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جتمع أعضاء المجلس العلمي لكلية أ الثانية بعد الزوال وعلى الساعة 2016أكتوبر من سنة  30   خبتاري          

 جدول األعمال التالي : دراسةاجتماعات عمادة الكلية لعة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بقا

 .2016أكتوبر من سنة  29التصديق على النتائج النهائية لمسابقة الدكتوراه التي أجريت بتاريخ  -

لهم  اأفتتحت الجلسة من طرف الرئيس األستاذ الدكتور نصيب رجم، حيث في البداية رحب باألعضاء متمني       

التهاني بإسمه و بإسم كل أعضاء السيد الرئيس قدم فيما مليئة بالنشاط و الحيوية،    2016/2017سنة جامعية 

تعليم العالي نهاية المجلس لكل من الدكتور منصوري عبد هللا و الدكتورة حمداوي الطاوس على ترقيتهما إلى أستاذ ال

 الكلية األستاذ الدكتور ماضي بلقاسم، حيث بدوره أثنى على كل. ثم أحيلت الكلمة للسيد عميد 2016جويلية شهر 

التي أجريت بمقر في إنجاح مسابقة الدكتوراه بشكل مباشر التي ساهمت و األطراف  المجهودات التي بذلت من كل

المنظمين و  أقسام و لجانها العلمية و لجان التكوين في الدكتوراه و كذلك األساتذةمن  2016أكتوبر  29الكلية بتاريخ 

  .المراقبين و المصححين

التي الدكتوراه  ةعلى النتائج النهائية لمسابقباإلجماع من طرف أعضاء المجلس العلمي للكلية و بعدها تمت المصادقة 

 -حسب التخصصات كما يلي: 2016أكتوبر  29أجريت بمقر كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير يوم 

 بة و ماليةسمحا :وراه تخصصالنتائج النهائية للدكت -

 مالحظة 20المعدل  العام/ 2/40المادة  معدل 40/ 1المادة  معدل االسم و اللقب الرقم

 ناجح 5,125 1,50    19,00      جالبة علي 1

 ناجح 4,8125 5,25    14,00      جغوط عبد الرزاق 2

 ناجح 4,8125 4,00    15,25      عياشي فاطمة الزهراء 3

 ناجح 4,625 14,50    4,00        رابحي رانية كوثر 4

 ناجح 4,375 7,50    10,00      زعيش محمد 5

 ناجح 4,125 0,00    16,50      خاليفية ايمان 6

 إحتياطي 3,750 1,00    14,00      كريمة ناصري 7

 إحتياطي 3,625 2,00    12,50      زعروري عبد المومن 8

 محضر اجتماع المجلس العلمي
10/11/2016و    30/10/2016لجلسة يـــومي   
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 إحتياطي 3,625 4,00    10,50      عالية أميرةلعشوري  9

 إحتياطي 3,1875 0,75    12,00      ميدون عبد الباسط 10

 إحتياطي 3,125 5,50    7,00        خرشوف نور الهدى 11

 إحتياطي 3,125 1,50    11,00      لخضاري بشرى 12

   

 ويق  ست :النتائج النهائية للدكتوراه تخصص -

 مالحظة 20المعدل العام / 40/ 2معدل المادة  40/ 1معدل المادة اللقب االسم و الرقم

 ناجح 10,9375 24,50 19,25 مسلتي عامر  1

 ناجح 9,875 23,50 16,00 بولقرون رندة 2

 ناجح 9,50 23,25 14,75 بوزيدة سوسن  3

 إحتياطي 8,25 17,25 15,75 دريسي أسماء  4

 إحتياطي 8,19 12,75 20,00 مسعود بوعبد هللا  5

 إحتياطي 7,88 12,00 19,50 أوريسي سهام  6

 

