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 جدول األعمال:
 

 مناقشة أطروحات الدكتوراه و التأهيل الجامعي -1

 2016/2017تسجيالت الدكتوراه ل م د للسنة الدراسية  -2

 متفرقات -3

 

خماس  لألستاذ:إداريين،  من أساتذة وهيئة الكلية  أعضاءسم جميع إالمجلس العلمي ببعد التعزية التي تقدم بها رئيس           

، وحدو رضاجا ستاذ:األليتدخل في الجانب البيداغوجي نيابة عن  ماضي بلقاسم لألستاذ:لوفاة والده، تم تقديم الكلمة حسين 

ذع مشترك ج األولىمتحانات السنة إوبالخصوص المشاكل التي واجهت  األولالسداسي  متحاناتاوكانت الكلمة حول سير 

 كلية وكذاجل الحفاظ على سمعة الأمن  خرآلمن حين  األساتذةبسبب عدد الطلبة وقلة الحراسات مما يستدعي تحسيس 

 في نهاية كل سداسي. ىاالمتحانات التي تجر ةمصداقي

لمعالجتها  طرح ثالث نقاطث بعد التدرج و البحث العلمي و العالقات الخارجية، حيالكلمة لنائب العميد لما  أحيلتبعدها         

 :و هي كاآلتي في هذه الجلسة

 مجلة الدراسات الصادرة عن جامعة عمار ثليجي االغواط. -1

 العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة سكيكدة.مجلة الباحث االقتصادي الصادرة عن كلية  -2

 السبت. أيامالدكتوراه  أطروحةمناقشات  -3

كل عضو  أبدى ن جميع النواحي، حيثمغواط ألا  مجلة الدراسات الصادرة عن جامعة عمار ثليجي إشكاليةحيث تم مناقشة 

صدور لعدد هناك  أنالمقاالت بهذه المجلة وبالسرعة الفائقة، حيث  إصداربكل وضوح حول كيفية  رأيهالمجلس  من أعضاء

مجلة للكلية قبول قرر المجلس العلمي  و على هذا األساس،   .2017جانفي  مازلنا في شهرونحن  2017شهر فيفري 

نشرها في إعادة سحب المقاالت و إمكانيةالدكتوراه بسبب عدم  أطروحاتفي مناقشة ، 2017دراسات حتى عدد فيفري 

 محضر اجتماع المجلس العلمي
12/01/2017لجلسة يـــوم   
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كما أوصى المجلس  .الجامعي التأهيلملفات دراسة عدم قبول هذه المجلة في كما قرر المجلس . أخرىمحكمة مجالت 

 .لديهم مقاالت للنشر مع مجلة الدراسات: العدد االقتصاديالعلمي بتعامل األساتذة الباحثين والذين 

أعضاء المجلس  كما درس  ؟ال أموصلت ثالث سنوات  أنهامن  التأكدنه يطلب إفيما يخص مجلة الباحث االقتصادي ف       

راه الدكتو اتأطروحالسبت لمناقشة  أيامتمت الموافقة على عدم برمجة الدكتوراه أيام السبت العلمي مناقشة أطروحات 

افد بها يتو ال حياناألعظم وكذلك غياب الطلبة المسجلين في الدكتوراه . فقاعة المناقشة في م اإلدارةعديدة منها: غياب  ألسباب

 الهدف المرجو من المناقشة العامة. اإلطالقالمترشح وهذا ال يخدم على  أهلاللجنة و  أعضاء إال

 الدكتوراه و التأهيل الجامعي:أطروحات دراسة ملفات مناقشة أوال: 
 

 قسم العلوم االقتصادية: -أ
 

 . بوطغان حنانوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالبة:  -1

 مصادر التمويل في المؤسسة المالية""السياسة المالية و دورها في اختيار تحت العنوان: 
 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 أ.د. ماضي بلقاسم                       رئيسا              جامعة عنابة. -1
 أ.د. ثاليجية نوة                          مقررا             جامعة عنابة. -2

 عضوا             جامعة عنابة.          د. شبيرة بوعالم عمار      أ -3

 عضوا             جامعة سوق أهراس.  د. دغمان زوبير                        -4

 عضوا             جامعة قالمة  د. بوعزيز ناصر                      -5

 عضوا             جامعة سوق أهراس.  د. بن خديجة منصف                  -6

 

 دواتأ تخدام "دراسة مصادر التمويل باساءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل العنوان التالي: وهذا بن

