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 قائمة المراجع
  

  :المراجع باللغة العربیة: أوال
  
 :الكـــــــتب / 1
  

  . 1994 ، األولىاحمد سعید بامخرمة ، اقتصادیات الصناعة، دار زھران للنشر و التوزیع، جدة، الطبعة  .1

  2007,طبعة أولى , لبنان, دار المنھل اللبناني, السیاسات العامة في الدول النامیة , حسین خلیل  .2

  1988 اإلسكندریة، العام، واالقتصاد الحكومیة المالیة وجدي ،حسین  .3

 .1994اقتصادیات الصناعة، تعریب فرید بشیر طاھر، الریاض ، دار المریخ للنشر ،  ,كالرك روجر .4

المطبوعات الجامعیة     دیوان دراسة تحلیلیة تقییمیھ،-مدخل إلى السیاسات االقتصادیة الكلیة, عبد المجید قدي .5

 .2003  ،الجزائر،

  2001, اإلسكندریةالدار الجامعة , " دراسات و بحوث میدانیة "إدارة األعمال الدولیة , عبد السالم أبو قحف  .6

  2001, دار غریب للطباعة و النشر: القاھرة,  إدارة الموارد البشریّة اإلستراتیجیّة, علي السلمي .7

  . 1989  ر الفكر العربیة، الطبعة األولى،النقدیة، دافوزي عطوي ، االقتصاد السیاسي، النقود و البنوك و النظم  .8

 1964فوزیة القیسي ، النظریة النقدیة ، بغداد، دار التضامن ، الطبعة األولى  .9

  2002, اإلسكندریة, دار الجامعة الجدیدة , إستراتیجیة اإلنتاج و العملیات , نبیل محمد مرسي  .10

  1999, اإلسكندریة    , الدار الجامعة للطباعة و النشر, مصر, عمالالمیزة التنافسیة في مجال األ, نبیل مرسي خلیل .11

 .للنشر المیسرة   دار ,عمان اإلسالم، في المالي والنظام العامة المالیة ،ریاء ا عزام أحمد الوادي، حسین محمود .12

 2000 والتوزیع ،

 . 2001األولى  الطبعة, دار وائل للنشر , األردن , االقتصاد الصناعي , مدحت كاضم القریشي  .13

, المریخ للنشر  دار , المملكة العربیة السعودیة,اإلدارة اإلستراتیجیة , محمد رفاعي, محمد سید أحمد عبد المتعالي .14

  2001سنة , " مدخل متكامل " الجزء األول 

 

  األطروحات ومذكرات الماجستیر / 2

أطروحة , میة للتجارة على قطاع صناعة األدویة اآلثار المحتملة النضمام الجزائر للمنظمة العال, الصادق بوشناف  .1

  2006/2007العام االدراسي , جامعة الجزائر , دكتوراه 

, مذكرة ماجستیر, التحلیل التنافسـي ودوره في إعـداد االستراتیجیة التسویقیة بالمؤسسـة االقتصادیـة , أحمد بن مـویزة .2

 .2005/2006: السنة الجامعیة, جامعة محمد بوضیاف 

رسالة , "مجمع صیدال"دراسة حالة . صورة المؤسسة و تقییم فعالیة إستراتیجیة اإلتصال التسویقي, لقاسم رابحب .3

 . 2006/ 2005: السنة الجامعیة, جامعة الجزائر , ماجستیر

, یرمذكرة ماجست, المباشر و النموا االقتصادي دراسة حالة تونس الجزائر المغرب  األجنبياالستثمار , رفیق نزاري  .4

 . 2008-2007السنةالجامعیة , جامعة الحاج لخضر باتنة 

جامعة , مذكرة ماجستیر, دور نظام المعلومات في تعزیز القدرة التنافسیـــة للمؤسســـة الجزائریة, رقیة منصوري .5

 . 2008- 2007,محمد خیضر بسكرة
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لدواء في الجزائر، مذكرة دكتوراه ، سامیة لحول، التسویق والمزایا التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة ا .6

 . 2007/2008السنة الجامعیة , جامعة باتنة

مذكرة , أثر استراتیجیة الشراكة على الوضعیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة  حالة مجمع  صیدال, سلیمان بلعور .7

  .2004/  2003الموسم الجامعي  , جامعــة الجزائر, ماجستیر

محمد خیضر  جامعة ,مذكرة ماجستیر ,)2003/2008(ع الھاتف النقال في الجزائرھیكل صناعة قطا, سعاد قوفي  .8

