجية  دارة الاعامل ا 

دور جودة نظم املعلومات يف يف حتقيق اليقظة الاسرتاتيجية دارة الاعامل ا 
مصداقية الاعالن التجاري واثره عىل جذب املس هتكل يف ظل التسويق الالكرتوين تسويق اخلدمات

اثر وسائل ادلفع الالكرتوين يف حتسني جودة اخلدمات املالية دراسة حاةل بريد اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 
الاستامثر الاجنيب املبارش اكسرتاتيجية لتمنية القطاع الس يايح تسويق اخلدمات

ة ودوره يف حتسني جودة اخلدمة املقدمة للزبون دراسة حاةل التحمك يف املامرسات الاداري دارة الاعامل ا 
الثقافة الس ياحية ودورها يف توجيه السلوك الس يايح دراسة حاةل تسويق اخلدمات

عالقة ادارة املعرفة جبودة اخلدمات الصحية دراسة حاةل دارة الاعامل ا 
التدقيق اجلبايئ ودوره يف تعزيز خزينة ادلوةل  حماس بة وتدقيق

يل ودوره يف مراقبة التس يري التدقيق ادلاخ حماس بة وتدقيق
يل للمؤسسة التدقيق احملاس يب اخلاريج لتحسني مس توى التدقيق ادلاخ حماس بة وتدقيق

لية للمؤسسة الرقابة اخلارجية اكداة  لضبط الرقابة ادلاخ حماس بة وتدقيق
احملاس بة التحليلية اكدادة ملراقبة التس يري حماس بة وتدقيق

تأ ثري رأ ي حمافظ احلساابت عىل مصداقية القوامئ املالية للمؤسسة حماس بة وتدقيق
دور التدقيق اجلبايئ يف احلد من ظاهريت الغش و الهترب الرضيبني اقتصاد وتس يري املؤسسة

حماس بة وتدقيق يف اجلزائرias 12مدى تطبيق متطلبات القياس و اال فصاح حسب املعيار احملاس يب ادلويل 
أ اثر الكوفيد دارة الاعامل ا 
ال عامل احلرة دارة الاعامل ا 

الانغامس الوظيفي دارة املوارد البرشية ا 
اثر التعديل يف معيار عقود التامني عىل املامرسات التطبيقية والعمليات احملاسبية حماس بة وتدقيق

covi19اشاكلية الافصاح احملاس يب لرشاكت التامني يف ظل  حماس بة وتدقيق
امهية التدقيق اجلبايئ يف احلد من الامنحرافات الرضيبية حماس بة وتدقيق

معوقات تطبيقة احملاس بة والافصاح الالكرتونيني يف اجلزائر حماس بة وتدقيق
متضمنات وافاق - هندسة الامنذج احملاس بة  حماس بة وتدقيق

ىل ية عىل مس توى الرشاكت الامنشطة بوالية عني ادلف واقع تطبيق معايري احملاس بة ادلول حماس بة وتدقيق
ادارة املوارد البرشية الالكرتونية  دارة املوارد البرشية ا 

املزية التنافس ية اقتصاد وتس يري املؤسسة
19تطور وسائل ادلفع الالكرتونية يف ظل جاحئة كوفيد قتصاد نقدي وبنيك ا 
أ ثر املؤسسات الناش ئة يف دفع جعةل التمنية احمللية دارة الاعامل ا 

أ ثر تس يري الكفاءات يف دمع أ داء فرق العمل  دارة املوارد البرشية ا 
أ ثر تقنيات القيادة عىل جودة اخلدمة يف املؤسسة دارة املوارد البرشية ا 

اثر دراسة اجلدوى الاقتصادية عىل فعالية املشاريع الاقتصادية
الطرق اجلديدة يف التكوين كآلية دلمع ذاكءات ال فراد يف املؤسسة دارة املوارد البرشية ا 

دور حاضنات ال عامل يف تنش يط التمنية احمللية دارة الاعامل ا 
اال غرتاب الوظيفي وأ ثره عىل حتقيق اال نامتء الوظيفي دارة املوارد البرشية ا 
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تأ ثري المتكني اال داري عىل تعزيز سلوك املواطنة التنظميية دلى العامليني دارة املوارد البرشية ا 
تأ ثري العداةل التنظميية عىل حتقيق الرىض الوظيفي دارة املوارد البرشية ا 

امهية العالقات العامة يف حتسني الصورة اذلهنية للمؤسسة اجلزائرية تسويق اخلدمات
دور التعمل التنظميي يف تمنية همارات املوارد البرشية ابملؤسسة دارة املوارد البرشية ا 

دور الثقافة التنظميية يف تفعيل تطبيق الادارة الالكرنونية دارة الاعامل ا 
دور القيادة التحويلية يف الرفع من مس توى الوالء التنظميي دارة املوارد البرشية ا 
واقع الثقافة املقاوالتية يف مؤسسات التكوين املهين ابجلزائر دارة املوارد البرشية ا 

واقع تطبيق ادارة املعرفة ابملؤسسة اجلامعية اجلزائرية دارة الاعامل ا 
أ زمة الس يوةل النقدية وأ س باهبا قتصاد نقدي وبنيك ا 

الزاكة ودورها يف تنش يط السوق العقاري قتصاد نقدي وبنيك ا 
صندوق الزاكة وكيفية تس يريه قتصاد نقدي وبنيك ا 