 .21الصادر بمجلة الرماح، العدد  .2013-2011حالة مركب الدواجن سكيكدة  –التحليل المالي 
 

 موساوي رياض. وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالب:  -2

 ."النظام الضريبي وأثره في الحد من التلوث البيئي في الدول الناميةتحت العنوان: 
 

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 أ.د. شبيرة بوعالم عمار            رئيسا              جامعة عنابة. -1
 عنابة.د. سالمي جمال                       مقررا             جامعة  -2

 .د. عمر الشريف                   عضوا             جامعة باتنة.أ -3

 عضوا             المدرسة العليا عنابة.   أ.د. بن عصمان محفوظ          -4

 عضوا             جامعة تبسة.  د. الطيب الوافي                    -5

 عة برج بوعريريج.عضوا             جام   د. صاطوري الجودي            -6

 
لواقع الفكر و االضريبة البيغوفية بين  "وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل العنوان التالي: 

 .50الصادر بمجلة بغداد، العدد  -التطبيقي في الجزائر.
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 أبو طير نبيل.ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالب: على العلمي وافق المجلس  -3

 –ستدامة ية المالرهان على الطاقات البديلة في الدول العربية كوسيلة لتحقيق التنم أهمية"تحت العنوان: 

 "-دراسة حالة الجزائر

 
 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

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

 جامعة عنابة.   مقررا           أ.د. شبيرة بوعالم عمار             -2
 المدرسة العليا عنابة.   عضوا              أ.د. بن عصمان محفوظ          -3

 جامعة باتنة.      عضوا          أ.د. عمر الشريف                   -4

 .2امعة قسنطينةج        عضوا       . بوعشة مبارك                 أ.د -5
 جامعة عنابة.    عضوا                           د. سالمي جمال      -6

 

 من الدول لعينة متجددة"مستقبل الرهان على الطاقات اللمقال الذي يحمل العنوان التالي : اوهذا بناءا على 

 "والمعوقات. العربية اإلمكانات

 .2015ر لشهر ديسمب  2العدد:  8: المجلد ،جامعة غرداية ،بمجلة: الواحات للبحوث والدراساتالصادر 

 
 مرابطي يسمينة للطالبة:  الدكتوراه علوم أطروحةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة  -4

 -روة االو"أثر توسع االتحاد األوربي نحو الشرق على االقتصاد الجزائري في ظل الشراكتحت العنوان: 

  متوسطية"

 

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 جامعة عنابة.   رئيسا              أ.د. نصيب رجم                   -1
 جامعة عنابة.  مقررا              أ.د. عبد االمير السعد              -2

 جامعة عنابة.  عضوا              د. بوريش هشام                    -3

 عضوا          جامعة قالمة.      د. بوعزيز ناصر                  -4
 جامعة قسنطينة.   عضوا           د. عطوي سميرة                    -5

 .أهراسجامعة سوق    عضوا         د. بن رجم محمد خميسي            -6

 
 في ألوربياالتحاد انضمام تركيا ل شكاليةإ" وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل العنوان التالي: 

 .48العدد:  مجلة التواصل،  جامعة عنابة،  ظل التوسع نحو الشرق"

 
 براهمية نبيل.دكتوراه علوم للطالب:  أطروحةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة  -5

الدول  حالة–المباشرة ودورها في تحقيق التنمية االقتصادية  األجنبية"االستثمارات تحت العنوان: 

 النامية."

 

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 جامعة عنابة.  أ.د. ماضي بلقاسم                    رئيسا             -1
 جامعة عنابة.   أ.د. بن ثابت علي                    مقررا            -2

 جامعة عنابة.   د. لرباع الهادي                      عضوا            -3

 جامعة سكيكدة.   د. شرقرق سمير                     عضوا            -4
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 د. أوالد زاوي عبد الرحمان       عضوا             جامعة سوق أهراس. -5
 جامعة قالمة.د. بوعزيز ناصر                    عضوا               -6

 

ر االستثما ستقطابا"دور السياسة المالية في وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل العنوان التالي: 

 :ة   العدداإلنسانيومن مجلة: حوليات،   جامعة: قالمة للعلوم االجتماعية  "-حالة الجزائر –األجنبي المباشر 

 .2017جوان   18

 
  هالل عبد السالموافق المجلس العلمي على ملف مناقشة دكتوراه علوم للطالب:  -6

ج مال نموذدراسة قياسية باستع –النفط و أثرها على التضخم في الجزائر  أسعارتحت العنوان: "تقلبات 

VAR " 
 

 : أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 ا           جامعة عنابة.أ.د. ثاليجية نوة             رئيس -1
 أ.د. بلقاسم ماضي           مقررا          جامعة عنابة. -2

 جامعة عنابة.   د. لرباع الهادي             عضوا        -3

 جامعة البويرة. أ.د. جميل أحمد              عضوا         -4
 جامعة جيجل. د. عيمر عبد الحفيظ        عضوا         -5

 جامعة البويرة.  عضوا         د. وعيل ميلود              -6

 
صادي نمو االقتلى العأثر تقلبات أسعار النفط وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل العنوان التالي: "

 ،جامعة الجلفةمن مجلة: الحقوق والعلوم اإلنسانية .(2015-1990دراسة قياسية خالل الفترة )–في الجزائر 

 .20/10/2016وفق إشهاد حرر بتاريخ: 
 

 قسم العلوم المالية: -ب
 

 عزايزية سارةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة الدكتوراه للطالبة:  -7

 األداء واستخدامها في تقييم األنشطة أساسعلى  واإلدارةتكامل نظامي التكاليف : "األطروحةعنوان 

 "-دراسة حالة –الشامل وفقا لبطاقة العالمات المتوازنة 

 

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 د. سماش كمال                      رئيسا            جامعة عنابة. -1
 أ.د. جاوحدو رضا                  مقررا           جامعة عنابة. -2

 د. خياري زهية                     عضوا           جامعة عنابة. -3

 بن رجم محمد خميسي         عضوا           جامعة سوق أهراس.د.  -4
 د. بورديمة سعيدة                  عضوا           جامعة قالمة. -5

 د. طبايبية سليمة                    عضوا          جامعة قالمة. -6

 
م األداء لتقيي لنموذج محاسبيتصور نظري وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل العنوان التالي: "

من مجلة  "من خالل التكامل بين نظام التكاليف على أساس األنشطة ونموذج بطاقة العالمات المتوازية.

 .2018لشهر مارس  25رماح للبحوث والدراسات   األردن،  العدد 
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 شعابنية سعادوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة دكتوراه للطالبة:  -8

ربي لمغرب العاحالة بنوك دول  –لزيادة القدرة التنافسية  كآلية"االندماج البنكي تحت العنوان التالي: 

 )تونس والمغرب(."

 

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 جامعة عنابة.    أ.د. بن عمارة منصور              رئيسا       -1
 جامعة عنابة.    مقررا         أ.د. بن ثابت علي                   -2

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

 جامعة قالمة.    عضوا                  د. صاولي مراد           -4
 جامعة بسكرة.     عضوا           د. سلطاني محمد رشدي       -5

 جامعة أم البواقي.     عضوا                 أحسن         د. عثماني  -6

 
ة هة له رؤيلمشابمقال الذي يحمل العنوان التالي: "تميز االندماج البنكي عن العمليات اوهذا بناءا على ال

 .2016تمبر لشهر سب 46العدد  الصادر بمجلة دراسات جامعة عمار ثليجي، االغواط،  ."ةقانونية اقتصادي

 
 بوطاللة عادلالمجلس العلمي على ملف مناقشة دكتوراه للطالب:  وافق -9

 ."هماألس: "السوق المالي وقيمة المنشاة دراسة ألثر كفاءة السوق على قيمة تحت العنوان التالي

 
 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 المدرسة العليا عنابة.   رئيسا         أ.د. بن عصمان محفوظ            -1

 3مقررا           جامعة قسنطينة   بوراس أحمد                   أ.د. -2
 عضوا           جامعة عنابة.  . جاوحدو رضا                 أ.د -3

 جامعة عنابة. بن ثابت علي                    عضوا           أ.د.  -4

 جامعة أم البواقي.  وا          كة السعيد                      عضد. بري -5
 2جامعة قسنطينة  د. بوعتروس عبد الحق            عضوا           -6

 

تثمارات ص االس"دور كفاءة سوق المال في توجيه وتخصيلمقال الذي يحمل العنوان التالي: وهذا بناءا على ا

امعة أم جالعلوم اإلنسانية،    الصادر بمجلة  (2014-2008دراسة حالة السوق السعودي خالل الفترة )

 .2016لشهر ديسمبر  6البواقي،   العدد 

 
 .محمد الصالحفروم وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة دكتوراه للطالب:  -10

مومية ات العالمالي للمؤسسات دراسة ميدانية لعينة من المؤسس األداءو  مةكوالح" تحت العنوان التالي:

 "االقتصادية بوالية سكيكدة.

