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 جدول األعمال:
 

 .2017معايير اإلستفادة من منح تحسين المستوى لسنة  -1

 الدراسات العليا. -2

 متــفرقـــــــــات. -3
 

 .2017معايير االستفادة من منح تحسين المستوى لسنة أوال: 
 

الصادرة عن لجنة دراسة هذه المعايير  معايير االستفادة من منحة تحسين المستوىناقش أعضاء المجلس           

  الشكل التالي: التي أخذت و بعدها تبنى المجلس العلمي الصيغة النهائية لهذه المعايير ، 01/03/2017المنعقدة بتاريخ: 

I- الشروط التالية، يجب على المترشح أن يتوفر على 2017لسنة  لالستفادة من أي منحة من منح تحسين المستوى   : 

 القسم مناهج المادة التعليمية  إلدارةم يقدتSyllabus مطالب المطبق فهو  األستاذ أماو الثاني،  األول نللسداسيي

 و الثاني. األول نللسداسييتقب بتقديم المخطط الزمني المر

 األولالنموذجية مع سلم التنقيط المتحانات السداسي  اإلجابةالقسم  إلدارةم يقدت. 

 تسجيل أولتسجيالت من  6ح المسجل في الدكتوراه عدم تجاوز المترش. 

II- معاير االستفادة: 

 استفادة. خرآ ( بعد03 األقصى)العدد  المداخالت -1

 ( (.نقاط 03) اثنينبين  كانت مشتركة إذا، نقاط 06المنشورات الوطنية 

 ( 10المنشورات الدولية )(.نقاط 05) اثنينبين كانت مشتركة  إذا، نقاط 

 

 استفادة: خرآ( بعد 03 األقصى)العدد  المنشورات -2

 ( (.نقاط 03) اثنينبين  كانت مشتركة إذا، نقاط 06المنشورات الوطنية 

 ( نقاط 10المنشورات الدولية ،)(.نقاط 05) اثنينبين كانت مشتركة  إذا 

 محضر اجتماع المجلس العلمي
06/04/2017لجلسة يـــوم   
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 :رافــــــــــــــــــــــــــــــــاإلش -3

  إشرافلكل  (02نقطتان )( إشرافات 05األقصى طلبة الماستر و الليسانس )العدد. 

  لكل مشرف. نقاط 05(، إشرافات 04 األقصىتسجيالت )العدد  06طلبة الدكتوراه بشرط عدم تجاوز 

 نقاط. 06داغوجية المحكمة يالمطبوعة الب -4

 لكل استفادة(. ( نقطتين02)ناقص  نقاط . ) 10نح من المة االستفادعدم  -5

 نقاط. 05الحجم البيداغوجي الكبير )جذع مشترك(  -6

 (. لجنة علمية، مجلس العلمي، لجنة الدكتوراه ) ( نقطتين02)العضوية في الهيئات العلمية  -7

 (.تيننقط 02، ولجنة التأديب 01 نقطة لجنة الجودة رى )ــــــهيئات أخالعضوية في  -8

 (.ال شيءمالئم  غير  أو  نقاط  05مالئم  )التخصص  -9

 نقطة. 20األقسام رؤساء نواب  -10

 

 ثانيا: الدراسات العليا
 

 :ماليةقسم العلوم ال -أ

 
 مناقشات رسالة الدكتوراه و التأهيل الجامعي:*   

 

  زويد زهرة.وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحة:  -1

دراسة عينة مؤسسات القطاع الصيدالني  –"تقييم القدرة على االبتكار من منظور تبني المعرفة تحت عنوان: 