 إدارة المنظمات :النتائج النهائية للدكتوراه تخصص -

 مالحظة 20المعدل  العام/ 2/40المادة  معدل 40/ 1المادة  معدل االسم و اللقب الرقم

 ناجح 9.75 18.50 20.50 بلقط أميرة 1

 ناجح 9.69 22.00 16.75 حسيني أمينة 2

 ناجح 9.63 21.50 17.00 لوراسية الطاهر 3

 ناجح 9.38 19.00 18.50 ثوبي عايدة 4

 ناجح 9.31 17.00 20.25 غجاتي ابتسام 5

 ناجح 9.19 22.75 14.00 بربوشة مريم 6

 ناجح 8.63 22.75 11.75 بن عبسى الهام 7

 ناجح 8.63 16.00 18.50 بوخناف وردة 8

 إحتياطي 8.56 13.25 21.00 بوسنة نسرين 9

 إحتياطي 8.44 15.75 18.00 بن داود الهاشمي 10

 إحتياطي 7.56 18.50 11.75 مقحوت هادية 11

 إحتياطي 7.44 12.50 17.25 عاللي محمد الصالح 12

 إحتياطي 7.44 14.75 15.00 إبراهيم بوناب ليلى 13

 إحتياطي 7.31 06.50 22.75 بوزيدي توفيق 14

 إحتياطي 7.31 11.75 17.50 محمدي نطاق 15

 إحتياطي 7.00 12.50 15.50 دحاح حورية 16

    

 إقتصاد، تنمية و مالية :النتائج النهائية للدكتوراه تخصص -

 مالحظة 20المعدل  العام/ 2/40المادة  معدل 40/ 1المادة  معدل االسم و اللقب الرقم

01.5 14.25 فريحة أسماء 1  ناجح 5.25 

 ناجح 4.67 5.25 8.75 صياح وداد 2

 ناجح 3.92 3.25 8.5 بوعقال سماح 3

 ناجح 3.42 3.25 7.00 ثابت كنزة 4
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 ناجح 3.17 5.25 4.25 شوادري مروى 5

 ناجح 2.92 7.00 1.75 عبد اللطيف أميرة 6

 إحتياطي 2.79 3.87 4.50 مراس الهام 7

 إحتياطي 2.75 5.00 3.25 شواف أسماء 8

 إحتياطي 2.75 2.00 6.25 مريمش ماجدة 9

 إحتياطي 2.58 3.50 4.25 بن عباس موسى 10

 إحتياطي 2.58 5.00 2.75 جبالي محمد الياس 11

 إحتياطي 2.58 3.00 4.75 عميروش خالد 12

 

جتمع أعضاء المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية أ الثانية بعد الزوال وعلى الساعة 10/11/2016 بتاريخ و

 جدول األعمال التالي : دراسةعة اجتماعات عمادة الكلية لبقامرة ثانية وعلوم التسيير 

 2016/2017الدخول الجامعي  -1

 الدراسات العليا -2

 متــــــــــفرقات -3
 

 2016/2017الدخول الجامعي  -1
 

أفتتح رئيس المجلس العلمي األستاذ الدكتور نصيب رجم الجلسة مرحبا بجميع أعضاء المجلس، ثم قدم الكلية         

. وكان تدخل السيد 2016/2017للسيد عميد الكلية األستاذ ماضي بلقاسم إلبداء مالحظاته حول الدخول الجامعي 

لبة الماستر بالرغم من أن عملية تسجيلهم العميد حول التأخر المالحظ في الدراسة لبعض التخصصات و خاصة ط

كانت في الوقت المناسب، كما أشار إلى الخروج المبكر لبعض األساتذة من حصصهم التدريسية و بالخصوص 

التشديد على مثل هذه الحاالت، و إذا تطلب األمر و عند عدم الحصص المسائية، حيث طلب من رؤساء األقسام 

أسبوعا للسداسية  فال بد من تدارك هذه الحصص من خالل التعويض  14مقدرة بــ إكتمال الحصص التدريسية و ال

 قبل إجراء إمتحانات السداسي.

