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 ةــالمداخل وان ـــــــعن ونـــدخلــالمت وعــــالموض

 وم االول ـــــــــــــــالي
 

 التعليم العالي
 البحث العلمي والتطوير في الدول العربية......الى اين ؟. بوزيدة حميد

 اساليب ضمان الجودة في اداء مؤسسات التعليم العالي . بن حميدة هشام

 واقع وافاق التعليم عن بعد في الجزائر . شنوف شعيب

 

 التسويق
 اخالقيات التسويق من منظور الفكر االقتصادي االسالمي في ظل المتغيرات المعاصرة . اونيس عبد المجيد

 تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 دور الحاضنات التكنلوجية والصناعة في تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة لدول الشرق االوسط  . الطيف عبد الكريم

 المسؤولية  االجتماعية للشركات
 The corporate social responsibility of algerian firms case study on a sample of managers لزهرشين 

 البنوك االسالمية 
 دراسة حالة ميدانية لبنك البركة وبنك السالم وبنك الخليج .–تقويم تجربة البنوك االسالمية في الجزائر  شعباني مجيد

 يـــــــــــوم الثانـــــــــــالي
 االستثمار االجنبي

 االهمية االقتصادية والدور االنمائي . –االستثمارات االجنبية المباشرة  دبيش احمد

 االزمة المالية
 تحليل اثر االزمة المالية على تدفق االستثمار االجنبي المباشر في الوطن العربي في ظل مؤشرات العولمة . بداش بوبكر

 

 الرقابة المالية
 تقييم دور االجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد االداري والمالي في الجزائر . شيخي بالل

 دور الشفافية والمساءلة في تفعيل الرقابة المالية على اعداد وتنظيم الميزانية العامة والحد من الفساد . فكير سامية

 . حماية المال العام مع عرض التجربة الجزائرية جاري فاتح
 

 المتطلبات االقتصادية واالجتماعية للتحول نحو االقتصاد االسالمي . بعداش عبد الكريم االقتصاد االسالمي

 

 الموارد المائية
 تحلية المياه كحل جزئي لمواجهة الندرة النسبية للموارد المائية . مغاري عبد الرحمان

 حالة الجزائر . –سياسة ادارة الموارد المائية في المغرب العربي  تومي عبد الرحمان

 دور المياه العادمة المعالجة في التخفيف من حدة ندرة المياه التقليدية . بن طالبي فريد

 


