جملـة العلوم االقتصاديـة وعلوم التسييـر
دلًة دويية ذلهُة َتخصصة يف ايدراشات واألحباث االقتصادية
تصدرها نًية ايعًوّ االقتصادية وايتحارية وعًوّ ايتصيري،
جاَعة شطيـف  ،1اجلـسائر


أثر ايكدرات ايتصويكية عًى اآلداء ايصوقي يًُؤشصات يتحكيل ايتٓافصية-دراشة عيٓة َٔ املؤشصات
اجلسائرية-




احلهوَة االيهرتوْية يف اجلسائر بني ايواقع وايتحديات
دور ايتدقيل ايداخًي يف املُارشة ايصًيُة حلونُة ايعرنات عًى ضوء املعايري ايدويية ملُارشة َهٓة
ايتدقيل ايداخًي




تٓافصية االقتصاد اجلسائري يف َٓطكة جٓوب وظرم املتوشط ودوٍ وشط وظرم أوروبا
ْعرية اإلظارة نُدخٌ يتفصري ذلددات ايتُويٌ بايكروض االشتجُارية يًِ ص ّ يف ظٌ ظروف عدّ
متاثٌ املعًوَات دراشة حاية عيٓة َٔ امل ص ّ يف اجلسائر



توظيف محالت ايتصويل االجتُاعي يف ايتوعية يتعسيس َفهوّ ايصالَة املرورية وحتكيل ايتُٓية
اجملتُعية



تدفكات رؤوط األَواٍ األجٓبية وأثرها عًى َعدٍ منو ايٓاتخ احملًي اإلمجايي احلكيكي "- "GDPدراشة
حايةَ :اييسيا



األبعاد ايٓعرية يًتحًيٌ اإلشرتاتيحي وتطبيكاتها يف املؤشصة ايصػرية واملتوشطة اجلسائرية :دراشة
اشتكصائية يبعض املؤشصات بصطيف




إدارة املخاطر االئتُاْية يًُؤشصات ايصػرية واملتوشطة يف ايبٓوىَ .ع اإلظارة يًكطاع املصريف اجلسائري
أثر منط ايكيادة عًى إدارة َراحٌ عًُية ايتػيري ايتٓعيُي َٔ وجهة ْعر ايعاًَني -دراشة َيداْية يف
َؤشصة األقُعة ايصٓاعية  Tindalباملصيًة




احملـددات ايرئيصيـة يإلْفـام ايصحـي فـي اجلسائـر وآييـات ايتحهـِ فيـه دراشــة تطبيكيــة
عالقة جودة اخلدَة ايبٓهية و جودة ايعالقة(عُيٌ –بٓو) عًى رضاء ايعُالء دراشة يعيٓة َٔ عُالء
بٓو ايفالحة و ايتُٓية ايريفية بوالية األغواط




اجتاهات ايُٓو يف األشوام ايصيدالْية  -دراشة َكارْة بني ايصني واجلسائر
تكييِ ايتحربة اجلسائرية يف دلاٍ ايتُويٌ املتٓاهي ايصػر دراشة حاية َعروع دعِ ايتُٓية اإلجتُاعية
واإلقتصادية احملًية بعُاٍ ظرم اجلسائر ))PADSEL-NEA



ايهفاءة االشتخداَية يصياشة ايتحفيس ايطرييب يف تُٓية وتوجيه االشتجُار  -جتربة ايوناية ايوطٓية

يتطوير االشتجُار يف اجلسائر-
 Les régimes de perfectionnements actif et passif et l’insertion des entreprises
algériennes dans la sous-traitance internationale

?  L’intelligence économique au service de l’innovation dans l’entreprise

اإليداع القانوني 2001/925

العدد 2016/16

ر د م د 1112-3443

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسييـر
دلًة دويية ذلهُة َتخصصة يف ايدراشات واألحباث االقتصادية
تصدرها نًية ايعًوّ االقتصادية وايتحارية وعًوّ ايتصيري،
جاَعة شطيـف  ،1اجلسائر

الـمراسالت
نًية ايعًوّ االقتصادية وايتحارية وعًوّ ايتصيري
جاَعة شطيف  ،10اجلسائر
اهلاتف /ايفانض213 )0( 33 62 01 07 :
ايربيد اإليهرتوْيrevue@eco.univ-setif.dz :

اإليداع ايكاْوْي 2001/925

ايعدد 2016/16

ر د ّ د1112-3443 :

