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  الجــــــامعة  الصــــــفة  أعضــــأء اللجــــنة

 د كمال منصوري.أ   ـــساــرئیـــــــــ   ــرةبسكــــــــــــــ  

 محمد شنشونة. د   ــــاــــــــــــمشرف   ــرةبسكــــــــــــــ  

 حجازي اسماعیل . د   مناقـــــــــــــــشا   ــرةبسكــــــــــــــ  

 خلیفي عیسى . د   مناقـــــــــــــــشا   ــرةبسكــــــــــــــ  

 شریط صالح الدین . د   مناقـــــــــــــــشا   المسیـــــــــــــلة  

 عیساني عامر . د   مناقـــــــــــــــشا   باتنـــــــــــــــة  
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الملتقى الدولي الرابع  أبحاث ادیة،منیة خلیفة، آلیات تطویر المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتص - 08

طاع المحروقات في الدول ستراتیجیات التنافسیة للمؤسسات الصناعیة خارج قاإلالمنافسة و : حول
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