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  :قائمة المراجع

  باللغة العربیةالمراجع : أوال

I. الكتب:  

ع، ــالتوزیدار مجدالوي للنشر و  ،) مفاهیم وحاالت تطبیقیة ( اإلدارة اإلستراتیجیةأحمد القطامین،  - 1

  .2002عمان، 

  .1994، ، دار زهران للنشر والتوزیع، جدةاقتصادیات الصناعةحمد سعید بامخرمة، أ - 2

دون دار ، الطبعة الرابعة، بإدارة اإلنتاج والعملیات في الصناعة والخدماتأحمد سید مصطفى،  - 3

  .1999نشر، بدون بلد نشر، 

في  االندماج والتحالفات اإلستراتیجیة بین الشركاتإسماعیل علي بسیوني، رفعت السید العوضي،  - 4

  .2007 للتنمیة اإلداریة، بدون بلد نشر،المنظمة العربیة  ،الطبعة الثانیة، الدول العربیة

المكتبة األكادیمیة،  ، ترجمة فهمي رزق،االقتصاد التطبیقي في إدارة األعمالایدوین مانسفیلد،  - 5

  .1999مصر، القاهرة، 

، ترجمة نبیل المضافة من خالل الشراكة، میزة التحالف فن تكوین القیمة دوز، جاري هامل. ایفل - 6

  .هـ1424محمد مرسي، اإلدارة العامة للطباعة والنشر، المملكة العربیة السعودیة، 

ترجمة محمود عبد الحمید مرسي، اإلدارة العامة للبحوث،  اإلدارة اإلستراتیجیة،توماس هولین،  - 7

  .1990المملكة العربیة السعودیة، 

، الدار الجامعیة، التفكیر اإلستراتیجي واإلدارة اإلستراتیجیةجمال الدین محمد المرسي وآخرون،  - 8

 .2002اإلسكندریة، 

، الشركة العربیة المتحدة اإلدارة اإلستراتیجیة المفاهیم والنماذجحسن محمد أحمد محمد المختار،  - 9

  .2009للتسویق والتوریدات، القاهرة، 

  .2008للنشر والتوزیع، قسنطینة،  ، دار بهاء الدینإستراتیجیة المؤسسةرحیم حسین،  -10

ج للنشر ر المناها، دمدخل في االقتصاد اإلداريردینة عثمان یوسف، محمود جاسم الصمیدعي،  -11

  .2006 والتوزیع، عمان،

الحكم  ، ترجمة عبدبناء المیزة التنافسیة: اإلدارة اإلستراتیجیةلي،  -دیفید - بیس -روبرت -12

  .2008الخزامي، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصر، القاهرة، 
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دار المریخ للنشر، الریاض،  ، تعریب فرید بشیر طاهر،اقتصادیات الصناعةروجر كالرك،  -13

1994.  

  .2005، ر والتوزیع، عماندار الیازوري العملیة للنش اإلدارة اإلستراتیجیة،زكریاء مطلك الدوري،  -14

  .2002، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، اإلدارة اإلستراتیجیةسعد غالب یاسین،  -15

رفاعي محمد رفاعي، محمد ترجمة  ،- مدخل متكامل -اإلدارة اإلستراتیجیةشارلز وجاریت جونز،  -16

  .2002الجزء األول، دار المریخ للنشر، الریاض،  ،سید أحمد عبد المتعال

، الناشر مؤسسة شباب الجامعة، اإلدارة اإلستراتیجیة للمنظمات في ظل العولمةصالح عباس،  -17

  .2005اإلسكندریة، 

منظور منهجي ( اإلدارة اإلستراتیجیةطاهر محسن منصور الغالبي، وائل محمد صبحي إدریس،  -18

  .2007عمان،  دار وائل للنشر، ،)متكامل

، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، ظریات المنظمةنعبد الحمید بن الشیخ الحسین،  -19

2008.   