ايرئيض ايعريف

اهليئة العلمية

أ.د /عبد اجمليد جٓإ

أ.د عبد ايكادر درباٍ

جاَعة وٖرإ

رئيض جاَعة شطيف 10

أ.د عريف ذلُد صاحل

جاَعة ايفري فرْصا

أ.د بٔ جبيب عبد ايرزام

جاَعة تًُصإ

أ.د عبد ايوٖاب مشاّ

جاَعة قصٓطيٓة

أ.د عبد ايعسيس ظرابي

جاَعة قصٓطيٓة

أ.د َايهٌ ٖــــــود

جاَعة ومسٓصرت ،بريطاْيا

أ.د ذلُد ايصعيد أونيٌ

جاَعة ايدَاّ ايصعودية

أ.د خرباظي محيد

جاَعة ظاية

أ.د عكاري َصطفى

جاَعة باتٓة

أ.د نًود برطوْيو

جاَعة ْيض ،فرْصا

أ.د عُــــر ايهتاْي
أ.د ذلُد شعـــد
أ.د بوٖسة ذلُد
أ.د عبد اجمليد قدي
أ.د بًعربي عبد احلفيغ
أ.د ذلُد بٔ بوزيإ
أ.د ايطاٖر بٔ يعكوب
أ.د صاحل فالذي
أ.د عبد اجمليد جٓإ
أ.د ذلُد ايطعآَة
أ.د بًكاشِ زايري
أ.د شًيُإ ْاصر
أ.د َبارى بوععة
أ.د شعيد بوٖراوة

جاَعة ايرباط ،املػرب
جاَعة بريصتوٍ بريطاْيا
جاَعة شطيف 10
جاَعة اجلسائـــــــــــــــر
جاَعة ايسيتوْة،األردٕ
جاَعة تًُصــــــــإ
جاَعة شطيـــــــــف
جاَعة باتٓــــــــــــة
جاَعة شطيف 10
جاَعة ايربَـــــــوى ،األردٕ
جاَعة وٖـــــــــرإ
جاَعة ورقًـــــــــــــــــــة
جاَعة قصٓطيٓــــــــــــــة
االنادميية ايعاملية يًبروث
ايعرعية َاييسيا

رئيض ايتحرير:

أ .د /عبد ايوٖاب بًُٗدي
عُيد نًية ايعًوّ االقتصادية
وايتحارية وعًوّ ايتصيري
ْائب رئيض ايتحرير:

أ .د /عُار عُاري
رئيض اجملًض ايعًُي يًهًية

هيئة ايتحرير:
أ.دًَ /ياْي حهيِ

أ.د  /بكة ايعريف
أ.د  /عهي عًواْي عوَر
قطاف ييًى
أ.د /جبار ذلفوظ

أ.د  /صاحلي صاحل
أ.د  /ذاد صرراوي محودي

 أَاْة ايتحرير
د /يعحايي عادٍ
د/حططاش عبدايصالّ
د /شاري ْصرايدئ

قواعد النشر
 الالتزام بالخحليل العلمي والخليد باملعالجت املىضىعيت وإلاحاطت املىهجيت والطسيلت املىظمت في الكخابت.
 إن مىضىعاث البحىر املفضل جلديمها للمجلت ،هي :الدزاساث الخطبيليت وامليداهيت ،جلييم ألاساليب
واملفاهيم املعسفيت ،الدزاساث امللازهت ودزاساث الحالت ،بىاء وجطىيس الىماذج أو ألاطس الىظسيت.
ُ
أصحابها باللساز املخعلم باللبىل أو السفض أو
 جلدم ألابحار املسسلت للخلييم إلى لجىت مً املحكمينُ ،وي َبلغ
الخعديل.
 ال يلل حجم امللال عً  4آالف كلمت وال يزيد عً  8آالف كلمت كحد أكص ى ،مع ملخص ال جزيد عدد كلماجه عً .50
 يجب اسخعمال بسهامج وازد  Wordفي الكخابت مع خط  Arabic transparentبحجم . 13
 يسسل امللال عً طسيم البريد الالكترووي للمجلت ،مسفلا بيسخخين مطبىعخين مىه على وزق .2..2/21

 جكخب الهىامش في كائمت بنهايت امللال مع إلاشازة إلى أزكامها في زىايا البحث.
 يكىن امللال حديدا لم يسبم وشسه في وشسياث أخسي مهما كاهذ ،ولهيئت الخحسيس أن جحرف أو جختزل أو حعيد
صياغت أحزاء مً البحث ،بما يدىاسب مع أسلىبها وههجها.
 أن يكىن امللال مصحىبا بملخص بلغت امللال وملخص بلغت زاهيت ،على أن يكىن امللخص الثاوي باللغت العسبيت.
 ألابحار املسسلت ال حعاد إال للمساحعت والخصحيح سىاء وشسث أم لم جيشس.
 ال جيشس إال ألابحار املخخصصت في العلىم الاكخصاديت والخخصصاث املسجبطت بها.
 جسسل للباحث وسخخان مً العدد امليشىز فيه ملاله ،كما جسسل له  10مسخالث مً بحثه.
 جسحب املجلت بالدزاساث الىلديت التي جدىاول الكخب الجديدة ،والخعسيف بها ،في حدود  2000كلمت.