 -الجزائرية

 أسماؤهم: اآلتية األعضاءأمام لجنة مناقشة تتكون من 

 جامعة عنابة.     رئيسا                         شاوي شافية              -1

 جامعة عنابة.       مقررا                        أ.د. نصيب رجم        -2

 جامعة عنابة.     مقرر مساعد      د. شايب فاطمة الزهراء         -3

 عضوا                  جامعة عنابة.      د. برجم حنان                -4

 جامعة سكيكدة.            عضوا                د. ميمح صبري         -5

 جامعة سوق أهراس         عضوا                 د. بوفاس الشريف       -6

 جامعة سوق أهراس.           عضوا                بن خديجة منصف      -7

 Enhancing innovation capability in algerian SMEs theبالنشر تحت عنوان: "  هذا بناءا على وعدو

role of human resource management practices لشهر  24في مجلة الرماح األردنية، العدد  ر"الصاد

 .2017ديسمبر 
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  .برايس نورة :لمترشحةمناقشة أطروحة دكتوراه علوم ل وافق المجلس العلمي على ملف -2

 سياسة الخوصصة دراسة مؤسسة عمومية اقتصادية" إطار" تقييم المؤسسات في تحت عنوان: 

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءأمام لجنة تتكون من 

 جامعة عنابة.        رئيسا             أ.د. ريحان الشريف           -1

 جامعة عنابة.      مقررا                أ.د. هوام جمعة               -2

 جامعة عنابة.       مقرر مساعد       د. خياري زهيه              -3

 ة.جامعة عناب         عضوا      أ.د. بن عمارة منصور            -4

 جامعة سطيف.          عضوا       أ.د. براقي التيجاني               -5

 جامعة قسنطينة.              عضوا    أ.د. زعبيط نور الدين           -6

 جامعة سوق أهراس.           عضوا     أوالد زاوي عبد الرحمان    د.  -7

 

انعكاس تطبيق معايير التقارير المالية الدولية على يحمل عنوان: " للمقال الذي بالنشر بناءا على وعد وذلك      

 .2017لشهر جوان  22، العدد األردنيةالصادر في مجلة الرماح جودة المعلومات وأثره على قيمة الشركة" 
 

  نايت عطية مريم.وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه نظام ل م د  للمترشحة:  -3

على مستوى المؤسسات الصناعية الجزائرية دراسة تطبيقية للفترة الفاعلة  األطرافمساهمة : "تحت عنوان

2011-2014. 

 أسماؤهم: اآلتية األعضاءلجنة تتكون من  أمام

 رئيسا            جامعة عنابة.        أ.د. هوام جمعة           -1

 عنابة. ةجامع  مقررا                أ.د. ريحان الشريف        -2

 جامعة عنابة.    عضوا          د. لرباع الهادي                -3

 جامعة قالمة.      عضوا                      د. مريمت عديلة -4

 جامعة سوق أهراس.          عضوا     د. دغمان الزوبير             -5
 

دراسة حالة  –لجزائرية على خلق القيمة وذلك بمقال تحت عنوان: "قياس مدى قدرة المؤسسة االقتصادية ا      

 .2016لشهر جوان  18، العدد األردنيةمنشور في مجلة الرماح  -مجمع صيدال

 

  كليبات بسمة.وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه نظام ل م د  للمترشحة:  -4

دراسة ميدانية على  –"دور التحفيزات الضريبية في دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحت عنوان: 

 "عينة من المؤسسات الناشطة على مستوى والية عنابة

 أمام لجنة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 أ.د. جاوحدو رضا               رئيسا           جامعة عنابة. -1

 مقررا         جامعة عنابة.           أ.د. بن عمارة منصور -2

 د. سماش كمال                   عضوا         جامعة عنابة. -3

 أ.د. جميل أحمد                  عضوا          جامعة البويرة. -4

 عضوا          جامعة الوادي.       د. مهارات العبيدي        -5
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دور التحفيزات الضريبية في دعم تنافسية المؤسسات : " عنوان التاليوهذا بناءا على المقال الذي يحمل ال      

. الصادر في مجلة الملكة أروى اليمنية، ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  إطارالصغيرة و المتوسطة في 

 .2014لشهر ديسمبر  13العدد 

 

األساتذة اآلتية  كونة منتوالم فاطمة الزهراءعنان لجنة الخبراء للمترشحة:  ةوافق المجلس العلمي على تشكيل  -5