، الطبعة الثانیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، أساسیات إدارة األعمال الدولیةعبد السالم أبو قحف،  -20

  .2003لبنان، 

شباب  ، الناشر مؤسسةاألشكال والسیاسات المختلفة لالستثمارات األجنبیةعبد السالم أبو قحف،  -21

  .2003الجامعة، اإلسكندریة، 

عة الجدیدة، بدون بلد نشر، ، دار الجامبحوث التسویق والتسویق الدوليعبد السالم أبو قحف،  -22

2004.  

، الدار الجامعیة االقتصاد الصناعي بین النظریة والتطبیقعبد القادر محمد عبد القادر عطیة،  -23

  .1997نشر والتوزیع، اإلسكندریة، للطباعة وال

  .2003، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ، إدارة األعمال الدولیةعلي عباس -24

 مصر، المعارف، منشأة ،الجزئي االقتصادي التحلیل جعاطة، زوبیر أحمد خلیفة، یوسف علي -25

2000.  

االتجاهات الحدیثة للتسویق محور األداء في الكیانات واالندماجات عماد صفر سلمان،  -26

  .2005، الناشر منشأة المعارف، اإلسكندریة، االقتصادیة



 قـائمة المراجع

157 
 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، مبادئ االقتصاد الجزئي الوحدويعمر صخري،  -27

  .2001الجزائر، 

  .1996، بدون دار نشر، القاهرة، التسویق الدوليعمرو خیر الدین،  -28

، سلسلة إصدارات الدكتور فرید المنافسة إلى التعاونالتحالفات اإلستراتیجیة من فرید النجار،  -29

  .1999النجار، مصر، 

الدار الجامعیة، اإلسكندریة، : الناشر التصدیر المعاصر والتحالفات اإلستراتیجیة،فرید النجار،  -30

2008.  

 .2000 مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة، المنافسة والترویج التطبیقي،فرید النجار،  -31

  .2009ر والتوزیع، عمان، ، دار صفاء للنشاالقتصاد اإلداريفلیح حسن، طارق الحاج،  -32

 .2003، بهاء الدین للنشر والتوزیع، الجزائر، مبادئ االقتصاد الجزئيمحمد سحنون،  -33

  .2000، عمان، دار وائل للنشر والتوزیع ،نظریة المنظمة والتنظیم محمد قاسم القریوتي، -34

  .2005، ، عمان، دار وائل للنشراالقتصاد الصناعيمدحت كاظم القریشي،  -35

  .2008للنشر والتوزیع، عمان،  ، دار زهراناالقتصاد اإلداريمنى محمد علي الطائي،  -36

، المكتب الجامعي ) إعداد، تنفیذ، مراجعة ( اإلدارة العلیا استراتیجیاتنبیل محمد المرسي،  -37

  .2006الحدیث، اإلسكندریة، 

، أبو الخیر للطباعة والتجلید، اإلدارة اإلستراتیجیةحمد عبد السالم سلیم، نبیل محمد مرسي، أ -38

  .2007اإلسكندریة، 

 .2004عمان، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر والتوزیع،  التسویق الدولي،هاني حامد الضمور،  -39

II. واألطروحات الرسائل:  

، رسالة ماجستیر إستراتیجیة الشراكة على الوضعیة المالیة للمؤسسة االقتصادیة، أثر بلعور سلیمان - 1

  .2003/2004 الجزائر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،

، التحالفات اإلستراتیجیة كآلیة لتحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات االقتصادیةبن عزة محمد أمین،  - 2

أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، 

  . 2008/2009تلمسان، 
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، التحلیل التنافسي ودوره في إعداد اإلستراتیجیة التسویقیة بالمؤسسة االقتصادیة، أحمدبن مویزة  - 3

محمد قتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم اال

  . 2005/2006بوضیاف، المسیلة، 

 ماجستیر غیر منشورة، مذكرة ،للمؤسسة التنافسیة المیزة تعزیز في المعرفة إدارة دور نذیر، بوسهوة - 4

 الجزائر، بالمدیة، فارس یحي الجامعي معهد العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المركز

2007/2008. 