دراسة حاةل- أ ثر الانفاق العام عىل المنو الاقتصادي  قتصاد نقدي وبنيك ا 
ة عىل اداء العاملني يف قطاع الرتبية والتعلمي أ ثر الرقابة الاداري دارة املوارد البرشية ا 

اثر الس ياسة املالية عىل المنو الاقتصادي قتصاد نقدي وبنيك ا 
.دراسة حاةل....- أ ثر الس ياسة النقدية عىل المنو الاقتصادي خالل فرتة قتصاد نقدي وبنيك ا 

دراسة حاةل- دور البنوك التجارية يف متويل الصيخ اجلديدة لسكن قتصاد نقدي وبنيك ا 
واقع الشمول املايل يف البنوك اجلزائرية قتصاد نقدي وبنيك ا 

سرتاتيجية للمؤسسة اال قتصادية  .أ ثر اال بداع التنظميي يف حتقيق ال هداف اال  دارة الاعامل ا 
.أ ثر الرقابة التسويقية يف حتقيق الوالء للعالمة التجارية ابملؤسسة اخلدماتية  تسويق اخلدمات
نتاجية  .اال بداع التكنولويج و أ ثره يف حتقيق التفوق التنافيس ابملؤسسة اال  دارة الاعامل ا 

نتاجية البعد ال خاليق للتسويق ابملؤسسة اال  تسويق اخلدمات
.اذلاكء اال قتصادي و أ ثره يف حتقيق التمنية املس تدامة ابملؤسسة  دارة الاعامل ا 

.أ مهية اال تصال يف ترقية أ داء املوارد البرشية يف املؤسسة اال قتصادية  دارة املوارد البرشية ا 
التفكري الاسرتاتيجي و دوره يف دمع النس يج الصناعي  دارة الاعامل ا 

اخليارات الاسرتاتيجية املتاحة لصناعة الس يارا ت ابجلزائر دارة الاعامل ا 
حتسني كفاءة العامةل دلمع تنافس ية املنظامت دارة الاعامل ا 

تقيمي مساكل توزيع اخلرض والفواكه دارة الاعامل ا 
جودة اخلدمات الفندقية و دورها يف حتريك الس ياحة تسويق اخلدمات

دور الابداع و الابتاكر يف تعزيز املزية التنافس ية اقتصاد وتس يري املؤسسة
اس تطالع صورة منتج ابالستبانة دارة الاعامل ا 

مع اس تبيان-دور التكوين يف حتسني اداء العاملني  دارة املوارد البرشية ا 
دور املنافسة يف رفع احلصة السوقية دارة الاعامل ا 

اثر القيادة الروحية عىل الاندماج الوظيفي دارة املوارد البرشية ا 
القيادة الاخالقية مكدخل لتفعيل الثقة التنظميية يف املوسسة دارة الاعامل ا 

القيادة الاصيةل واثرها عىل المتزي التنظميي دارة الاعامل ا 
القيادة اخلادمة مكدخل لتفعيل جودة احلياة الوظيفية دارة الاعامل ا 

سعيد منصور فؤاد F.said-mansour@univ-dbkm.dz

سعيداين جامل d.saidani@univ-dbkm.dz

زاين عبد القادر a.ziane@univ-dbkm.dz

رسدون همدية m.cerdoun@univ-dbkm.dz

سعيد الطيب t.said@univ-dbkm.dz

زنيين فريدة f.zenini@univ_dbkm.dz

زوبري محمد m.zobir@univ-dbkm.dz



القيادة الرايدية مكدخل  للتمنية املس تدامة دارة الاعامل ا 
دور الاندماج الوظيفي يف رفع اداء املوظفني دارة املوارد البرشية ا 

دراسة حتليلية للعوامل املؤثرة عىل اس تقاللية املراجع اخلاريج واثر ذكل عىل احلد من ممارسات احملاس بة اال بداعية	- حماس بة وتدقيق
دور املراجع اخلاريج املتخصص صناعيا يف احلد من ممارسات احملاس بة اال بداعية	- حماس بة وتدقيق

.قياس التأ ثريات السلبية ملامرسات احملاس بة اال بداعية يف ظل خصائص بيئة احملاس بة الالكرتونية	- حماس بة وتدقيق
اصالح همنة املراجعة يف اجلزائر بني الواقع والتطلعات حماس بة وتدقيق

(دراسة استرشافية  )احلومكة الرشعية يف البنوك التجارية  حماس بة وتدقيق
دور التحفظ احملاس يب يف تعزيز جودة القوامئ املالية حماس بة وتدقيق

(Sondage en Audit)السرب يف التدقيق   "NAA 300اس تخدام تقنيات السرب يف التدقيق وفق املعيار اجلزائري للتدقيق  حماس بة وتدقيق
لية يف هممة حمافظة احلساابت أ مهية تقيمي نظام الرقابة ادلاخ حماس بة وتدقيق

أ مهية دمج احلساابت ابلنس بة جملمع رشاكت حماس بة وتدقيق
( Documentation d'Auditواثئق التدقيق   "NAA 230أ مهية واثئق التدقيق يف هممة حمافظة احلساابت وفق املعيار اجلزائري للتدقيق  حماس بة وتدقيق