 

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 أ.د. ريحان الشريف              رئيسا       جامعة عنابة. -1
 أ.د. هوام جمعة                   مقررا      جامعة عنابة. -2

 .-الجزائر–أ.د. بريش عبد القادر            عضوا      المدرسة العليا للتجارة  -3

 عضوا       جامعة عنابة.                  زهيهد. خياري  -4
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 د. خوني رابح                   عضوا         جامعة بسكرة. -5
 د. طيار أحسن                   عضوا        جامعة سكيكدة. -6

 

سة درا تهاتنافسيالمؤسسات على  حكومة"أثر تطبيق لمقال الذي يحمل العنوان التالي: وهذا بناءا على ا

 ية لعينة من المؤسسات العمومية االقتصادية بوالسة سكيكدة."ميدان

 .، العدد   العربية  الدنمارك ةاألكاديميمجلة 

 

 علوم التسيير: -ج
 

 فريوة نرجس.تمت الموافقة على طلب مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحة:  -11

 Le système d’évaluation des performances des ressources humaines"          تحت العنوان التالي:

comme facteur stratégique de la compétitivité de l’entreprise: Etude  de cas d’un échantillon 

d’entreprises algériennes » 

 Le système d’appréciation des performances des ressources humainesوبمقال يحمل العنوان التالي:     "

comme un outil fondamental du management » 

 .2015ديسمبر  13، العدد 2الصادر بمجلة األبحاث االقتصادية جامعة البليدة   

 أمام لجنة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.    رئيسا           نة كمال                      أ.د. حما -1

 جامعة عنابة.      مقررا              أ.د. ساليمي أحمد               -2

 جامعة عنابة.      عضوا     عمارة منصور                 أ.د. بن -3

 .قالمةجامعة      عضوا        أ.د. خليل عبد الرزاق                 -4

 .أهراسسوق جامعة    عضوا           د. بن خديجة منصف                -5

 جامعة البليدة.   عضوا                        د. سي أحمد نذير       -6

 
 

  سليماني منيرةأطروحة دكتوراه  ل.م.د للمترشحة على طلب مناقشة  تمت الموافقة -12

 يدانية فيراسة مد –بعنوان: "أثر ثقافة المؤسسة على التوجه ألمقاوالتي  كتوراه،بناءا على تقرير لجنة الد

 المؤسسات االقتصادية الجزائرية على مستوى والية عنابة." 

ة  ة ميدانيدراس –مقال تحت عنوان: "أثر أبعاد ثقافة المؤسسة على سلوك المخاطرة اس وجود سأ علىوهذا 

 –ج اأولح جامعة أكلي محمد الصادر بمجلة معارف، في المؤسسات االقتصادية الجزائرية بوالية عنابة."

 .2016جوان  20العدد    -البويرة

 أمام لجنة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

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

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

 جامعة عنابة.     د. سالمي جمال                         عضوا      -3

 عضوا         جامعة سوق أهراسبن خديجة منصف                  د.  -4

 عضوا          جامعة سوق أهراس. وفاس الشريف                    د. ب -5
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 . وناس أسماءوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالبة:  -13

 الضمنية على جودة الخدمات من وجهة نظر العاملين.""أثر المعرفة  تحت العنوان:

 

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 جامعة عنابة.    رئيسا              أ.د. حمانة كمال           -1
 جامعة عنابة. مقررا                د. جيجيق عبد المالك      -2

 جامعة عنابة.          عضوا     أ.د. بوقلقول الهادي          -3

 جامعة سوق أهراس.        د. بن خديجة منصف          عضوا     -4
 د. زرزار العياشي              عضوا           جامعة سكيكدة. -5

 

 –ة ات الجديدر الخدمدور المعرفة الضمنية في عملية ابتكا لمقال الذي يحمل العنوان التالي:هذا بناءا على ا و

معة زيان نية  جاالصادر في مجلة الحقوق و العلوم اإلنسا ميدانية مؤسسات الهاتف النقال بالجزائر."دراسة 

 .2016لشهر جانفي  25العدد  عاشور  بالجلفة،

 
  لياسإبوجعادة : اقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالبوافق المجلس العلمي على ملف من -14

 البنوك التجارية باستخدام الشبكات العصبونية.""تشخيص الوضعية المالية في  تحت العنوان:

 
 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة تتكون من  أمام

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

 جامعة عنابة.    مقررا              أ.د. ثاليجية نوة          -2
 جامعة عنابة.       د. صالحي عبد القادر        عضوا     -3

 جامعة سكيكدة.       د. طيار أحسن                عضوا     -4

 جامعة سكيكدة.    د. شالبي عمار               عضوا        -5
 جامعة سوق أهراس.  د. برجم محمد خميسي      عضوا          -6

 

عم دية في نية االصطناع"استخدام الشبكات العصبولمقال الذي يحمل العنوان التالي: وهذا بناءا على ا

ر لشه 06العدد  الصادر بمجلة الباحث االقتصادي،  جامعة سكيكدة، القرارات المالية في البنوك التجارية."