 :أسماؤهم

 د. برجم حنان                    جامعة عنابة. -1

 د. شاوي شافية                  جامعة عنابة. -2

 جامعة قالمة.    د. بوعزيز ناصر            -3

 

األساتذة اآلتية  كونة منتوالم البوعالق نوالدكتورة: لجنة الخبراء للمترشحة  ةوافق المجلس العلمي على تشكيل  -6

 :أسماؤهم

 جامعة عنابة.        د. برجم حنان          -1

 د. شاوي شافية               جامعة عنابة. -2

 د. جنينة عمر                 جامعة تبسة. -3
 

 :تسييرقسم علوم ال -ب
 

 طلبات مناقشة أطروحات الدكتوراه و التأهيل الجامعي* 

 .صالح سعادمناقشة أطروحة الدكتوراه ل.م.د. للطالبة ملف وافق المجلس على  -7

دراسة ميدانية على عينة  –"أثر تطبيق مبادئ حوكمة الشركات على إدارة المخاطر في البنوك التجارية تحت عنوان: 

 ."-من البنوك التجارية الجزائرية

 دراسة ميدانية–واقع تطبيق مبادئ الحوكمة في البنوك الجزائرية : "وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي

 36/37العدد  اإلنسانية جامعة محمد خيضر بسكرة،الصادر عن مجلة العلوم  "،-على عينة من البنوك الجزائرية

 . 2014نوفمبر 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 رئيسا         جامعة عنابة.أ.د. نصيب رجم                     -1

 د. برجم محمد خميسي             مقررا        جامعة سوق أهراس. -2

 أ.د. بلغرسة عبد اللطيف          عضوا        جامعة عنابة. -3

 أ.د. حمداوي الطاوس             عضوا        جامعة عنابة. -4

 هراس.د. رقايقية فاطمة الزهراء        عضوا        جامعة سوق أ -5
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 : ة مناقشة أطروحة الدكتوراه للمترشحفي لجن جيجيق عبد المالكوافق المجلس العلمي على تعيين الدكتور:  -8

بإشراف األستاذة  أبعاد وظيفة السلوك اإلداري باستخدام نماذج كمية في منظمة األعمال"بعنوان: " نعمون مراد

الذي تنازل من خالل عدم استالمه ملف المعني.  حمزاوي الشريف: الدكتور الدكتورة: هوام جمعة، وهذا تعويضا لألستاذ

 من األعضاء اآلتية أسماؤهم: ةتكونموبذلك تصبح لجنة المناقشة 

 جامعة عنابة.         رئيسا                     أ.د. ساليمي أحمد    -1

 جامعة عنابة.           مقررا                   أ.د. هوام جمعة       -2

 جامعة عنابة.        عضوا                د. جيجيق عبد المالك     -3

 جامعة جيجل.      عضوا              د. بوخمخم عبد الفتاح     أ. -4

 جامعة بسكرة.    عضوا                   د. بن عيشي عمار       -5

 عة تبسة.جام      عضوا                       د. جنينة عمر       -6

 

المتكونة من شايب فاطمة الزهراء، : ةالدكتور ةللمترشح على لجنة المناقشة للتأهيل الجامعيالمجلس العلمي وافق  -09

  اآلتية أسماؤهم: األعضاء

 أ.د. ساليمي أحمد                 جامعة عنابة. -1

 د. حجار عبيدة                     جامعة عنابة. -2

 جامعة ورقلة.                 د. مايو عبد هللا     -3

 
 

 :قتصادية علوم االالقسم  -ج
 

 دراسة ملفات مناقشة أطروحات  الدكتوراه والتأهيل الجامعي:* 

 .عبد السالم هالل  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم، للطالب:  -10

 "VARدراسة قياسية باستعمال نموذج  –"تقلبات أسعار النفط و أثرها على التضخم في الجزائر تحت عنوان: 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.   رئيسا                أ.د. ثاليجية نوة                        -1