ية للمحاس بة  مضنيا  عن  طريق النظام احملاس يب املايل   تقيمي تبين اجلزائر للمعايري ادلول حماس بة وتدقيق
"العنارص املقنعة "NAA 500دور العنارص املقنعة يف جناح همام التدقيق وفق املعيار اجلزائري للتدقيق  حماس بة وتدقيق

دارة عالقات الزابئن وأ ثره عىل السلوك الرشايئ للمس هتكل ا  تسويق اخلدمات
الابتاكر التسويقي كآلية لتعزيز املزية التنافس ية ملنظامت الاعامل تسويق اخلدمات

الرتوجي اال لكرتوين ودوره يف بناء والء الزابئن يف املؤسسات اخلدمية  تسويق اخلدمات
دور أ خالقيات التسويق يف حتسني القدرة التنافس ية للمؤسسات اخلدمية تسويق اخلدمات

ادارة اخملاطر املتعلقة ابلتطبيقات احلديثة للتكنولوجيا املالية قتصاد نقدي وبنيك ا 
سالمية  ادارة اخملاطر يف املصارف اال  قتصاد نقدي وبنيك ا 

تقيمي مدى الزتام البنوك اجلزائرية مبقررات ابزل قتصاد نقدي وبنيك ا 
أ ثر التدريب يف اال بداع اال داري للعاملني دارة الاعامل ا 

أ ثر التسويق الالكرتوين عىل رضا الزابئن  تسويق اخلدمات
أ ثر نظم املعلومات عىل تفعيل اليقظة الاسرتاجتية يف املؤسسة  دارة الاعامل ا 

التحليل املايل ودوره يف تشخيص الوضعية املالية للمؤسسة حماس بة وتدقيق
دور التدقيق احملاس يب يف تفعيل الرقابة اجلبائية  حماس بة وتدقيق
دور التسويق ابلعالقات يف تعزيز رضا الزابئن  تسويق اخلدمات

/
/

يل  تسويق اخلدمات  يف املؤسسات اجلزائريةInbound Marketingالتسويق ادلاخ
رشوط التطبيق و النجاح يف الوسط املدريس: بناء الثقافة املقاوالتية دلى الشاب اجلزائري دارة املوارد البرشية ا 

دراسة اجلدوى الاقتصادية ملرشوع مقاواليت دارة الاعامل ا 
فرص و حتدايت الهنوض ابلس ياحة العالجية يف اجلزائر تسويق اخلدمات

أ ثر احلومكة الرضيبية عىل أ داء اال دارة اجلبائية يف اجلزائر  دارة الاعامل ا 
أ ثر العداةل التنظمية عىل الالزتام التنظميي يف املؤسسات الاقتصادية اجلزائرية دارة الاعامل ا 

أ ثر القيادة التحويلية عىل ال داء التنظميي  دارة الاعامل ا 

سامرة ايقوتة y.smara@univ-dbkm.dz
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الانتقال من النتيجة احملاسبية اىل النتيجة اجلبائية  حماس بة وتدقيق
أ ثر تكنولوجيا املعلومات عىل اال فصاح احملاس يب حماس بة وتدقيق

ية اال جراءات التحليةل بني معايري التدقيق اجلزائرية وادلول حماس بة وتدقيق
صعوابت تطبيق النظام احملاس يب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حماس بة وتدقيق

أ س باب فشل رشاكت رأ س املال اخملاطر وعدم فعاليهتا يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر	- قتصاد نقدي وبنيك ا 
.تقيمي دور املرافقة املقاوالتية يف دمع وتمنية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر	- قتصاد التأ مينات ا 
.تقيمي دور املرافقة املقاوالتية يف دمع وتمنية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر	- قتصاد نقدي وبنيك ا 

نشاء وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة	- دور المتويل الثاليث يف ا  اقتصاد وتس يري املؤسسة
رصفية اجلزائرية دراسة حاالت بنكية-  أ سلمة البنوك امل قتصاد نقدي وبنيك ا 

نشاء وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة دور المتويل الثاليث يف ا  اقتصاد وتس يري املؤسسة
دور حومكة الرشاكت يف دمع انشطة التأ مني التاكفيل قتصاد التأ مينات ا 

مسامهة تطبيق مبادئ احلومكة يف دمع أ نشطة التأ مني التاكفيل  قتصاد نقدي وبنيك ا 
/ دارة الاعامل ا 
/ دارة الاعامل ا 

ىل منظمة مبتكرة اليقظة الاسرتاتيجية واذلاكء الاقتصادي كوسائل للوصول ا  دارة الاعامل ا 
الصريفة الالكرتونية مكدخل لعرصنة البنوك اجلزائرية قتصاد نقدي وبنيك ا 

دور الاسواق املالية يف متويل الاقتصاد قتصاد نقدي وبنيك ا 
يف البنوك الاسالمية2صعوابت تطبيق معاير جلنة ابزل  قتصاد نقدي وبنيك ا 

أ ثر الاستامثر يف البنية التحتية لتكنولوجيا اال عالم واالتصال عىل المنو الاقتصادي يف اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 
حمددات الاستامثر اخلاص احمليل يف اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 

مصادر متويل مشاريع البنية التحتية قتصاد نقدي وبنيك ا 
- دراسة حاةل-أ مهية اال لزتام بأ خالقيات همنة احملاس بة يف تعزيز جودة التقارير املالية للمؤسسة الاقتصادية  حماس بة وتدقيق