 .2009/2010, بسكرة

   2009سوریا, جامعة تشرین , مذكرة دكتوراه , األداء التنافسي لشركات األدویة األردنیة,عبد الحكیم عبد هللا النسور .9

, رسالة الماجستیر, جیة في المؤسسات الصناعیة  على اإلنتا" دارة اإلنتاج إ" دراسة أثر , عبد الرحمان بن عنتر .10

  . 1995,جامعة الجزائر

, مذكرة ماجستیر, صیدالتمویل المؤسسة دراسة حالة مؤسسة  مصادرالتأثیر الجبائي على اختیار , عبد القادر بوعزة .11

 .2004/  2003السنة الجامعیة  , جامعة الجزائر

جامعة , مذكرة دكتوراه, و نقل التكنولوجیا في مجال صناعة الدواءحمایة الملكیة الفكریة , عبد السالم مخلوفي  .12

 . 2007/2008سنة , الجزائر

, مذكرة ماجستیر , ھیكل الصناعة والمیزة التنافسیة دراسة حالة مجمع صیدال لصناعة الدواء في , عرقابيعادل  .13

  .9200/2010السنـة الجامعیـة, جامعة بسكرة, الجزائر

الواقع و الدور المرتقب في إحداث تنمیة "الترخص الصناعي في الضفة الغربیة , لرحمان عزمي لطفي محمد عبد ا .14

 .2001سنة , فلسطین , كلیة الدراسات العلیا نابلس , رسالة ماجستیر , " صناعیة 

 .2002, جامعة الجزائر, رسالة ماجیستر , المیزة التنافسیة في المؤسسة االقتصادیة, عمار بوشناف .15

التسییر  وعلوم االقتصادیة العلوم كلیة, مذكرة ماجستیر,  للمؤسسة التنافسیة المیزة تحقیق في الجودة دور ,فلة العیھار .16

  .2005 سنة, التسییر علوم بالخروبة قسم

السنة ,جامعة بسكرة, مذكرة ماجستیر, التسویق المصرفي كإستراتیجیة في ضل التحرر المصرفي, محمد رضا بوسنة .17

 .2008/2009الجامعیة 

  . 2009/2010سنة , بسكرة , مذكرة ماجستیر , السیاسات الصناعیة في قطاع المحروقات في الجزائر , نذیر میاح  .18

جامعة , مذكرة ماجستیر , دور السیاسات الصناعیة في تحسین أداء المؤسسة االقتصادیة , و لید أحمد صالح العطاس  .19

 . 2009/2010, بسكرة  –محمد خیضر 

 

 الملتقیات /3

، الملتقى )رھانات السیاسات الصناعیة لقطاع خارج المحروقات (دالل بن طبي ، مداخلة بعنوان , ب داودي ، االطی .1

 .، بسكرة )2008دیسمبر 03،  02(الدولي األول حول االقتصاد الصناعي و السیاسات الصناعیة یوم 

، الملتقى الوطني األول " میزة التنافسیةدور التسییر الفعال لموارد و كفاءات المؤسسة في تحقیق ال"الشیخ الداوي،  .2

المعرفة و الكفاءات البشریة ، كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة ،  اقتصادحول التنمیة البشریة و فرص االندماج في 

  .2004مارس  09/10جامعة ورقلة ،

, فسیة للمؤسسة الجزائریةالستراتیجیات الحدیثة للتغییر كمدخل لتعزیز القدرة التنا, رجیم نصیب , أمال عباري  .3

جامعة محمد خیضر , قسم علوم التسییر , الملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسات االقتصادیة و تحوالت المحیط 

  .  2002أكتوبر  29/30, بسكرة 
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إستراتیجیة التأھیل التسویقي و التوزیعي في المؤسسات اإلقتصادیة  ، " إسماعیل  بوخاوة ، الطاھر بن یعقوب،  .4

، كلیة "تأھیل المؤسسة اإلقتصادیة و تعظیم مكاسب االندماج في الحركیة االقتصادیة العالمیة "لملتقى األول حول ا

  . 2001أكتوبر 29/30العلوم االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة فرحات عباس ، سطیف، 

مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي , لنقدیةا السلطة استقاللیة ضرورة و االقتصادیة السیاسة ماھیة, ر بوشعور, م  بلمقدم .5

نوفمبر  30و  29الجزائر، یومي  -حول السیاسات االقتصادیة، كلیة االقتصاد والتسییر والتجارة، بجامعة تلمسان

2004 . 

