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The role of Zakat in achieving economic 
devlopment 

بن حسان حكيم/ د  
يحياوي نصيرة/ د  

23 -44 مقاربة نظرية حول  - الكمية كمدخل لتحقيق النجاعة التسيرييةالتقنيات  
 -املؤسسات االقتصادية واإلدارات العمومية الوطنية

Quantitative Techniques as an Entrance to Achieve 
Efficiency in Management. 
A Theoritical Approach on Economic Institutions 
and National Public Administrations 

قاسمي شاكر/د       

45 -67 دراسة - دور السياسات العمومية يف التشغيل و احلد من البطالة يف اجلزائر 
 - )2014- 2004(للفرتة

The role of public policies in employment and 
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period :2004-2014 - 

 عنتر عبد الرحمانبن /د.أ
 أ/ بن يحي حميدة
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   عبو هودة/ أ 

88 -106  )بتلمسان SERORو واقعها مبؤسسة (  إشكالية تقييم الكفاءات 
The Problematic of Competency Assessment and 
evaluation and its reality in SEROR Company at 
Tlemcen. 

  سحنوني محمد /  أ
بندي عبد اهللا عبد / أ د 
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 دور مؤسسات التعليم العايل يف لبنان يف رفد اقتصاد املعرفة 135-159
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  - قياسية
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  بدروني هدى/  أ
   قوريش نصيرة/ د 

 يف اجلزائر ةمااحلك تطورات تقييم 212-232
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Total Quality Management as an Approach to 
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  فريد خميلي  /أ
  أميرة دباش 

  

  إدارة األزماتاإلدارية يفالقيادة دور  298-330
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 اململكة املتحدة الربيطانية، الواليات املتحدة األمريكية،  : دراسة حالة 
  -فرنسا، أملانيا 

A  Leading International Efforts Towards 
Establishing a Legal and Institutional Framework to 
Corporate Governance . Case Study: The UK, USA, 
France and Germany - 

  تريش حسينة 
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