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Publications Internationales :

دار زهران للنشر والتوزیع،األردن ، التحلیل المالي الحدیث طبقا للمعاییر  الدولیة لإلبالغ المالي ،

2012  
Publications  nationales :

 أخصائي المعلومات في البیئة الرقمیة،إعداد؛  األستاذ شعباني مجید،مجلة المدرسة العلیا

  ، بن عكنون16،2013للتجارة،العدد

 وغیر الممكن في معالجة البطالة  ،اقتراح  نموذج للمؤسسات المتوسطة والصغیرة للحد الممكن

شعیب .اعداد  د،جامعة األغواط،2013، 19،مجلة دراسات اقتصادیة، العدد من هذه الظاهرة

  شنوف 

جامعة ،الوفرة المالیة لتحقیق التنمیة المستدامةاستغالل  حتمیة تعبئة الموارد الطبیعیة المتاحة و،

  شعیب شنوف.د:  ،إعداد و تقدیم 12،2013،مجلة كلیة العلوم ، العدد الزقازیق

،بن 16،2013االقتصاد غیر الرسمي في الجزائر،مجلة العلوم القانونیة و االداریة ،العدد ،

  عكنون،اعداد األستاذ حمید بوزیدة

 Le rôle de la satisfaction client dans la qualité de services : vers un marketing, 

relationnel performantBoucetta Mohamed, l’école des hautes études 

commerciales EHEC-Alger.
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Publications Internationales :





· التحليل المالي الحديث طبقا للمعايير  الدولية للإبلاغ المالي، دار زهران للنشر والتوزيع،الأردن ، 2012

Publications  nationales :

· أخصائي المعلومات في البيئة الرقمية،إعداد؛  الأستاذ شعباني مجيد،مجلة المدرسة العليا للتجارة،العدد16،2013، بن عكنون

· الممكن وغير الممكن في معالجة البطالة  ،اقتراح  نموذج للمؤسسات المتوسطة والصغيرة للحد من هذه الظاهرة،مجلة دراسات اقتصادية، العدد 19، 2013،جامعة الأغواط، اعداد  د.شعيب شنوف 

· حتمية تعبئة الموارد الطبيعية المتاحة و استغلال  الوفرة المالية لتحقيق التنمية المستدامة،،جامعة الزقازيق ،مجلة كلية العلوم ، العدد 12 ،2013،إعداد و تقديم :  د.شعيب شنوف

· الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر،مجلة العلوم القانونية و الادارية ،العدد،16 ،2013 ، بن عكنون،اعداد الأستاذ حميد بوزيدة

· Le rôle de la satisfaction client dans la qualité de services : vers un marketing, relationnel performantBoucetta Mohamed, l’école des hautes études commerciales EHEC-Alger.
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