 جامعة عنابة.    أ.د. ماضي بلقاسم                     مقررا              -2

 جامعة البويرة.    أ.د. جميل أحمد                       عضوا              -3

 جامعة عنابة.   د. لرباع الهادي                      عضوا                -4

 جامعة جيجل.   ا              عضو د. بولحية الطيب                     -5

 جامعة البويرة.  عضوا                  د. وعيل ميلود                     -6
 

–"أثر تقلبات أسعار النفط على النمو االقتصادي في الجزائر وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي:      

جامعة الجلفة بتاريخ لة الحقوق والعلوم اإلنسانية، الصادر بمج ."2015-1990دراسة قياسية خالل الفترة 

20/10/2016. 
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 .سمهانإقوادري   :قشة أطروحة دكتوراه علوم، للمترشحةوافق المجلس العلمي على ملف منا  -11

 "واقع و أفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تسيير مياه الشرب الحضرية" تحت العنوان: 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.      أ.د. حمداوي الطاوس                   رئيسا          -1

 جامعة عنابة.       مقررا              شبيرة بوعالم عمار          أ.د. -2

 عنابة. -لعلوم التسيير المدرسة العليا   أ.د. بن عصمان محفوظ               عضوا            -3

 جامعة قالمة.   د. طبايبية سليمة                        عضوا            -4

 جامعة أم البواقي.   د. بوكثير جبار                          عضوا          -5

 L’eau en milieu urbain en Algérie Quelles "        وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل العنوان التالي:

perspectives pour une gestion durable ?  
                                               

 .بوشناف فايزةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم، للطالبة:  -12

 -دراسة حالة االقتصاد الجزائري –" تمويل لالبتكار كعامل للنهوض باالقتصاد تحت العنوان: 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 أ.د. بن ثابت علي                       رئيسا             جامعة عنابة. -1

 د. داحي عمار                          مقررا             جامعة عنابة. -2

 عضوا            جامعة عنابة.أ.د. منصوري عبد هللا                 -3

 رابي عبد العزيز              عضوا            جامعة قسنطينة.أ.د. ش -4

 د. بوضياف عبد المالك               عضوا            جامعة قالمة. -5
 

الصغيرة و "االحتواء المالي و إشكالية تمويل المؤسسات وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي:       

 .41غواط ،  العدد: ألالصادر بمجلة: دراسات   جامعة: ا المتوسطة المبتكرة في الجزائر"
 

 وتمت الموافقة على تعين الخبراء، قنطري زليخةللدكتورة:  وافق المجلس العلمي على قبول ملف التأهيل الجامعي  -13

 اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.     أ.د. بوقلقول الهادي                      -1

 د. بوريش هشام                              جامعة عنابة. -2

  أ.د. شاقوري شوقي السعيد                 جامعة جيجل. -3
 

تمت الموافقة والجامعي،  الخاص بالتأهيل بن معزو محمد زكرياءوافق المجلس العلمي على قبول ملف الدكتور:   -14

 أسماؤهم:تعين الخبراء اآلتية على 

 جامعة عنابة.    أ.د. شبيرة بوعالم عمار                  -1

 جامعة عنابة. عبد هللا                       أ.د. منصوري -2

 جامعة سوق أهراس.  زاوي عبد الرحمان              د. أوالد -3
 

تعين تمت الموافقة على و الجامعي،لتأهيل الخاص با رمضاني لطفي: قبول ملف الدكتورالمجلس العلمي على  وافق -15

 اآلتية أسماؤهم: الخبراء

 جامعة عنابة.         د. بوريش هشام                    -1

 جامعة عنابة.        د. لرباع الهادي                     -2

 جامعة قالمـة.      د. بوضياف عبد المالك              -3
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المتكونة من  عفيف هناء،: ةالدكتور ةللمترشح المناقشة للتأهيل الجامعيعلى لجنة وافق المجلس العلمي   -16