، رسالة وتطویرها مصادرها، تنمیتها: سة االقتصادیةالمیزة التنافسیة في المؤس، عماربوشناف  - 5

 .2003 الجزائر، ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،

وعلوم  االقتصادیة، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم ، العولمة والشراكة األجنبیةدحمان لیندة - 6

  .2001/2002الجزائر، التسییر، جامعة الجزائر، 

روحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة ط، أ، التحالف اإلستراتیجي كخیار للمؤسسة الجزائریةزغدار أحمد 7

  .2004 الجزائر، العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،

، رسالة ماجستیر غیر ، دراسة مسار بناء إستراتیجیة تسویقیة القتحام األسواق الدولیةسلیماني نورة - 8

  .2008/2009الجزائر،  جامعة بن یوسف بن خدة، منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،

على المیزة التنافسیة اثر التسییر اإلستراتیجي للموارد البشریة وتنمیة الكفاءات سماللي یحضیة،  - 9

جامعة  ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،للمؤسسة االقتصادیة

  .2003الجزائر،  الجزائر،

، رسالة ماجستیر غیر دور الشراكة في تحسین أداء المؤسسات الصناعیةإسماعیل،  شویخي -10

  .2002/2003 محمد خیضر، بسكرة، ر، جامعةقتصادیة والتسیییة العلوم االمنشورة، كل

ماجستیر غیر  ، مذكرةأهمیة التسویق في تعزیز المیزة التنافسیة للمؤسسة، مسعودطحطوح  -11

  .2008، جامعة الحاج لخضر، باتنة، منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر

األدویة األردنیة في ظل االنفتاح األداء التنافسي لشركات صناعة عبد الحكیم عبد اهللا النسور،  -12

  .2009 الالذقیة، ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة االقتصاد، جامعة تشرین،االقتصادي

آلیة عمل القوى المحركة للصناعة وفقا لنموذج مایكل عثمان بن عبد اهللا بن محمد الصالح،  -13

  . هـ1423واإلدارة، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة االقتصاد بورتر
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، أطروحة ، مؤشرات تنافسیة المؤسسات االقتصادیة في ظل العولمة االقتصادیةغول فرحات -14

  .2005، الجزائر، جامعة الجزائر دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر،

، رسالة في تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسة الوطنیة دور إستراتیجیة الترویجباب منال، ك -15

  .2007عة محمد بوضیاف، المسیلة، ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جام

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة و التسویق والمزایا التنافسیة، سامیةلحول  -16

  .2007باتنة،  الحاج لخضر، ةعلوم التسییر، جامع

، رسالة لمؤسسة الجزائریةمات في تعزیز القدرة التنافسیة ل، دور نظام المعلو منصوري رقیة -17

  .2007بسكرة، محمد خیضر، ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة والتسییر، جامعة 

، رسالة ماجستیر غیر التنافسیة للمؤسسة، أهمیة الیقظة التنافسیة في تنمیة المیزة نحاسیة رتیبة -18

  .2002/2003 الجزائر، منشورة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،

III. مطبوعاتال: 

استراتیجیة المؤسسة موجهة لطلبة سنة أولى ماجستیر، تخصص اقتصاد محاضرات في ، سالف رحـال

ر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الموسم ــوم التسییــعلوالتجـاریة و ادیةـة العلوم االقتصـ، كلیصناعي

  ).غیر منشورة (  2009-2008الجامعي 

IV. المداخالت:  

، المؤتمر ي كضرورة للمنظمات في ظل العولمةالتحالف اإلستراتیجأحمد عالش، الزین منصوري،  - 1

، جامعة العلوم التطبیقیة "المعاصرةالتحدیات العالمیة : إدارة منظمات األعمال"العلمي الثالث حول 

  .2009نیسان  29- 27الخاصة، األردن، 

، التحالف اإلستراتیجي كضرورة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل العولمةأمال بوسمینة،  - 2

الملتقى الدولي حول التحالفات اإلستراتیجیة وتحسین أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة باجي 