-دراسة حاةل املديرية الوالئية للرضائب-فعالية الرقابة اجلبائية يف معلية التحصيل اجلبايئ  حماس بة وتدقيق
-دراسة حاةل-ماكنة الرقابة املالية يف مراقبة وتنفيد نفقات التجهزيات العمومية  حماس بة وتدقيق

دراسة حاةل- اسرتاتيجية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  اقتصاد وتس يري املؤسسة
دراسة حاةل- ال سس املعمتدة يف رمس س ياسة ال جور يف املؤسسات اجلزائرية  اقتصاد وتس يري املؤسسة

دراسة قياس ية لس ياسة الاجور دارة املوارد البرشية ا 
رصفية   دراسة حاةل- دور تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف تطوير اخلدمات امل قتصاد نقدي وبنيك ا 

دراسة قياس ية- حمددات الابتاكر يف املؤسسات اجلزائرية  دارة الاعامل ا 
دراسة حاةل- نظم املعلومات التسويقية ودورها يف تعزيز املزية التنافس ية للمؤسسة   تسويق اخلدمات

يل و التدقيق اخلاريج و دوره يف اس تدامة املؤسسة التاكمل بني همنة التدقيق ادلاخ حماس بة وتدقيق
احملاس بة الابداعية بني الغش و الابداع حماس بة وتدقيق

دور حماس بة املوارد البرشية يف زايدة قمية املؤسسة  دارة املوارد البرشية ا 
كتشاف حاالت الغش و الاحتيال  دور معايري التدقيق اجلزائرية يف ا  حماس بة وتدقيق

دراسة حاةل - التسري احملاس يب يف صناديق الضامن الاجامتعي  حماس بة وتدقيق
دراسة حاةل - املسك احملاس يب واملتابعة الرضيبية للمؤسسات الس ياحية  حماس بة وتدقيق

صدقاوي صورية s.sedkaoui@univ-dbkm.dz

صغري موح مرمي meriemseghirmoh@gmail.com
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دراسة حاةل-املعاجلة اجلبائية للرشاكت الاجنبية يف اجلزائر  حماس بة وتدقيق
دراسة حاةل - املعاجلة احملاسبية للرضائب يف قطاع البنوك  حماس بة وتدقيق

دراسة حاةل–تقيمي املامرسات اجلبائية يف املؤسسات الفالحية  حماس بة وتدقيق
(دراسة حاةل)اثر اذلاكء الاقتصادي عىل املزية التنافس ية للمؤسسة  اقتصاد وتس يري املؤسسة

اثر راس املال الفكري يف حتقيق املزية التنافس ية للمؤسسات الاقتصادية يف ظل اقتصاد املعرفة  دارة املوارد البرشية ا 
العالقة بني الاستامثر يف راس املال البرشي و المنو الاقتصادي يف اجلزائر  دارة املوارد البرشية ا 
دور اذلاكء الاقتصادي يف حتقيق املزية التنافس ية يف املؤسسة الاقتصادية  اقتصاد وتس يري املؤسسة

(دراسة حاةل )دور تكنولوجيا املعلومات يف حتقيق املزية التنافس ية   اقتصاد وتس يري املؤسسة
(دراسة حاةل)دور وظيفة االتصال يق تطوير كفاءات املؤسسات الس ياحية  اقتصاد وتس يري املؤسسة

دور تقنيات عرض املنتجات يف حتسني صورة احملل التجاري تسويق اخلدمات
قياس أ ثر تقنيات عرض املنتجات عىل السلوك الرشايئ للمس هتكل تسويق اخلدمات

منوذج مقرتح لقياس جودة اخلدمة دارة املوارد البرشية ا 
دراسة حاةل. البنوك ومتويل املشاريع الاستامثريوة حماس بة وتدقيق

دراسة حاةل. التحليل املايل يف املؤسسات اخلدمية حماس بة وتدقيق
دراسة حاةل. التكوين ودوره يف ترقية معل اليد العامةل مبؤسسة اقتصادية دارة املوارد البرشية ا 

ىل دراسة  حاةل. تسويق املنتجات ال لكرتونية بوالية عني ادلف تسويق اخلدمات
دراسة حاةل. كفاءة النشاط التسويقي دارة الاعامل ا 
دراسة حاةل. مزيانيات امجلاعات احمللية حماس بة وتدقيق

دارة رأ س املال الاجامتعي مدخل تمنية همارات املوظفني: ا  دارة املوارد البرشية ا 
دارة منصة المتويل امجلاعي  دراسة حاةل: Crowdfundingا  دارة الاعامل ا 

عداد نظام املعلومات ملراقبة تس يري اخملزون داخل املؤسسة دراسة حاةل: ا  اقتصاد وتس يري املؤسسة
دراسة منوذج: اقرتاح صيغة للتأ مني التاكفيل يف القطاع الفاليح قتصاد التأ مينات ا 

دارة النفاايت: تمثني مشاريع الرسلكة اجلوارية دراسة منوذج مؤسسة ا  اقتصاد وتس يري املؤسسة
رصفية عرب ال نرتنت دراسة حاةل بنك حميل: تسويق اخلدمات امل تسويق اخلدمات

بداع والمتزي التنافيس يف املؤسسات الاقتصادية دارة املعرفة مكفتاح لال  : .ا  دارة الاعامل ا 
التدريب و الاستامثر يف راس املال البرشي دارة املوارد البرشية ا 