 .2016ديسمبر 

 
  مقحوت مسعودةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالبة:  -15

 "DEAتطويق البيانات قطاع الخدمات في الجزائر: طريقة تحليل  أداء"تقييم  تحت العنوان:

 

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 أ.د. حمانة كمال                رئيسا             جامعة عنابة. -1
 أ.د. نصيب رجم                مقررا            جامعة عنابة. -2

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

 عضوا             جامعة بسكرة.             خنشور جمالد. أ. -4
 د. مقيمح صبري               عضوا            جامعة سكيكدة. -5

 .د. طيار أحسن                  عضوا           جامعة سكيكدة -6
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سة حالة درا–ئر المباشر في الجزا األجنبي"االستثمار : لمقال الذي يحمل العنوان التاليبناءا على ا وهذا

 .2016لسنة  18العدد:  العربية،  الدنمارك ةاألكاديميالصادر بمجلة  ."-قطاع الهاتف النقال

 
 قدوم لزهروافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالب:  -16

نة من دراسة على عي –أثر رأس المال الفكري على عملية التحسين المستمر  تحت العنوان التالي: "

 "المؤسسات الجزائرية النشطة في صناعة األدوية
 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.             رئيسا                أ.د. ساليمي أحمد            -1
 جامعة عنابة. مقررا                        أ.د. بوقلقول الهادي             -2

 عضوا             جامعة عنابة. أ.د. نايت مرزوق محمد العربي          -3

 عضوا             جامعة قالمة. أ.د. خليل عبد الرزاق                      -4
 جامعة سوق أهراس.             عضوا  د. بن خديجة منصف                      -5

 عضوا              جامعة سكيكدة.  د. مقيمح صبري                          -6

 
 و توفير ذةاألساتز الفكري في تحفي رأس المال إدارة دور" لمقال الذي يحمل العنوان التالي:وهذا بناءا على ا

شهر سبتمبر ل 46العدد  جامعة ثليجي عمار، االغواط،الصادر في مجلة دراسات،  والتحسين." اإلبداعبيئة 

2016. 
 

 .مدات صالححميوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالب:  -17

سسات قيادة العنصر البشري و دورها في تحقيق ميزة تنافسية مستمرة بالمؤتحت العنوان التالي: "

الية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي الخاص بودراسة حالة –الصغيرة والمتوسطة 

 جيجل."

 
 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 رئيسا            جامعة عنابة. يت مرزوق محمد العربي           أ.د. نا -1

 جامعة عنابة. حمد                             مقررا           أ.د. ساليمي أ -2
 عضوا           جامعة عنابة.ارة منصور                       أ.د. بن عم -3

 عضوا           جامعة سوق أهراس.ة منصف                         د. بن خديج -4

 جامعة سوق أهراس. عضوا                          د. بوفاس الشريف              -5
 عضوا            جامعة تيبازة.                   سمير        د. بن سحنون -6

 

ة ة المستمرزة التنافسيلتحقيق المي كآلية اإلسالمية"القيادة لمقال الذي يحمل العنوان التالي: وهذا بناءا ا   

 .بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي بوالية جيجل
   .2016من شهر جوان  26العدد  –االغواط   ،الصادر بمجلة دراسات جامعة ثليجي عمار

 
 

 جريبي السبتي.وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالب:  -18

 –لتنظيمي ا       األداء" سياسات مرونة الموارد البشرية في المؤسسة و أثرها على تحت العنوان التالي: 

 " -دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات في الشرق الجزائري
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 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

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

 جامعة عنابة.    مقررا           أ.د. ساليمي أحمد            -2
 جامعة عنابة.          عضوا  .د. رواينية كمال              أ -3

 جامعة سوق أهراس.      عضوا      بن خديجة منصف         د.  -4

 جامعة سكيكدة.   عضوا                     د. زرزار العياشي -5
 جامعة قالمة.    عضوا       د. بوعزيز ناصر               -6

 

