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 جدول األعمال:
 

 الدراسات العليا. -1

 متــفرقـــــــــات. -2

 

 أوال: الدراسات العليا:
 

 قسم العلوم االقتصادية: -أ

 
  *  مناقشات رسالة الدكتوراه و التأهيل الجامعي:

  علوان ضاوي.وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح:  -1

 "2010-1990السياسة المالية: فاعليتها و أثارها النقدية في االقتصاد الجزائري خالل الفترة "تحت عنوان: 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.     رئيسا                                     إيمانشليحي د.  -1

 أ.د. شطاب نادية                        مقررا                 جامعة عنابة. -2

 د. عفيف هناء                          عضوا                 جامعة عنابة. -3

 سكيكدة.د. شرقرق سمير                       عضوا                 جامعة  -4

 د. مقاويب منصف                     عضوا                 جامعة تبسة. -5

 د. أوضايفية حدة                       عضوا                 جامعة سكيكدة. -6

 

: " انعكاس توجه السياسة المالية على التوازن الخارجي في وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي     

 .06" الصادر بمجلة: الباحث االقتصادي،  جامعة: سكيكدة.  العدد: 2010- 1990الجزائر للفترة 

 

 

 

 محضر اجتماع المجلس العلمي
22/06/2017لجلسة يـــوم   

 



  عميرات ليندة.وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحة:  -2

 "-حالة الجزائر دراسة–ترشيد استغالل الموارد الطاقوية ودوره في تحقيق التنمية المستدامة  "تحت عنوان:     

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:    

 رئيسا          جامعة عنابة.                       أ.د. ماضي بلقاسم  -1

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

 جامعة عنابة.عضوا            د. صالحي عبد القادر                  -3

 عضوا          جامعة سوق أهراس.   د. دغمان زوبير                       -4

 عضوا          جامعة أم البواقي.    د. كواشي مراد                       -5

 عضوا          جامعة تبسة.   د. جنينة عمر                          -6

 

رفع كفاءة الطاقة في قطاع السكن من اجل استدامة  "الذي يحمل عنوان: وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال   

 .16/05/2017، وذلك بتاريخ 27. العدد: بمجلة: رماح للبحوث  الطاقة و حماية البيئة في الجزائر" .

 

  .سنوسي سعيدةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحة:  -3

 انعكاسات ترشيد استهالك الطاقة وتنمية مصادرها على تحقيق التنمية المستدامة " "تحت عنوان:        

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:    

 جامعة عنابة.   رئيسا          ي بلقاسم                       أ.د. ماض -1

 جامعة عنابة.   د. جابة أحمد                              مقررا         -2

 جامعة عنابة.    عضوا         جية نوة                        أ.د. ثالي -3

 جامعة الطارف.   عضوا             د. بحري بويكر                      -4

 جامعة الطارف.   عضوا          د. قاسمي شاكر                         -5

 جامعة أم البواقي.    عضوا          د. عثماني أحسن                      -6

 

" برامج الطاقة المتجددة و الفعالية الطاقوية كآلية وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل عنوان:   

وذلك   48بمجلة: العلوم االجتماعية و اإلنسانية التواصل.  العدد:  "-دراسة حالة الجزائر–لتجسيد االستدامة 

 .07/05/2017بتاريخ: 

 

  نوي حياة.وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحة:   -4

 "-دراسة حالة الجزائر–البطالة و اتجاهات النمو االقتصادي  "تحت عنوان:   

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم: 

 جامعة عنابة. د. بوريش هشام                        رئيسا           -1

 أ.د. زغيب شهرزاد                    مقررا          جامعة عنابة. -2

 د. لبو محمد لمين                      عضوا          جامعة عنابة. -3

 د. أوضايفية حدة                       عضوا         جامعة سكيكدة. -4

 جامعة قالمة. د. اسماعيلي فوزي                    عضوا         -5

 د. مجلخ سليم                           عضوا         جامعة قالمة. -6



 

البطالة في اإلسالم بين السبل الوقائية و الحلول  ": وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي    

 .54الصادر بمجلة: دراسات.    جامعة األغواط.   العدد:    المتكاملة."