حكوم ايٓعر ذلفوظة جملًة ايعًوّ االقتصادية وعًوّ ايتصيري
نًية ايعًوّ االقتصادية وايتحارية وعًوّ ايتصيري
جاَعة شطيف - 0اجلسائر
مت ايطبع بعرنة دار اهلدى يًطباعة وايٓعر و ايتوزيع
عني ًَيًة  -اجلسائر
http://www.elhouda.com

أثر ايكدرات ايتصويكية عًى اآلداء ايصوقي يًُؤشصات يتركيل
ايتٓافصية-دراشة عيٓة َٔ املؤشصات اجلسائرية

د/كاش ي خالد -أ /لرادي صفيان

جامعت البليدة  -الجسائر

01

أ.د /إلهام يحياوي
جامعت باتنت  -الجسائر

15

دور ايتدقيل ايداخًي يف املُارشة ايصًيُة حلونُة ايعرنات
عًى ضوء املعايري ايدويية ملُارشة َٗٓة ايتدقيل ايداخًي

د/العايب عبد الرحمان
جامعت صطيف - 1الجسائر

46

تٓافصية االقتصاد اجلسائري يف َٓطكة جٓوب وظرم املتوشط
ودوٍ وشط وظرم أوروبا

أ /لركط فريدة
جامعت صطيف - 1الجسائر

68

ْعرية اإلظارة نُدخٌ يتفصري ذلددات ايتُويٌ بايكروض
االشتجُارية يًِ ص ّ يف ظٌ ظروف عدّ متاثٌ املعًوَات
دراشة ذاية عيٓة َٔ امل ص ّ يف اجلسائر

أ /معيزة مضعود أمير
جامعت صطيف - 1الجسائر

104

توظيف محالت ايتصويل االجتُاعي يف ايتوعية يتعسيس َفٗوّ
ايصالَة املرورية وحتكيل ايتُٓية اجملتُعية

أ/عصماني صفيان
جامعت صطيف - 1الجسائر

132

تدفكات رؤوط األَواٍ األجٓبية وأثرٖا عًى َعدٍ منو ايٓاتخ
احملًي اإلمجايي احلكيكي " -"GDPدراشة ذايةَ :اييسيا
األبعاد ايٓعرية يًترًيٌ اإلشرتاتيحي وتطبيكاتٗا يف املؤشصة
ايصػرية واملتوشطة اجلسائرية :دراشة اشتكصائية يبعض
املؤشصات بصطيف
إدارة املخاطر االئتُاْية يًُؤشصات ايصػرية واملتوشطة يف
ايبٓوىَ.ع اإلظارة يًكطاع املصريف اجلسائري

د /ملعاش صاميت
جامعت باتنت  -الجسائر

160

د /بن صديرة عمر
جامعت صطيف - 1الجسائر

185

أ /صحراوي ايمان
جامعت صطيف - 1الجسائر

219

أثر منط ايكيادة عًى إدارة َراذٌ عًُية ايتػيري ايتٓعيُي َٔ
وجٗة ْعر ايعاًَني -دراشة َيداْية يف َؤشصة Tindalباملصيًة

أ /هبال عبد املالك
جامعت املضيلت  -الجسائر

259

احملـددات ايرئيصيـة يإلْفـام ايصرـي فـي اجلسائـر وآييـات
ايترهـِ فيـ٘ -دراشــة تطبيكيــة

د/بومعراف إالياش
جامعت صطيف - 1الجسائر

278

عالقة جودة اخلدَة ايبٓهية و جودة ايعالقة(عُيٌ –بٓو) عًى
رضاء ايعُالء -دراشة يعيٓة َٔ عُالء بٓو ايفالذة و ايتُٓية
ايريفية -األغواط
اجتاٖات ايُٓو يف األشوام ايصيدالْية  -دراشة َكارْة بني
ايصني واجلسائر
تكييِ ايتحربة اجلسائرية يف دلاٍ ايتُويٌ املتٓاٖي ايصػر-
دراشة ذاية َعروع دعِ ايتُٓية اإلجتُاعية واإلقتصادية
احملًية بعُاٍ ظرم اجلسائر ()PADSEL-NEA
ايهفاءة االشتخداَية يصياشة ايترفيس ايطرييب يف تُٓية
وتوجي٘ االشتجُار -جتربة ايوناية ايوطٓية يتطوير االشتجُار
يف اجلسائر

أ/حمد بن مويسة
جامعت ألاغواط  -الجسائر

295

أ /كطاف صلمى
جامعت صطيف - 1الجسائر

321

أ /عمران عبد الحكيم
جامعت املضيلت  -الجسائر

358

أ /زواق الحواش
جامعت املضيلت  -الجسائر

385

احلهوَة االيهرتوْية يف اجلسائر بني ايواقع وايترديات

جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري
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