تأ ثري املوارد البرشية عىل الاداء دارة املوارد البرشية ا 
امحلاية القانونية للمس هتكل من الرشوط التعسفية تسويق اخلدمات

املسؤولية  القانونية للرشاكت التامني قتصاد التأ مينات ا 
النظام القانوين للمحافظي احلساابت يف الرشاكت التجارية قتصاد التأ مينات ا 

ادلورات الاكتتابية يف سوق تأ مينات املمتلاكت واملسؤولية املدنية يف اجلزائر قتصاد التأ مينات ا 
مدى رضا منظامت الاعامل عن خدمات رشاكت التأ مني يف منطقة مخيس مليانة قتصاد التأ مينات ا 

عالن اال لكرتوين يف سوق التأ مينات اجلزائري معوقات تبين اسرتاتيجية لال  قتصاد التأ مينات ا 
اثر تنويع املوارد البرشية يف حتقيق اجلودة يف املؤسسة  دارة الاعامل ا 
دور املوازنة التقديرية يف مراقبة التس يري يف املؤسسة  حماس بة وتدقيق

مسامهة متكني العاملني يف حتقيق املزية التنافس ية للمؤسسة  دارة املوارد البرشية ا 

غداوية امعمر m.redaouia@univ-dbkm.dz

غيدة فةل f.ghida@univ-dbkm.dz

عبد هللا احلرتيس محيد h.abdallah-hirtsi@univ-dbkm.dz

عقون عبد هللا abdellah.aggoun4@univ-dbkm.dz

معر يوسف عبد هللا a-amar-youcef@univ-dbkm.dz

طيب مجيةل d.tayeb@univ-dbkm.dz

عبادة أ مينة amina_abada@univ-dbkm.dz

عبد القادر خداوي مصطفى m.aek-kheddaoui@univ-dbkm.dz

طايلب فاحت F.TAILEB@univ-dbkm.dz



أ ثر تسويق اخلدمات الصحية عىل جودة اخلدمة الصحية يف القطاع اخلاص- تسويق اخلدمات
أ ثر متكني العاملني عىل حتسني ال داء املؤسيس  اقتصاد وتس يري املؤسسة

اسرتاتيجية المتكني اال داري مكدخل معارص لتحقيق المتزي التنظميي دارة الاعامل ا 
دارة املوارد البرشية  عىل المتزي املؤسيس تأ ثري ممارسات ا  دارة املوارد البرشية ا 

دراسة عينة من ال ساتذة احلدييث التوظيف جبامعة مخيس مليانة-دور التكوين البيداغويج يف حتسني أ داء ال س تاذ اجلامعي دارة املوارد البرشية ا 
دور وأ مهية عنارص املزجي التسويقي يف حتقيق رضا املرىض- تسويق اخلدمات

-.دراسة حتليلية قياس ية- أ ثر المتويل غري التقليدي عىل المنو الاقتصادي يف اجلزائر  قتصاد نقدي وبنيك ا 
._دراسة ميدانية_ أ ثر اللكمة املنطوقة اال لكرتونية عىل صورة العالمة التجارية دلى منظامت الاعامل اقتصاد وتس يري املؤسسة

دارة التغيري ودورها يف حتقيق املزية التنافس ية املس تدمية دلى منظامت ال عامل ._دراسة ميدانية _ ا  دارة الاعامل ا 
.الافصاح احملاس يب ودوره يف تفعيل نظام املعلومات احملاس يب دلى املؤسسة الاقتصادية حماس بة وتدقيق

.اذلاكء التسويقي ودوره يف ترقية الاداء الوظيفي دلى املؤسسة تسويق اخلدمات
._دراسة ميدانية _ دور القيادة اخلادمة يف درء اال هجاد الوظيفي دلى العاملني دارة املوارد البرشية ا 

ية  املقاوالتية ادلول دارة الاعامل ا 
ية  املقاوالتية ادلول دارة املوارد البرشية ا 

انشاء مؤسسة ذات طابع مقاواليت من مدخل التعلمي والثقافة املقاوالتية  دارة املوارد البرشية ا 
ية  ماكنة النقل يف حركية ال عامل ادلول دارة الاعامل ا 
ية  ماكنة النقل يف حركية ال عامل ادلول دارة الاعامل ا 

واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل التوجه حنو املقاوالتية  دارة املوارد البرشية ا 
واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل التوجه حنو املقاوالتية  دارة املوارد البرشية ا 

... دراسة حاةل مؤسسة -اثر اس تخدام الادارة الالكرتونية عىل اداء العاملني دارة املوارد البرشية ا 
لية من وهجة نظر الساحئ  دراسة حاةل عينة ميرسة من الس ياح -اثر جاحئة كوروان عىل اختيار الوهجة الس ياحية ادلاخ تسويق اخلدمات

دراسة حةل عينة ميرسة من مالك الس يارات اخلاصة - أ ثر عنارص املزجي التسويقي عىل اختيار رشكة التأ مني تسويق اخلدمات
العداةل التنظميية وتأ ثريها عىل الوالء التنظميي دارة الاعامل ا 

اليقظة الاسرتاتيجية كآلية لتعزيز اال بداع يف املؤسسة الاقتصادية اقتصاد وتس يري املؤسسة
متكني العاملني وأ ثره عىل تمنية اال بداع يف املؤسسة دارة الاعامل ا 
دور رأ س املال اال جامتعي يف حتقيق الرضا الوظيفي دارة الاعامل ا 

