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المنشورات الوطنیة :

تاریخ اإلصدار الصفحة الهیئة الصادرة عنوان المجلة عنوان البحث الرتبة إسم ولقب الباحث الرقم

2013 247ص

كلیة اآلداب والعلوم االجتماعیة،جامعة سعد 

09دحلبالبلیدة،الجزائر،العدد

والعلوم مجلة اآلداب 

االجتماعیة

واقع وتحدیات التنمیة 

دراسة - البشریة بالجزائر

2005-1995للفترة 

Pr

بن عـنتر عبد الرحمان

01

2012 267ص

03كلیة الحقوق،بن عكنون العدد المجلة الجزائریة للقانون 

واالقتصاد والسیاسة

تقییم التجربة الصناعیة الجزائریة في 

لالقتصاد،دراسة ظل التسییر اإلداري 

)1980- 1965(للفترة

Pr

Pr

بلوناس عبد اهللا

أونیس عبد المجید 02

2012 13ص

الجزء الثاني-04جامعة حلوان ،العدد المجلة العلمیة للبحوث 

والدراسات التجاریة

االقصاح المحاسبي والمالي وفقا 

للمعاییر المحاسبیة الدولیة وأثره على 

تعزیز جودة المعلومات وتنشیط 

االستثمار في سوق األوراق المالیة

MCB

شیخي بالل

03

2012 15ص

مركز البصیرة للبحوث واالستشارات والخدمات 

20العدد،العلمیة

دراسات اقتصادیة متطلبات اإلفصاح المحاسبي في ظل 

تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة وأثره 

على تطبیق المحتوى اإلعالمي للقوائم 

المالیة

MCB

باللشیخي 

04



2012 231ص

13،الجزائر،العددجامعة أكلي محند أولحاج،البویرة معارفمجلة  نظم المعلومات وأثره على تنافسیة 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
MAA

Pr

علي غزیباون

بلوناس عبد اهللا 05

2012 155ص
13،الجزائر،العددجامعة أكلي محند أولحاج،البویرة معارفمجلة  المعلومات كمدخل لتعزیز تكنولوجیا 

تنافسیة المصارف

MAA حمیدي عبد الرزاق
06

2012 185ص

العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم كلیة 

02العددالتسییر،جامعة بومرداس

مجلة أبعاد اقتصادیة أنظمة ذكاء األعمال وهندسة القرار في 

المؤسسة
MAA

عرقوب واعلي

07

2012 47ص

بن عكنون -العلیا التجاریةمدرسة الدراسات 

14،الجزائر، العدد

مجلة العلوم التجاریة المفاضلة بین مختلف أسس القیاس 

المحاسبي وتطبیقاتها على المحاسبة 

العمومیة

MAA
شالل زهیر

08

المنشورات الدولیة :

2012 116ص

كلیة اإلدارة واالقتصاد، جامعة القادسیة، العراق، 

01،العدد14المجلد

القادسیة للعلوم مجلة 

اإلداریة واالقتصادیة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین 

تحدي المعوقات وضرورة دعم قدراتها 

التنافسیة في ظل المنافسة الدولیة 

Pr

Pr

بن عـنتر عبد الرحمان

بلوناس عبد اهللا 01

2012 13ص

الجزء الثاني-04جامعة حلوان ،العدد المجلة العلمیة للبحوث 

التجاریةوالدراسات

االقصاح المحاسبي والمالي وفقا 

للمعاییر المحاسبیة الدولیة وأثره على 

تعزیز جودة المعلومات وتنشیط 

االستثمار في سوق األوراق المالیة

MCB

شیخي بالل

02

2012 15ص

مركز البصیرة للبحوث واالستشارات والخدمات 

20العدد،العلمیة

دراسات اقتصادیة اإلفصاح المحاسبي في ظل متطلبات

تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة وأثره 

على تطبیق المحتوى اإلعالمي للقوائم 

المالیة

MCB شیخي بالل

03
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المنشورات الوطنية :

		تاريخ الإصدار

		الصفحة

		الهيئة الصادرة

		عنوان المجلة

		عنوان البحث

		الرتبة

		إسم ولقب الباحث

		الرقم



		2013

		ص247

		كلية الآداب والعلوم الاجتماعية،جامعة سعد دحلبالبليدة،الجزائر،العدد09

		مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية

		واقع وتحديات التنمية البشرية بالجزائر-دراسة للفترة 1995-2005

		Pr

		بن عـنتر عبد الرحمان



		01



		2012

		ص267

		كلية الحقوق،بن عكنون العدد03

		المجلة الجزائرية للقانون والاقتصاد والسياسة

		تقييم التجربة الصناعية الجزائرية في ظل التسيير الإداري للاقتصاد،دراسة للفترة(1965-1980)

		Pr

Pr

		بلوناس عبد الله

أونيس عبد المجيد

		02



		2012

		ص13

		جامعة حلوان ،العدد04-الجزء الثاني

		المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية

		الاقصاح المحاسبي والمالي وفقا للمعايير المحاسبية الدولية وأثره على تعزيز جودة المعلومات وتنشيط الاستثمار في سوق الأوراق المالية

		MCB

		شيخي بلال

		03



		2012

		ص15

		مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات العلمية، العدد20



		دراسات اقتصادية

		متطلبات الإفصاح المحاسبي في ظل تطبيق معايير المحاسبة الدولية وأثره على تطبيق المحتوى الإعلامي للقوائم المالية

		MCB

		شيخي بلال

		04



		2012

		ص231

		جامعة أكلي محند أولحاج،البويرة،الجزائر،العدد13

		مجلة معارف

		نظم المعلومات وأثره على تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

		MAA

Pr

		علي غزيباون

بلوناس عبد الله

		05



		2012

		ص155

		جامعة أكلي محند أولحاج،البويرة،الجزائر،العدد13

		مجلة معارف

		تكنولوجيا المعلومات كمدخل لتعزيز تنافسية المصارف

		MAA



		حميدي عبد الرزاق

		06



		2012

		ص185

		كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة بومرداس العدد02

		مجلة أبعاد اقتصادية

		أنظمة ذكاء الأعمال وهندسة القرار في المؤسسة

		MAA



		عرقوب واعلي

		07



		2012

		ص47

		مدرسة الدراسات العليا التجارية-بن عكنون ،الجزائر، العدد14

		مجلة العلوم التجارية

		المفاضلة بين مختلف أسس القياس المحاسبي وتطبيقاتها على المحاسبة العمومية

		MAA



		شلال زهير

		08





المنشورات الدولية :

		2012

		ص116

		كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، العراق، المجلد14،العدد01

		مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية

		المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين تحدي المعوقات وضرورة دعم قدراتها التنافسية في ظل المنافسة الدولية 

		Pr

Pr

		بن عـنتر عبد الرحمان

بلوناس عبد الله

		01



		2012

		ص13

		جامعة حلوان ،العدد04-الجزء الثاني

		المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية

		الاقصاح المحاسبي والمالي وفقا للمعايير المحاسبية الدولية وأثره على تعزيز جودة المعلومات وتنشيط الاستثمار في سوق الأوراق المالية

		MCB

		شيخي بلال

		02



		2012

		ص15

		مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات العلمية، العدد20



		دراسات اقتصادية

		متطلبات الإفصاح المحاسبي في ظل تطبيق معايير المحاسبة الدولية وأثره على تطبيق المحتوى الإعلامي للقوائم المالية

		MCB

		شيخي بلال

		03
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