 اآلتية أسماؤهم: األعضاء

 عنابة. -أ.د. بن عصمان محفوظ                       المدرسة العليا لعلوم التسيير -1

 أ.د. منصوري عبد هللا                         جامعة عنابة. -2

 جامعة عنابة.                   د. لبو محمد لمين             -3

 

 المتكونة من األعضاء ،خنفر مانع: الدكتور للمترشح تأهيل الجامعيلعلى لجنة المناقشة لوافق المجلس العلمي  -17

 اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة                  أ.د زغيب شهرزاد  -1

   د. لبو محمد لمين                    جامعة عنابة  -2

  بوقموم محمد                      جامعة قالمةد.   -3

 

 

 ات:ــــثالثا: المتفرق

  أسماؤهم للطلبة التالية األطروحةوافق المجلس العلمي على طلبات تعديل في موضوع: 

 .بوقلقول الهاديالدكتور:  األستاذ إشراف: تحت ضواوية سعيدة -1

دراسة ميدانية  – لتنافسية لدعم التميز في األداءاالستراتيجيات ااختيار "أثر المعرفة السوقية في : العنوان القديم 

 على عينة من المؤسسات النشطة في قطاع السياحة" 

دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات  – في دعم األداء التسويقيأثر المعرفة السوقية  العنوان الجديد: "

 " النشطة في قطاع السياحة

 .بن عمارة منصورالدكتور:  األستاذ إشرافتحت  جمادي منيرة: -2

". دراسة ميدانية –"تأثير مهارات االتصال على القدرة التفاوضية لممثلي المؤسسات الجزائرية : العنوان القديم

ى عينة من المؤسسات لوالية دراسة ميدانية عل –" تأثير مهارات االتصال على عملية التفاوض  :العنوان الجديد

 "عنابة

 .الدكتور بن عمارة منصور األستاذ إشراف: تحت بوريب صبرينة -3

برامج التغيير  بالمنظمات  إلنجاحبناء الكفاءات البشرية العنوان القديم: "دور متطلبات إدارة المعرفة في 

 ."الجزائرية

" دور متطلبات إدارة المعرفة في إنجاح برامج التغير التنظيمي في عينة من المؤسسات  :العنوان الجديد

 .الصيدالنية بالجزائر"
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  بناءا على قبول مداخلة  حمدوش وفاءفي تظاهرة علمية من الدكتورة: وافق المجلس العلمي على طلب المشاركة

ماي  6و  5عقد يومي نسي الذي جامعة عمان العربيةمن  "تقييم فاعلية المزيج التسويقي االدخاري"بعنوان: 

2017. 

 للمشاركة في  الدكتور بنية عمرالمجلس العلمي على طلب المشاركة في تظاهرة علمية مقدمة من طرف  وافق

 إشكاليةالجزائرية و  المرأةبمداخلة عنوانها: " 2017ماي  11،12،13بكندا أيام  LAVALملتقى علمي بجامعة: 

 .البطالة في الجزائر"

  أزمة النفط: سياسات تنظيم ملتقى دولي تحت عنوان: "ل لبو محمد لمينطلب الدكتور : على وافق المجلس العلمي

 .2017أكتوبر  15-14اإلصالح و التنويع االقتصادي" يومي 

 تسيير و  ،علوم اقتصادية، كمسؤول ميدان بوقلقول الهادي الدكتور: تعين األستاذ تجديد وافق المجلس العلمي على

 .علوم تجارية

  إنشاء قسم العلوم التجاريةتمت الموافقة على . 

  لفسح المجال أمام  ،أيام 07مقدرة بـ:  2017مدة منحة تحسين المستوى لسنة تمت الموافقة على أن تكون

 كحد أقصى.أيام  05علمية مقدرة بـ: مدة التظاهرة ال، و االستفادة ألكبر عدد ممكن من األساتذة

 

 سا 17.30:  على الساعة  رفعت الجلسة في تاريخه                                        

 األستاذ الدكتور نصيب رجم
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