التسويق الالكرتوين و دوره يف جذب الساحئ تسويق اخلدمات
تقيمي جودة اخلدمات الالكرتونية من وهجة نظر الساحئ تسويق اخلدمات

دور املؤسسات الس ياحية يف الرتوجي للمنتج الس يايح  تسويق اخلدمات
-دراسة حتليلية-أ ثر أ زمة كوفيد عىل سوق التأ مني يف اجلزائر  قتصاد التأ مينات ا 

81-21أ فاق التأ مني التاكفيل يف اجلزائر يف ظل  املرسوم  قتصاد التأ مينات ا 
ية واملعايري اجلزائرية للتديق  جراءات احلصول عىل أ دلية االثبات بني املعايري ادلول آليات وا  أ حماس بة وتدقيق

-دراسة ميدانية- مدى كفاية املزجي التسويقي لرشاكت التأ مني يف تطوير ثقافة املس هتكل  قتصاد التأ مينات ا 
امهية اال دارة الالكرتونية املوارد البرشية يف لك جاحئة كوروان دارة املوارد البرشية ا 

دور البنوك التجارية يف متويل الرتبية العقارية قتصاد نقدي وبنيك ا 
واقع و افاق الصريفة الاسالمية يف البنوك التجارية اجلزائرية قتصاد نقدي وبنيك ا 

n.kadi@univ-dbkm.dz

n.guebli@univ-dbkm.dz

f.grouine@univ-dbkm.dz

قامس شاوش سعيدة s.gacem-chaouch@univ-dbkm.dz

قايض جناة

قبيل نبيل

قروين فتحية

فرحول امليلود  Miloud.ferhoul@univ-dbkm.dz 

فريح محمد m.farhi@univ-dbkm.dz

فشيت محيد fechit.h@univ-dbkm.dz

غيدة فوزية fouzia.ghida@univ-dbkm.dz



س تخدام تكنولوجيا املعلومات و اال تصاالت يف تطوير منظومة التعلمي احملاس يب لتلبية متطلبات اجلودة و اال عامتد .دراسة ميدانية: أ ثر ا  حماس بة وتدقيق
سرتاتيجية التدريب عىل أ داء مدققي احلساابت يف اجلزائر -دراسة حاةل - أ ثر ا  حماس بة وتدقيق

س تقاللية املراجع اخلاريج ستشارية اليت تقدهما ماكتب املراجعة للعمالء و أ ثرها عىل ا  .دراسة ميدانية عىل ماكتب املراجعة العامةل ابجلزائر: اخلدمات اال  حماس بة وتدقيق
يل يف احلد من ظاهرة  الفساد املايل يف املؤسسات -دراسة حاةل - دور املراجع ادلاخ حماس بة وتدقيق

ية  -دراسة حاةل - متطلبات تطوير املامرسات احملاسبية يف اجلزائر يف ظل تبين املرجعية احملاسبية ادلول حماس بة وتدقيق
صدار التقارير املالية لية و خصائص املراجع اخلاريج عىل توقيت ا  آليات احلومكة ادلاخ ختبارية عىل املؤسسات: مدى تأ ثري أ .دراسة ا  حماس بة وتدقيق

دور ادارة العالقة مع الزبون يف حتسني الاداء التسويقي تسويق اخلدمات
دور التسويق الالكرتوين يف حتقيق املزية التنافس ية تسويق اخلدمات

دور جودة اخلدمة الفندقية يف حتقيق املزية التنافس ية تسويق اخلدمات
اثر المتويل غري التقليدي عىل التضخم يف اجلزائر  قتصاد نقدي وبنيك ا 

اثر الس ياسات التجارية املعمتدة عىل اس تزناف احتياطي الرصيف يف اجلزائر  اقتصاد وتس يري املؤسسة
الطرق املس تحدثة يف متويل املشاريع العمومية دراسة حاةل  اقتصاد وتس يري املؤسسة

دور الصكوك الاسالميه يف التمنيه الاقتصاديه قتصاد نقدي وبنيك ا 
دور امللكيه الصناعيه يف تمنيه الابداع التكنولويج دارة الاعامل ا 

دور برات الاخرتاع يف رفع تنافس يه الاقتصاد دارة املوارد البرشية ا 
الاستامثر يف الطاقات املتجددة ودوره يف حتقيق التمنية الامس تدامة دارة املوارد البرشية ا 

التنويع الاقتصادي ودوره يف حتقيق التمنية الاقتصادية  اقتصاد وتس يري املؤسسة
دور اذلاكء التنافيس يف تعزيز املزية التنافس ية دارة الاعامل ا 

دور تكنولوجيا الاعالم واالتصال يف حتسني جودة اخلدمات يف املؤسسات الاقتصادية دارة املوارد البرشية ا 
2020_ 2010البنوك الاسالمية يف اجلزائر و دورها يف تعبئة املدخرات و متويل التمنية دراسة حاةل بنك السالم فرتة  قتصاد نقدي وبنيك ا 

لية ودورها يف تفعيل الاقتصاد اجلزائري زمن كوروان دراسة حاةل حظرية الرشيعة وثنية احلد فرتة  تسويق اخلدمات 2021- 2018الس ياحة ادلاخ
آليات تفعيل اسرتاتيجية التصدير خارج احملروقات مضن خطة الانعاش الاقتصادي حاةل اجلزائر فرتة  2024_ 2019أ قتصاد نقدي وبنيك ا 