 يجيةلإلسترات تقليديةمن النظرية ال اإلستراتيجية"المرونة لمقال الذي يحمل العنوان التالي: وهذا بناءا على ا

 نظرية الموارد: قراءة فلسفية للمفهوم واقتراح نموذج متكامل" إلى

 .2015لشهر نيسان  44، العدد: الصادر بمجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة

 

 لدكتوراه ل.م.د:حضير شهادة االتسجيالت الجديدة لت :ثانيا
 

 ر أكتوب اهدكتوروافق المجلس العلمي على مواضيع التسجيل في الدكتوراه للطلبة الناجحين في مسابقة ال

 وهم:  2016
 ألستاذا شرافإ"أثر عملية االندماج و االستحواذ على جودة المعلومات المحاسبية." تحت  بوخناف وردة: -1

 نصيب رجم.الدكتور: 

" تحت لجزائر.ا"أثر هياكل التمويل البنكي على تسيير المؤسسات العمومية االقتصادية في  عايدة:ثوبي  -2
 الدكتور: نصيب رجم. األستاذ إشراف

نصيب  الدكتور: إشرافالجودة في المؤسسات االقتصادية الجزائرية." تحت  إدارة: " بربوشة مريم -3

 رجم.
تحت  "-دراسة حالة مجمعات كبرى جزائرية–و التنمية المستدامة  تالمنظما"حوكمة  بلقط أميرة: -4

 حمانة كمال.الدكتور:  األستاذ إشراف

 مال.حمانة كالدكتور:  األستاذ إشرافو مراقبة التسيير. تحت " نظم المعلومات  حسيني أمينة: -5

."  قتصاديةة االحالة المؤسسات العمومي–وتصميم لوحة القيادة االجتماعية  إعداد: " بن عيسى الهام -6

 حمانة كمال.الدكتور:  األستاذ إشرافتحت 

 إشرافحت تفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخلق القيمة."  اإلستراتجية اإلدارة"  غجاتي ابتسام: -7
 بوقلقول الهادي.الدكتور:  األستاذ

رية."  دية جزائدراسة حالة مجموعة مؤسسات اقتصا–المعرفة  إدارة"التعلم التنظيمي و  لوراسية الطاهر: -8

 بوقلقول الهادي.الدكتور:  األستاذ إشرافتحت 
 

  :الدور " بعنوان: سالمي فيصلوافق المجلس العلمي على طلب التسجيل في الدكتوراه علوم للطالب

 ئر."لجزاافي  المرتقب للمنتوجات التمويلية البديلة في تطوير و تفعيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
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 متـفرقــــــــات :ثالثا
 

  لألساتذة التالية أسماؤهم: تثبيتات الطلبوافق المجلس العلمي على 

  عويسي وردة -

  والــي مريــم -
 شـابي حليـمة -

 بلعيد مولود  -

 هوام لمياء -

 بمود ايمان -

 كحول محمد يزيد -

 برحايل هاجر -

 

  تاذ: األس أ مساعدصنف  إلى مساعد ب أستاذ: من صنف الترقيةوافق المجلس العلمي على طلبات 

 عزوي هارون -
 

 قبول ، وحةبوزيد صليالموافقة على طلب التنازل لألستاذ الدكتور عبد األمير السعد للطالبة:  تتم

 .مولة عبد هللا :مشرف مساعد األستاذكعلى إشراف الطالبة، و  بوريش هشامالدكتور 

  الب:الط قدمة من طرفالم أطروحات الدكتوراه عناوين تعديلات  على طلبالعلمي ووافق المجلس 

 رـــــــــــــــــــدوم لزهـــــــق -
 "دور رأس المال الفكري في تفعيل عمليات التحسين المستمر."العنوان القديم: 

ن عينة م دراسة على –"أثر رأس المال الفكري على عملية التحسين المستمر العنوان بعد التعديل: 

 "-الجزائرية النشطة في صناعة األدويةالمؤسسات 

 

 

 بتي.ـــــــــــــــــــــــجريبي الس -
 –  نظيمي"سياسات مرونة الموارد البشرية في المؤسسة و أثرها على األداء التالعنوان القديم: 

 "-دراسة ميدانية

نظيمي اء الت" سياسات مرونة الموارد البشرية في المؤسسة و أثرها على األدالعنوان بعد التعديل: 

 " -ن المؤسسات في الشرق الجزائريدراسة ميدانية لعينة م –

  

   18.00  رفعت الجلسة على الساعة                                            
 

 رئيس المجلس العلمي

 األستاذ الدكتور نصيب رجم
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