جمال سالمي، السیاسة االقتصادیة المالئمة إلدماج الجزائر في اقتصاد المعرفة، مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول  .6

  . 2004نوفمبر  30و  29الجزائر، یومي  -سات االقتصادیة، كلیة االقتصاد والتسییر والتجارة، بجامعة تلمسانالسیا

مداخلة مقدمة للمؤتمر الدولي حول , االقتصادیة السیاسة على الفائدة معدل خطر تأثیر, زھیرة صاري, عاتق حنان بن .7

  . 2004نوفمبر  30و  29الجزائر، یومي  -ة، بجامعة تلمسانالسیاسات االقتصادیة، كلیة االقتصاد والتسییر والتجار

مداخلة مقدمة , – الجزائر في الالسلكیة و السلكیة االتصاالت حالة –الھیكلیة االقتصادیة السیاسات,  لیلى  خواني .8

و  29یومي  الجزائر، - للمؤتمر الدولي حول السیاسات االقتصادیة، كلیة االقتصاد والتسییر والتجارة، بجامعة تلمسان

 . 2004نوفمبر  30

الملتقى الوطني األول حول المؤسسة , دور أنظمة المعلومات في تنمیة القدرة التنافسیة للمؤسسة, رابح زبیري .9

 22/23, جامعة ورقلة , كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة , االقتصادیة الجزائریة و تحدیات المناخ االقتصادي الجدید 

 . 2003أفریل 

سامیة لحول، التسویق كأسلوب لمعالجة إشكالیة تنافسیة مجمع صیدال لصناعة الدواء في الجزائر، , مقريزكیة  .10

، جامعة 2009نیسان  29-27، "التحدیات العالمیة المعاصرة: إدارة منظمات األعمال"المؤتمر العلمي الثالث حول 

  . العلوم التطبیقیة الخاصة، األردن

الملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسات االقتصادیة و , العولمة التنافسیة في التسویق  ,نعیمة غالب , زینات دراجي  .11

 . 2002أكتوبر  29/30, جامعة محمد خیضر بسكرة , قسم علوم التسییر , تحوالت المحیط 

لملتقى األول زین الدین بن لوصیف ،إستراتیجیة تنمیة الموارد البشریة لرفع كفاءة المؤسسة اإلقتصادیة الجزائریة ، ا .12

، كلیة العلوم "تأھیل المؤسسة اإلقتصادیة و تعظیم مكاسب االندماج في الحركیة االقتصادیة العالمیة "حول 

  . 2001أكتوبر 29/30االقتصادیة و علوم التسییر ، جامعة فرحات عباس ، سطیف، 

المعوقـات  االقتصادیة بالجزائرالتنمیة  تمویلدور السوق المالي في مـداخـلـة بـعنـوان ,  نورین بومدین, زیدان محمد .13

دراسة حالة الجزائر والدول  –الملتقى الدولي حول سیاسات التمویل وأثرھا على االقتصادیات والمؤسسات, واآلفـاق 

  .  2006نوفمبر  22/ 21بسكرة یومي  - النامیة 

الملتقى الوطني األول حول , صادیةتنافسیة المؤسسات االقتصادیة الوطنیة في ظل التحوالت االقت, كربالي بغداد .14

 . 2002ماي  21/22, البلیدة, جامعة سعد دحلب , االقتصاد الجزائري في األلفیة الثالثة 

مداخلة مقدمة , العوامل  تأثیر و النتائج تسبیب االقتصادیة بین السیاسة فعالیة و العولمة اقتصاد,  بلغرسة اللطیف عبد .15

و  29الجزائر، یومي  - قتصادیة، كلیة االقتصاد والتسییر والتجارة، بجامعة تلمسانللمؤتمر الدولي حول السیاسات اال

  . 2004نوفمبر  30

عبد الحمید زعباط،دور الموارد البشریة في تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة، الملتقى الوطني األول حول  .16

فاءات البشریة ، كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة ، جامعة التنمیة البشریة و فرص االندماج في إقتصاد المعرفة و الك

  .2004مارس  09/10ورقلة ،
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تحدیات العالم االقتصادي عمر عزاوي و مصطفى عبد اللطیف،تأھیل الموارد البشریة في ظل التقنیات و  .17

الكفاءات البشریة ، كلیة فرص االندماج في إقتصاد المعرفة و طني األول حول التنمیة البشریة  و الملتقى الوالجدید،