 

  حمزة زكرياء.وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه ل م د  للمترشح:   -5

دراسة حالة التواجد الصيني خالل الفترة –العولمة، إعادة التوطين و االستثمار في الجزائر  "تحت عنوان:    

2000-2015-" 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 .رئيسا           جامعة عنابة                        لمينلبو محمد د.  -1

 أ.د. شطاب نادية                         عضوا          جامعة عنابة. -2

 د. عفيف هناء                           عضوا            جامعة عنابة. -3

 عضوا             جامعة تبسة.                    د. مقاويب منصف  -4

 د. خنفر مانع                             عضوا       جامعة سكيكدة. -5

 

بين استثمار اجنبي –التواجد الصيني في الجزائر  "وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل عنوان:      

تاريخ: وذلك ب 22بمجلة: معارف للبحوث و الدراسات . جامعة البويرة .  العدد: مباشر و تقديم خدمات" 

24/05/2017. 

 

 تعين وتمت الموافقة على، بن معزو زكرياءللدكتور:  على قبول ملف التأهيل الجامعيوافق المجلس العلمي  -6     

 اآلتية أسماؤهم:أعضاء المناقشة 

 أ.د. زغيب شهرزاد                              جامعة عنابة. -1

 جامعة عنابة.     د. صالحي عبد القادر                        -2

 د. شرقرق  سمير                               جامعة سكيكدة. -3

 

 ، وتمت الموافقة على تعين قنطري زليخةللدكتورة:  وافق المجلس العلمي على قبول ملف التأهيل الجامعي -7       

 اآلتية أسماؤهم: أعضاء المناقشة

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

 د. عفيف هناء                                    جامعة عنابة. -2

 د. الطيب الوافي                                 جامعة تبسة. -3

 

 :تسييرقسم علوم ال -ب

 :*  مناقشات رسالة الدكتوراه

  سحنون هبة.للمترشحة:  ل م د وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه - 8      

دراسة ميدانية –دور اليقظة اإلستراتيجية في دعم اإلبداع في المؤسسات االقتصادية الجزائرية  "تحت عنوان: 

 بمؤسستي فرتيال و صيدال"

 



 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.     رئيسا                                   أ.د. بوقلقول الهادي  -1

 أ.د. ثاليجية نوة                            مقررا                 جامعة عنابة. -2

 أ.د. رواينية كمال                         عضوا                 جامعة عنابة. -3

 عضوا                 جامعة سكيكدة.                 د. شالبي  عمار          -4

 عضوا                 جامعة تبسة.  أوالد زاوي عبد الرحمان         د.  -5

 

أثر اليقظة اإلستراتيجية في دعم اإلبداع في المنظمات  "وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل عنوان:      

. بمجلة: جامعة القدس المفتوحة ، العدد  "-سيبوس البال عنابة-الجزائرية: دراسة ميدانية بمؤسسة المواد الدسمة

 .11/06/2017بتاريخ:  49

 

  .جمادي منيرةللمترشحة:  علوم وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه  -9      

دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات بوالية  –تأثير مهارات االتصال على عملية التفاوض  "تحت عنوان: 

 "-عنابة

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.   رئيسا                                 أ.د. حمانة كمال  -1

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

 د. سالمي جمال                       عضوا             جامعة عمابة. -3

 د. خنفر مانع                          عضوا             جامعة الطارف. -4

 د. بوعزيز ناصر                    عضوا             جامعة قالمة. -5

 موم محمد                      عضوا            جامعة قالمة.د. بوق -6

 

  les rapports de la théorie des jeux a la  négociation": وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي

 .2016لشهر مارس  43العدد   -جامعة محمد لخضر بسكرة  –الصادر بمجلة العلوم اإلنسانية 

  

  .جفال وردة: ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح -10      

 "" قياس التعلم التنظيمي في عينة من البنوك الجزائرية تحت عنوان: 

 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.   رئيسا                                 أ.د. حمانة كمال  -1

 جامعة عنابة.   مقررا                         جيجيق عبد المالك      -2

 جامعة عنابة.  عضوا                           أ.د. رواينية كمال     -3

 د. بضياف عبد المالك               عضوا            جامعة قالمة. -4

 جامعة سوق أهراس.      د. بوفاس الشريف                    عضوا       -5

 جامعة تبسة.   د. بخوش مديحة                      عضوا          -6

 

سيبوس  –ثقافة التعلم التنظيمي في مؤسسة المواد الدسمة  ": وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي

 .2016جوان  06العدد: الصادر بمجلة: جامعة القدس المفتوحة المجلد الثاني.  " -البال عنابة

 



  .صوام راضية: ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح -11       

مدخل استراتيجي لتحقيق التميز في األداء لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر التمكين  "تحت عنوان: 

 "-دراسة على عينة من جامعات الشرق الجزائري –رؤساء األقسام 

 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.  رئيسا                     أ.د. بلغرسة عبد اللطيف  -1