غيابات الطلبة المسجلة في الماستر  نكما تدخل نائب العميد للبيداغوجيا األستاذ الدكتور جاوحدو رضا، متحدثا ع      

 03هناك إقصاء ألي طالب تم تسجيل غيابه ألكثر من  يحدث م ل و في جميع األقسام، حيثجميع التخصصات ل

، لذا طلب من رؤساء األقسام الرجوع إلى تطبيق القانون المتعلق بإحتساب الغياب و نشر قائمة الطلبة غياباب

ساعة و دقيقة( المخصصة 1.20المقصيين حسب كل مادة. كما أشار نائب العميد إلى عدم إتمام المدة الزمنية ) 

و بعد  من األساتذة المطبقين و خاصة في الحصص الصباحية. نيداغوجية الواحدة من طرف الكثيريللحصة الب

 االعتبار ومتابعتها من طرف رؤساء األقسام ونوابهم.المناقشة تم اإلتفاق على أن تأخذ كل هذه النقائص بعين 

 لياـــــــــــــــــــــالدراسات الع -2
 

 قسم العلوم المالية: -أ
 دكتوراه:في التسجيل وإعادة التسجيل ال أوال:
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  م سلطلبة ق دكتوراه نظام ل م د العلوم و دكتوراه في الإعادة التسجيل لى عوافق المجلس العلمي

 ملحق(.مرفقة بالقائمة االسمية  )المالية  العلوم
  أطروحات الدكتوراه  ناويعنتعديل في : 

 للطلبة اآلتية أسماؤهم: أطروحات الدكتوراه عناوين تعديلتمت الموافقة على 

المال الفكري في دعم وتحسين تنافسية  رأس"دور : لألطروحة: العنوان الحالي قريد صباح -1

  المؤسسة المالية في السوق المالي."

 المال الفكري على تنافسية المؤسسة المالية بالسوق المالي." رأس:" تأثير  إلىتم تعديله 

 

"تمويل المشاريع الكبرى وانعكاسها على التنمية : ألطروحةلالعنوان الحالي  برهوم هاجر: -2

  -دراسة حالة الجزائر–االقتصادية 

 "-دراسة حالة الجزائر–تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة ": إلىتم تعديله 

 

"معايير المحاسبة الدولية و البيئة الجزائرية : ألطروحةلالعنوان الحالي  بن حمزة ياسين: -3

 التوافق ومتطلبات التطبيق(." أساليب)

المنتهج ومتطلبات  األسلوب:"واقع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الجزائر ) إلىتم تعديله  

 البيئة االقتصادية المتوفرة(."

 

ذات المصالح في خلق قيمة  األطراف"مساهمة : لألطروحةالعنوان الحالي  نايت عطية مريم: -4

 تساهمية على مستوى المؤسسة االقتصادية." 

ذات المصالح في خلق القيمة على مستوى المؤسسات  األطرافمساهمة : "إلىتم تعديله 

 ."2014-2011دراسة تطبيقية للفترة –الصناعية الجزائرية 

 

المحاسبي  اإلفصاح"مدى تطبيق القياس و : لألطروحةالعنوان الحالي  بن العايش فاطمة: -5

دراسة حالة مؤسسة –عن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات لتحقيق تنمية مستدامة 

 "-جزائرية

المحاسبي عن المسؤولية االجتماعية للمؤسسات  واإلفصاح مدى تطبيق القياس ":  إلىتم تعديله 

 لتحقيق تنمية مستدامة."