آليات تفعيل خدمة النقل البحري يف اجلزائر زمن كوروان الواقع وال فاق فرتة  2022_2018أ تسويق اخلدمات
2021_2018قطاع الثقافة ودوره يف تفعيل الاقتصاد اجلزائري دراسة حاةل املسارح اجلهوية و دورها يف متويل اخلزينة احمللية فرتة  قتصاد نقدي وبنيك ا 

. منطقة التجارة احلرة الافريقية وحتدايت تسويق املنتوج اجلزائري دراسة حاةل مجمع كوندور لاللكرتونيات و الآالت الكهرو مزنلية  تسويق اخلدمات
أ ثر القانون اجلباءي يف تشجيع الاستامثر الاجنيب يف اجلزائر حماس بة وتدقيق

-دراسة حاةل اجلزائر-اسهامات الافصاح احملاس يب يف جذب الاستامثر الاجنيب حماس بة وتدقيق
ىل- اسهامات النظام احملاس يب املايل يف الرقابة عىل العمليات املالية للمؤسسة الاقتصادية  -دراسة عينة حلاةل املؤسسات الاقتصادية يف والية عني ادلف حماس بة وتدقيق

-دراسة املؤسسة امحلوية محلام ريغة- أ مهية اس تخدام النظام احملاس يب املايل عىل أ ساس الانشطة يف قطاع اخلدمات  حماس بة وتدقيق
ة املالية للمؤسسة الاقتصادية  ىل-امهية معرفة مصادر الاموال من أ جل حتديد اذلم -دراسة عينة من املؤسسات الاقتصادية العامةل يف املنطقة الصناعية لوالية عني ادلف حماس بة وتدقيق

-دراسة لعينة من املهنيني-تأ ثري النظام احملاس يب املايل يف احلد من ظاهرة احملاس بة الابداعية  حماس بة وتدقيق
العالقة بني سعر النفط والعجز املوازين يف اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 

توهجات النظام املرصيف حنو الصريفة الاسالمية يف اجلزائر قتصاد نقدي وبنيك ا 
ىل دراسة العالقة بني الاستامثر والادخار يف والية عني ادلف قتصاد نقدي وبنيك ا 

-دراسة حاةل- التحليل املايل يف املؤسسة الاقتصادية  حماس بة وتدقيق
التسويق الس يايح عرب مواقع التواصل الاجامتعي تسويق اخلدمات

مادي محمد ابراهمي

m.laribi@univ-dbkm.dz

 mb.madi@univ-dbkm.dz

جمرب محمد m.medjber@univ-dbkm.dz

كواش زهية z.kouache@univ-dbkm.dz

محلش همدي M.LAHMECHE@univ-dbkm.dz

لعرييب محمد

قسول فاطمة الزهراء

قويدر قوش يح بومجعة

قويدر قوش يح نعمية

f. Kassoul@univ-dbkm.dz

b.kouidri-kouchih@univ-dbkm.dz

n.kouideri-kouchih@univ-dbkm.dz

قرينو حسني e.grinou@univ-dbkm.dz



تسويق الفنديق عرب الانرتنت تسويق اخلدمات
دارة الوقت يف املؤسسة اجلزائرية  ا  دارة الاعامل ا 

دور التعمل التنظميي يف حتقيق اال بداع الوظيفي دارة الاعامل ا 
حنو تطبيق املنظمة املتعةل يف املؤسسة اجلزائرية  دارة الاعامل ا 

ة عىل ال داء املايل ملؤسسة أ ثر ال ساليب املعارصة يف احملاس بة اال دري حماس بة وتدقيق
-دراسة حاةل - اس تخدام ال دوات احلديثة يف التحليل املايل لتقيمي ال داء املايل للمؤسسة  حماس بة وتدقيق

سة املالية يف تقيمي املرشوعات الاستامثرية أ مهية ادلرا قتصاد نقدي وبنيك ا 
عداد دراسات اجلدوى اال قتصادية ة يف ا  أ مهية احملاس بة اال داري حماس بة وتدقيق

ريالستثماذ القرار اتخاامساهمتها في وية رالستثماللمرشوعات المالية وى الجداسة درا قتصاد نقدي وبنيك ا 
(...دراسة تقيميية  )هيئات ادّلمع والتّمويل ودورها يف تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  اقتصاد وتس يري املؤسسة

دراسة قياس ية - جنكيزن-التنبؤ بعرض النقود يف اجلزائر ابس تخدام طريقة بوكس قتصاد نقدي وبنيك ا 
تأ ثري أ زمة كوروان عىل الاداء املايل لرشاكت الطريان دراسة حاةل اخلطوط اجلوية اجلزائرية  اقتصاد وتس يري املؤسسة

ىل - دراسة اس تخدام أ نظمة املعلومات  أ و تكنولوجيا املعلومات يف حتسني اخلدمة العمومية  دراسة حاةل مراكز الربيد و املواصالت بوالية عني ادلف دارة املوارد البرشية ا 
دور الادارة الالكرتونية يف تفعيل أ نشطة املؤسسة يف ظل أ زمة كوروان دارة الاعامل ا 