 جامعة عنابة.       عضوا    لقول الهادي                  أ.د. بوق -2

 جامعة عنابة.   عضوا        يب فاطمة الزهراء           د. شا -3

 جامعة قالمة.   عضوا                    د. بوقموم محمد          -4

 قالمة. ةجامع    عضوا                 د. زراولة رقيق            -5

 جامعة سوق أهراس.   عضوا             د. بوفاس الشريف              -6

 

التمكين كمدخل استراتيجي لتحقيق التميز في األداء لدى أعضاء  ": وان التاليوهذا بناءا على المقال الذي يحمل العن

الصادر بمجلة: " -دراسة على عينة من جامعات الشرق الجزائري –هيئة التدريس من وجهة نظر رؤساء األقسام 

 .2017لشهر جانفي  50دراسات، جامعة عمار ثليجي ، األغواط .   العدد: 

 

  .مرقع أمال: ةالمجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحوافق  -12        

 دور إدارة الوقت في تحسين األداء التسويقي للمؤسسة""تحت عنوان: 

 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

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

 مقررا        جامعة عنابة.  أ.د. ثاليجية نوة                      -2

 عضوا        جامعة عنابة. أ.د. رواينية كمال                    -3

 د. بوعشة مبارك                    عضوا        جامعة تبسة. -4

 عضوا         جامعة قالمة. د. بوعزيز ناصر                   -5

 عضوا         جامعة سكيكدة. يدة                  د. بوغازي فر -6

 

دراسة حالة –دور إدارة الوقت في تحسين األداء التسويقي  ": وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي

 "-بعض المؤسسات مجمع سميد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :الماليةقسم علوم   -ج

 :*  مناقشات رسالة الدكتوراه

  .قواسمية هبة: ةعلى ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح وافق المجلس العلمي -1

 "-دراسة حالة البنوك الجزائرية –التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمت البنوك  "تحت عنوان: 

 
 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

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

 جامعة عنابة. أ.د. جاوحدو رضا                   مقررا         -2

 جامعة عنابة.  قارة ايمان                     عضوا        د. بن -3

 جامعة قالمة.       عضوا    د. خليل عبد الرزاق             أ. -4

 جامعة أم البواقي.     عضوا                   د. بريك السعيد        -5

 جامعة قالمة.    عضوا                   د. طيار أحسن           -6

 

دراسة  –التدقيق الداخلي في تفعيل ادارة المخاطر البنكية  "وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل عنوان: 

 11كدة بتاريخ سكي 1955أوت  20بمجلة: الباحث االقتصادي الصادر عن جامعة " -الية سكيكدةعينة من البنوك لو

 .2017جوان 

 
 

 

 

 ثانيا: متـفرقــــــــات:

 

 *  تقديم مطبوعة بيداغوجية:

  بعنوان: قصابي الياسللدكتور: تقارير الخبرة االيجابية  للمطبوعة البيداغوجية العلمي على وافق المجلس     

 من طرف الخبراء اآلتية أسماؤهم: " محاضرات في جباية المؤسسة"

 جامعة عنابة.         أ.د. بن عمارة منصور           -1

 د. بوريش هشام                           جامعة عنابة. -2

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

 

  بارة خبراء لتقييم المطبوعة البيداغوجية المقدمة من طرف الدكتورةلجنة الوافق المجلس العلمي على تعين :

 :أسماؤهم اآلتية وهم " تأمينات"بعنوان:  سهيلة

 د. صالحي عبد القادر                 جامعة عنابة. -1

 د. لبو محمد لمين                      جامعة عنابة. -2

 د. حليمي حكيمة                      جامعة سوق أهراس. -3

 

 

 



   بعنوان:    حمدوش وفاءالعلمي على تقارير الخبرة االيجابية  للمطبوعة البيداغوجية للدكتورة: وافق المجلس

 وذلك بعد تقارير الخبرة االيجابية من طرف الخبراء اآلتية أسماؤهم: "التشخيص المالي" 

 جامعة عنابة.                         رجم نصيبد. أ. -4

 جامعة عنابة.                بلغرسة عبد اللطيفد. أ. -5

 جامعة ورقلة.            د. عماني لمياء                -6

 

  بلخضر مسعودةالعلمي على تقارير الخبرة االيجابية  للمطبوعة البيداغوجية للدكتورة: وافق المجلس 

 من طرف الخبراء اآلتية أسماؤهم: "التسويق" بعنوان: 