 

"دور التحفيزات الضريبية في دعم تنافسية : لألطروحةالعنوان الحالي  كليبات بسمة: -6

 "-دراسة حالة الجزائر–المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

"دور التحفيزات الضريبية في دعم تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : إلىتم تعديله 

 ة عنابة(.")دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات الصناعية الناشطة في والي

 

 ثانيا: مناقشات الدكتوراه والتأهيل الجامعي:
 

 حولي محمد: علوم للطالب الدكتوراهأطروحة ملف مناقشة تمت الموافقة على   -1

 ." "انعكاسات تطبيق النظام المحاسبي المالي على مهنة المراجعة الخارجيةعنوان األطروحة: 
 أسماؤهم:من األعضاء التالية تتكون مناقشة أمام لجنة 

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

 أ.د. بن عمارة منصور              مقررا              جامعة عنابة. -2
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 د. سماش كمال                       عضوا              جامعة عنابة. -3
 جامعة البويرة.     د. فرج شعبان                        عضوا          -4

 د. سالمي الدينوري                  عضوا              جامعة الوادي. -5

 د. مايو عبد هللا                       عضوا              جامعة ورقلة. -6
 . 2016لشهر ديسمبر  21البويرة، العدد بمجلة المعارف من لى أساس وعد بالنشر ع

 نة المراجعة الخارجية بالجزائر من المعايير الدولية للمراجعة.""موقف مه: تحت عنوان لمقال

 
 غفوري ليلى: الجامعي للمترشحة التأهيلملف تمت الموافقة على   -2

 

 اآلتية أسماؤهم: ةالمتكونة من األساتذ لجنة الخبراءبتعيين 

 جامعة عنابة.     أ.د. ريحان الشريف          -1
 جامعة عنابة.     د. خياري زهية               -2

 جامعة قالمة.     د. مريمت عديلة              -3

 
 :اآلتية أسماؤهم ةالمتكونة من األساتذ لجنة المناقشةو تعيين 

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

 جامعة عنابة.        أ.د. بن ثابت علي       -2
 جامعة قالمة.       د. بورديمة سعيدة       -3

 

 االقتصادية: قسم العلوم  -ب

 :و التسجيل وإعادة التسجيل في الدكتوراه ين أطروحات الدكتوراهاوعن تعديل اتدراسة طلب:  أوال

 :في أطروحات الدكتوراه التعديل اتطلب -1

  مشعلي باللتمت الموافقة على طلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه علوم: للطالب: 

الوظيفي للعاملين في قطاع الصناعات الصغيرة  ءأثر ضغوط العمل على االدعاالعنوان الحالي: 

 والمتوسطة الناشطة بوالية قالمة.

أثر ضغوط العمل على األداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العنوان الجديد: 

 دراسة عينة من الصناعات الغذائية بوالية قالمة.–
 

  نوري سميحةتمت الموافقة على طلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه علوم: للطالبة  

 دور التقييم في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل االقتصاديات الناشئة العنوان الحالي: 

 .-إسقاط على حالة الجزائر–                                         

يم في رفع أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة داخل االقتصاديات الناشئة دور التقيالعنوان الجديد: 

 .-عنابة-دراسة حالة مديرية البناء واألشغال العمومية –
 

  بوالقدرة نزيهةتمت الموافقة على طلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه علوم للطالبة: 

 .-حالة الجزائر–اقتصاد المعرفة و التنمية في االقتصاديات الناشئة العنوان الحالي: 

 .-حالة الجزائر–اقتصاد المعرفة والتنمية في البلدان النامية العنوان الجديد: 
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 :إعادة التسجيل في الدكتوراه -2

مرفقة القائمة و العلوم اإلقتصادية م سقطلبة لى إعادة التسجيل في الدكتوراه لوافق المجلس العلمي ع

 بملحق.
 