 . 2004مارس  09/10الحقوق و العلوم االقتصادیة ، جامعة ورقلة ،

الملتقى الوطني ،"لیب الحدیثة لتخفیض التكالیف تحقیق المیزة التنافسیة للمؤسسات االقتصادیة بالنتھاج األسا"عبد الغني دادان ،
اخ االقتصادي الجدید ، كلیة الحقوق و العلوم االقتصادیة ،جامعة األول حول المؤسسة االقتصادیة الجزائریة و تحدیات المن

 . 2003أفریل  22/23ورقلة، 

قسم , ، الملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسات االقتصادیة و تحوالت المحیط " التنافسیة و الدولة" عبد هللا مولھ ، .18

 . 2002أكتوبر  29/30, جامعة محمد خیضر بسكرة , علوم التسییر 

مداخلة مقدمة للمؤتمر , األخرى بالسیاسات وعالقتھا لوضعھا الالزمة والمعلومات النقدیة السیاسة,  صالح تاحمف .19

 30و  29الجزائر، یومي  -الدولي حول السیاسات االقتصادیة، كلیة االقتصاد والتسییر والتجارة، بجامعة تلمسان

 .2004نوفمبر 

 

  والوثائق  المجالت و التقاریر/ 4
االقتصاد و     العربیة للتنمیة اإلداریة ، عولمة االقتصاد و اإلدارة العربیة، وثائق ندوة، اتجاھات عولمة  المنظمة .1

   1996سبتمبر  30- 28أثرھا على المؤسسات و المؤسسات العربیة، القاھرة، 

  .2003وحدة دعم السیاسات بمركز تحدیث الصناعة،, الورقة الخضراء عن السیاسات الصناعیة في مصر .2

الحجم، اإلسكوا،  والمتوسطة للمشاریع الصغیرة التنافسیة القدرة على السیاسات الصناعیة األمم المتحدة، أثر .3

2007.  

 .  2002, المعھد العربي للتخطیط , الكویت , السیاسات الصناعیة , أحمد الكواز  .4

، وزارة التجارة الخارجیة "21رن تعزیز القدرة التنافسیة للمنشآت الصغیرة و المتوسطة في الق"تامر المھیني ،  .5

 . 2003ومشروع تنمیة سیاسات المنشآت الصغیرة و المتوسطة ، جمھوریة مصر العربیة ، فبرایر 

 UNION NATIONALE DES OPERATEURS DE LA(تقریر المنظمة الوطنیة لمنتجي األدویة  .6

PHARMACIE( ،14  2008أفریل  

جامعة ,  2004- 1990الجزائر حالة االقتصادي التوازن تحقیق يف ودورھا المالیة السیاسة,  مسعود دراوسي .7

  2005/2006, الجزائر 

استقاللیة المؤسسات العمومیة عبر اإلصالحات االقتصادیة، مجلة جامعة الجزائر، مارس : عبد القادر العاللي .8

1994، 

ورقة عمل مقدمة إلى الندوة , ن السیاسات و اإلستراتیجیات الصناعیة لدعم قطاع الصناعة في األرد, عبیر الزاھر  .9

وزارة الصناعة و , 12/11/2008- 11القاھرة , القومیة حول الصناعات المستقبلیة و تطبیقات تقنیات النانو 

 . 2008, التجارة المملكة األردنیة الھاشمیة 

حلقات العمل سلسلة بحوث و مناقشات , "القضایا و المضامین: المنافسة في ظل العوامة" , علي توفیق الصادق .10

 ).1999أكتوبر , أبو ظبي, العدد الخامس( , لمعھد السیاسات االقتصادیة التابع لصندوق النقد العربي

القضایا و المضامین ، سلسلة بحوث و مناقشات حلقات العمل : علي توفیق الصادق ، المنافسة في ظل العولمة  .11

  1999، العدد الخامس ، لمعھد السیاسات االقتصادیة التابع لصندوق النقد العربي 

 .2003,األردن , وزارة التخطیط و التعاون الدولي , التنافسیة و تجربة األردن , فریق التنافسي األردني  -65 .12
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 الصناعة دعم الوطنیة برنامج الصناعیة السیاسة, الھاشمیة  األردنیة والتجارة المملكة الصناعة وزارة .13

"2009/2011 " ,02/12/2008 .  

 الصناعة دعم الوطنیة برنامج الصناعیة السیاسة, الھاشمیة  األردنیة والتجارة المملكة اعةالصن وزارة .14

"2009/2011 " ,02/12/2008 .  

ة التنمیة و السیاسات االقتصادیة, "آلیات دعم القدرة التنافسیة في القطاع الصناعي" , موریس جر جس .15 ّ د , مجل ّ المجل

   ).2000دیسمبر , الكویت: العدد األول( الثالث 
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