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 جدول األعمال:
 

 الدراسات العليا. -1

 متــفرقـــــــــات. -2

 

 

 أوال: الدراسات العليا:
 

 :الماليةقسم العلوم  -أ

 
  *  مناقشات رسالة الدكتوراه و التأهيل الجامعي:

 

  .بولحبال زوبير: للمترشح  علوموافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه  -1

 " -التجربة الماليزية  –تطوير السوق المالية اإلسالمية " تحت عنوان: 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 رئيسا             جامعة عنابة.                         د. أوضايفية لمياء -1

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

 د. هوام لمياء                              عضوا            جامعة عنابة. -3

 معة تبسة.د. نوفلي إسماعيل                        عضوا            جا -4

 د. أوالد زاوي عبد الرحمان           عضوا            جامعة سوق أهراس. -5

 د. بوطورة فضيلة                       عضوا            جامعة تبسة. -6

 

ماليزيا  –تعزيز البنية التحتية للسوق المالية اإلسالمية : " وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي     

 ..2016أكتوبر  05بمجلة بيت المشورة : قطر. العدد:   نموذجا"

 محضر اجتماع المجلس العلمي
21/12/2017لجلسة يـــوم   

 



  .زغبيد نسيم لطفي: للمترشح  علوموافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه لم ي -2

 " المالية الدولية األزمات إحداثالمالية في  اإليداعاتأثر " تحت عنوان: 

 وتم تأجيل الملف.

 

 

 االقتصادية:قسم العلوم  -ب
 

  .سيساوي مراد: للمترشح  علوموافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه  -3

 " -حالة اقتصاد الجزائر –التنمية االقتصادية في الدول النامية في ظل العولمة " تحت عنوان: 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

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

 د. بوريش هشام                              مقررا            جامعة عنابة. -2

 د. رمضاني لطفي                           عضوا            جامعة عنابة. -3

 معة سوق أهراس.د. أوالد زاوي عبد الرحمان              عضوا            جا -4

 د. خروف منير                             عضوا            جامعة قالمة. -5

 د. سماعيلي فوزي                         عضوا            جامعة قالمة. -6

 

  "النامية. اآلثار االقتصادية للعولمة على الدول" : وهذا بناءا على وعد بالنشر المقال الذي يحمل العنوان التالي     

 . العلوم و التقانة ، جامعة السودانبمجلة 

، وتمت الموافقة على تعيين  بارة سهيلة وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأهيل الجامعي للدكتورة:  -4

 لجنة المناقشة اآلتية أسماؤهم: 

 د. عفيف هناء                        جامعة عنابة.  -1

 جامعة عنابة.            د. شليحي إيمان            -2

 د. سوالم صالح الدين               جامعة سوق أهراس.   -3

 

 

 

 

 :التسييرعلوم قسم  -ج
 

  .قوري فيصل: للمترشح  علوموافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه  -5

دراسة حالة قطاع الصناعات الغذائية -المرتكزات اإلستراتيجية للنجاح في تحقيق ميزة تنافسية"تحت عنوان:

 " -بوالية: عنابة، قالمة، الطارف



 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 رئيسا             جامعة عنابة.  أ.درواينية كمال                             -1

 عبد اللطيف                    مقررا            جامعة عنابة.أ.د. بلغرسة  -2

 د. صالحي عبد القادر                      عضوا            جامعة عنابة. -3

 د. ماليكية عامر                             عضوا            جامعة سوق أهراس. -4

 جامعة سوق أهراس.         د. بوفاس الشريف                           عضوا    -5

 د. عوادي مصطفى                          عضوا            جامعة الوادي. -6

 

البحث و التطوير كأداة لتجديد الميزة التنافسية للمؤسسة " : وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي     

 .2017سبتمبر  23عمان ، األردن.  العدد: الصادر بمجلة رماح للبحوث و الدراسات  ."االقتصادية

 

 

 

 ثانيا: متـفرقــــــــات:

 

  دور هياكل مرافقة طلب التسجيل في الدكتوراه للطالبة: صالحي وداد بعنوان: وافق المجلس العلمي على "

دراسة حالة :   –المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحد من تطور االقتصاد الموازي في الجزائر 

ANDI. ANGEM. CNAC. ANSEJ.  .بوالية قسنطينة 

  بدير لمياء.األستاذة:  من طرف -أ –أستاذ مساعد وافق المجلس العلمي على طلب ترقية إلى صنف 

 المقدم من طرف: -ب–على طلب الترسيم الى استاذ مساعد  وافق المجلس العلمي 

 امـــي الهــاسـبالدكتورة:  -

 روزـاليمي فيـسالدكتورة:  -

 

 

 

 

 سا      رفعت الجلسة في تاريخه على الساعة  :                                               

 األستاذ الدكتور: نصيب رجم                                
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