 جامعة عنابة.                    بوقلقول الهاديأ.د.  -1

 د. برجم حنان                           جامعة عنابة. -2

 د. بن خديجة منصف                  جامعة سوق أهراس. -3

 

 بن : وافق المجلس العلمي على تعين لجنة الخبراء لتقييم المطبوعة البيداغوجية المقدمة من طرف الدكتورة

 وهم اآلتية أسماؤهم: "تقييم المؤسسات" بعنوان:  علي سمية

 جامعة عنابة.                       رجم نصيبد. أ. -1

 أ.د. حمداوي الطاوس                جامعة عنابة. -7

 د. عماني  لمياء                       جامعة ورقلة. -8

 

 :التسجيل األولي في الدكتوراه*  

 في موضوع:  كسري منيرة: ةللطالب ل م دطلب تسجيل في دكتوراه  وافق المجلس العلمي على             

أثر األزمات المالية على أداء و استقرار األنظمة المصرفية : النظام المصرفي الجزائري في ظل ظروف "

  "-تقييم األداء و إدارة و إدارة المخاطر –األزمة 

 في موضوع:  سلمي رشيدللطالب:  ل م دطلب تسجيل في دكتوراه المجلس العلمي  رفض                     

 تحديات االقتصادي الجزائري و الرؤية المستقبلية" "

 في موضوع:  بوليمة مريم: ةللطالب ل م دطلب تسجيل في دكتوراه  وافق المجلس العلمي على                 

 إشكالية السيولة لدى البنوك و تأثيرها على استقرار النظام المالي" "

 في موضوع:  عكوشي زوهيرطلب تسجيل في دكتوراه للطالب:  العلمي على وافق المجلس                    

ألجهزة  CONDORدراسة حالة  –على القرار الشرائي لدى المستهلك الجزائري تأثير العالمة التجارية  "

 الكهرومنزلية و االلكترونية"

 في موضوع:  أوسياف عمار ياسينللطالب:  علومطلب تسجيل في دكتوراه  وافق المجلس العلمي على        

 متطلبات تأهيل النظام المصرفي في الجزائر لمواكبة تحوالت االقتصاد الوطني" "

 في موضوع:  فريد بولمطارطلب تسجيل في دكتوراه للطالب:  وافق المجلس العلمي على                       

 على اعداد تنفيذ و افصاح الميزانية بالجزائر"  IPSASبة القطاع مبادئ المعايير الدولية لمحاساثر تبني  "

 في موضوع: بوناب إيمان: ةللطالب علومطلب تسجيل في دكتوراه  وافق المجلس العلمي على             

 ازمة االنماط التمويلية السائدة و اشكالية البحث عن بديل تمويلي لرفع تحدي التنمية""

  في موضوع:  بن صالح وسام: ةللطالب علومطلب تسجيل في دكتوراه  علىوافق المجلس العلمي               

 مدى امكانية تطبيق الصحة االلكترونية بالقطاع الصحي في الجزائر" "

 

 



 *  التظاهرة العلمية:

 بعنوان:              شايب فاطمة الزهراءالملتقى الدولي المقدم من طرف األستاذة:  وافق المجلس العلمي على

 "أداء المؤسسات: االرتقاء نحو التميز"

 بعنوان:                     خاوة ناجي الملتقى الدولي المقدم من طرف األستاذ:  وافق المجلس العلمي على

"Développement crises in Alegria. Colonial roots’linkages et institutionnal 

failures    " 

  سماش كمال للدكتور: -علمية قصيرة المدى إقامة –ملف المنحة على  وافق المجلس العلمي   .             

 يبالوجهة: أبو ظ

 

 وقبول   سوامس رضوان،للطالب:  حمزاوي الشريفطلب التنازل لألستاذ:   على وافق المجلس العلمي

 األستاذ: سماش كمال على إشراف الطالب.

 طير لتقرير التربص، لطلبة السنة الثالثة أدارة النظر في طريقة التأ إعادةقتراح ضرورة وافق المجلس اال

 مالية، بما ال يؤثر على دراسة الطلبة خالل السداسي الثاني خاصة.

  التنقيط حتى ال يكون  ةبمراعاالنظر في تقييم مذكرة الماستر  إعادةاقتراح  على وافق المجلس العلمي

خاصة المجتهدين، بإعادة النظر في سقف العالمة و الجدية في تقارير الخبرة من  في حق بعض الطلبة اإلجحاف

 طرف األساتذة الممتحنين.

 

 

 

 

 

 

 

 : رفعت الجلسة على الساعة                                               
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