  . 2008نوفمبر 12 - 11ابة، مختار، عن

اإلستراتیجیات الحدیثة للتغییر كمدخل لتعزیز القدرة التنافسیة أمال عیاري ورجب نصیب،  - 3

، الملتقى الدولي حول تنافسیة المؤسسات االقتصادیة وتحوالت المحیط، جامعة للمؤسسات الجزائریة

  .2002أكتوبر 30 -  29 محمد خیضر، بسكرة،
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، الملتقى الدولي دور الشراكة في تدویل اقتصادیات الدول النامیةبراهیمي زوزو، حفیظ عبد الحمید،  - 4

حول أثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات الصغیرة 

  .2006نوفمبر  14-13والمتوسطة، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

التحالف اإلستراتیجي كاختیار للمؤسسات االقتصادیة لمواجهة تحدیات ، بن عزة محمد أمین - 5

، الملتقى الدولي األول حول التسییر الفعال في المؤسسة االقتصادیة، جامعة محمد بوضیاف، العولمة

  .2005ماي  4 - 3المسیلة، 

، المنتدى الدولیة، التحالفات اإلستراتیجیة كأسلوب لدخول األسواق بوحفص رواني، سلیمان دحو - 6

، "التحالفات اإلستراتیجیة وتحسین أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة"الرابع للمؤسسات بعنوان

  .2008عنابة، 

، خیار المناولة والشراكة كمداخل لتنمیة القطاعات الصناعیةالحاج مداح عرایبي، نعیمة بارك،  - 7

 3 - 2سیاسات الصناعیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الملتقى الدولي حول االقتصاد الصناعي وال

  .2008دیسمبر 

، الملتقى العربي المیزة التنافسیة من االقتصاد الصناعي إلى االقتصاد الرقميحسین بلعجوز،  - 8

 للبلدان العربیة،الدولي حول المعرفة في ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوین المزایا التنافسیة 

  .2007نوفمبر 28 - 27ن بوعلي، الشلف، جامعة حسیبة ب

، اإلستراتیجیات التسویقیة الموجهة بالمیزة التنافسیة دراسة استطالعیة في عینة من سلیمان درمان - 9

الملتقى العربي الدولي حول المعرفة في ظل  ،-العراق -المنظمات الصناعیة العاملة في مدینة الموصل

للبلدان العربیة، جامعة حسیبة بن بوعلي،  االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوین المزایا التنافسیة

  .2007نوفمبر  28- 27الشلف،

،الملتقى الدولي تعزیز التنافسیة الصناعیة العربیة في ظل اقتصاد المعرفةعبد الحمید بوخاري،  -10

معرفة في ظل االقتصاد الرقمي ومساهمتها في تكوین المزایا التنافسیة للبلدان العربیة، جامعة حول ال

  .2007نوفمبر 28 -27الشلف، حسیبة بن بوعلي، 

، الملتقى الوطني األول حول الشراكة ودورها في جذب االستثمارات األجنبیةعبد الرزاق بن حبیب،  -11

  .2002ماي  22-21لثة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، االقتصاد الجزائري في األلفیة الثا
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التحالفات اإلستراتیجیة كسلوك ریادي في منظمات قصي سالم السالم، سعید عبد اهللا محمد،  -12

كلیة االقتصاد ، المؤتمر العلمي السنوي العاشر بعنوان الریادة في مجتمع المعرفة، األعمال العراقیة

  . 2010نیسان  29- 26 األردن، الزیتونة األردنیة،جامعة العلوم اإلداریة، و 

ول ، الملتقى الوطني األتنافسیة المؤسسات الوطنیة في ظل التحوالت االقتصادیةكربالي بغداد،  -13

  . 2002 ماي 22- 21البلیدة،جامعة سعد دحلب، حول االقتصاد الجزائري في األلفیة الثالثة، 

، الملتقى القدرة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة الجزائریةتعزیز كمال رزیق، فارس مسدور،  -14

الجدید، جامعة ورقلة، الوطني األول حول المؤسسة االقتصادیة الجزائریة وتحدیات المناخ االقتصادي 
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