-دراسة حاةل- دور حاضنات الاعامل يف تمنية قدرات املؤسسات الصغريةة واملتوسطة  تسويق اخلدمات
ىل- عالقة ضغوط العمل بأ داء املوظف يف املؤسسات اجلزائرية  -دراسة حاةل عينة من موظفي البنوك يف والية عني ادلف قتصاد نقدي وبنيك ا 

اس تخدام مناذج السالسل الومنية للتنبؤ ابس هتالك الكهرابء دراسة حاةل سونلغاز اقتصاد وتس يري املؤسسة
دراسة قياس ية النتاج احلليب يف مؤسسة اقتصادية دراسة حاةل اقتصاد وتس يري املؤسسة

cnacدور الصندوق الوطين للتأ مني عن البطاةل يف اس تحداث مناصب الشغل دراسة حاةل  قتصاد التأ مينات ا 
-دراسة حاةل-اثر اسرتاتيجية متكني العاملني عىل جودة اخلدمة التامينية  قتصاد التأ مينات ا 

أ ثر القيادة التحويلية عىل متكني العاملني ابملؤسسة الاقتصادية اقتصاد وتس يري املؤسسة
أ ثر تطبيق اال دارة اال لكرتونية عىل تسويق خدمات التأ مني دراسة تطبيقة قتصاد التأ مينات ا 

أ ثر الثقافة التنظميية عىل تمنية القدرات اال بداعية يف املؤسسة دارة الاعامل ا 
أ ثر تمنية الكفاءات  يف حتقيق املزية التنافس ية دارة املوارد البرشية ا 

BADRالتأ مني املرصيف يف اجلزائر دراسة حاةل  قتصاد التأ مينات ا 
La CAARالتأ مني عىل ال شخاص يف اجلزائر دراسة حاةل  قتصاد التأ مينات ا 

ة يف حتقيق الرضا الوظيفي يف املؤسسة اجلزائرية فعالية القيادة اال داري دارة الاعامل ا 
مدى مسامهة أ ساليب التقيمي يف حتسني أ داء العاملني يف املؤسسة دارة املوارد البرشية ا 

19التسويق الس يايح يف ظل ازمة كوفيد  تسويق اخلدمات
اتثري اجلو العام يف املراكز التجارية عىل القرار الرشايئ للمس هتكل الهنايئ تسويق اخلدمات

دارة الاعامل يف الاداء الاقتصادي للموظفني يف املؤسسات الاقتصادية  دراسة حاةل19اتثري كوفيد ا 
أ ثر ضغوط العمل عىل الرضا الوظيقي  دارة املوارد البرشية ا 

التغيري التنظميي و اثره عىل الوالء التنظميي  دارة املوارد البرشية ا 
غرتاب الوظيفي  املناخ التنظميي و عالقته بال  دارة املوارد البرشية ا 

دور اال بداع يف تعزيز املقاوالتية  دارة الاعامل ا 
دور حاضنات ال عامل يف دمع املؤسات الناش ئة  دارة الاعامل ا 
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k.ouakli@univ-dbkm.dz

مسعودي اندية

مقراب سارة

ملياين فتيحة

ن نشاد عز ادلي

وألكي لكثوم

محمد بلكبري خليدة

خمتاري بولنوار b.mokhtari@univ-dbkm.dz

k.mohammed-belkebir@univ-dbkm.dz

مدادي عبد القادر

جمرب محمد m.medjber@univ-dbkm.dz



19الادارة الالكرتونية يف ظل جاحئة كوفيد  دارة الاعامل ا 
ة العاملني يف القطاع اخلاص  ال من اال لكرتوين وأ ثره عىل مردودي دارة الاعامل ا 

تسويق اخلدمات عىل ارابح الرشاكت 19التسويق الالكرتوين وانعاكسات الازمة الوابئية كوفيد 
دور ادارة التغيري يف مواهجة خماوف العاملني من برامج عرصنة انظمة املزيانية  دارة الاعامل ا 

دور نظم معلومات املوارد البرشية يف حتسني خدمة العاملني دارة املوارد البرشية ا 
مدى اتثري الامن الس يرباين يف احمليط اخلاريج للمؤسسة الاقتصادية 

اثر الرضا الوظيفي عىل ال داء اقتصاد وتس يري املؤسسة
أ ثر الرقابة التسويقية عىل ال داء التسويقي تسويق اخلدمات

نظام املعلومات التسويقي وأ مهيته يف زايدة الفعالية التسويقية تسويق اخلدمات
  2021-2010مع الاشارة اىل بعض الامثةل یف الفرتة  الاحتاكر یف الاقتصاد اجلزائرى لظاهرة دراسة نظرية

لية یف اجلزائر - واقع الس ياحة ادلاخ

ىل  - دراسة اس تقصائية (اجلزائر)املؤسسات الصغرية و املتوسطة یف والية عني ادلف

ختبارات الضغط يف التقليل من اخملاطر البنكية امهية ا 
دور النوافذ الاسالمية يف حتسني أ داء البنوك التقليدية

دارة اخملاطر يف البنوك الالكرتونية اليات ا 
mouniakh520@gmail.com خليفة مونية

وزاع محمد

حيياوي عبد الرحامن a.yahiaoui@univ-dbkm.dz

m.ouzaa@univ-dbkm.dz 

بن زهرة بن يوسف b.ben-zohra@univ-dbkm.dz
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