 :و التأهيل الجامعي : دراسة ملفات مناقشة الدكتوراهثانيا

  .سوداني أحالمللطالبة  دكتوراه علوم أطروحةمناقشة طلب على  تمت الموافقة -3

"االبتكار التكنولوجي في المؤسسات االقتصادية. دراسة ميدانية لعينة من تحت العنوان التالي: 

 الجزائرية.المؤسسات االقتصادية 

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.      د. بوريش هشام                     رئيسا            -1

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

 جامعة عنابة.   عضوا                        د. لبو محمد لمين         -3

 جامعة عنابة.    عضوا                       د. بوعزيز ناصر         -4

 جامعة قالمة.     عضوا                           خروف منير      د.  -5

 .3جامعة الجزائر       عضوا         د. حمالوي ربيعة                    -6

:"مكانة االبتكار في سلسلة القيمة للمؤسسة العنوان التاليوهذا بناءا على المقال الذي يحمل 

جامعة محمد خيضر  مجلة العلوم اإلنسانية،عن  الصادر .".Benettonاالقتصادية تجربة شركة: 

 .40بسكرة. العدد: 
 

    دبوش عبد القادر.مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالب: طلب على  تمت الموافقة -4

أثر تطور القطاع المالي على النمو االقتصادي. دراسة حالة الدول العربية "تحت العنوان التالي: 

 ".2012-1978خاصة للجزائر للفترة  إشارةلجنوب المتوسط مع 

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

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

 جامعة عنابة.    مقررا                           د. حمانة كمال           أ. -2

 البواقي. أمجامعة   عضوا                          أ.د. رجال السعدي         -3

 جامعة عنابة.     عضوا                           د. سالمي جمال         -4

 عضوا            جامعة قالمة.                  د. بوقموم محمد           -5

 د. سلطاني محمد رشدي                 عضوا            جامعة بسكرة. -6

"أثر تطور القطاع المالي على النمو وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل العنوان التالي: 

 مجلة العلوم اإلنسانية،الوارد من  ."2012-1978دراسة حالة الدول النامية للفترة  –االقتصادي 

      . 47 ، العددجامعة محمد خيضر بسكرة
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  قدري شهلة.دكتوراه علوم للطالبة:  أطروحةمناقشة طلب على  تمت الموافقة -5

على قطاع المؤسسات الصغيرة  اوانعكاساته"الشراكة االورومتوسطية تحت العنوان التالي: 

 تونس." -والمتوسطة. دراسة مقارنة الجزائر

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 جامعة عنابة.   رئيسا           د. صالحي عبد القادر                -1

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

 جامعة عنابة.    عضوا                 زهيه               د. خياري -3

 جامعة سوق أهراس.       عضوا      د. رقايقية فاطمة الزهراء           -4

 جامعة أم البواقي.           عضوا              د. بوكثير جبار            -5

 أم البواقي.جامعة    عضوا                        د. عثماني أحسن         -6

لدعم قطاع  األوروبية"واقع البرامج وهذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي يحمل العنوان التالي: 

محمد خيضر ، جامعة اإلنسانيةمجلة العلوم عن  الصادر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
 .48بسكرة. العدد: 

 

       بوالشعور شريفة.دكتوراه علوم للطالبة:  أطروحةمناقشة طلب على  تمت الموافقة -6

 الخطأنموذج متجهات تصحيح  –تقلبات أسعار النفط وخطر المرض الهولندي تحت العنوان التالي: 

 )دراسة قياسية حالة الجزائر(.

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

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

 جامعة عنابة.      مقررا       أ.د. نايت مرزوق محمد العربي        -2

 جامعة عنابة.  عضوا                      د. نايت براهيم                 -3

 جامعة قالمة.     عضوا                               د. صاولي مراد    -4

 جامعة سكيكدة.      عضوا                             د. شرقرق سمير    -5

 عضوا         جامعة سكيكدة.                        د. مقيمح صبير       -6

  "-دراسة قياسية حالة الجزائر –"المرض الهولنديوهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي: 

 .47العدد:  ،غواطألا بمجلة: دراسات جامعة عمار ثليجي،الصادر 
 

    كردوسي أسماء.مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالبة:  طلبعلى  تمت الموافقة -7

 ."تحوالت االستراتيجيات البنكية نحو التنافسية العالمية -التحرير المالي "تحت العنوان التالي:

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

 جامعة عنابة.          رئيسا         أ.د. ريحان الشريف                -1
 جامعة قالمة.          مقررا                  د. نعمون وهاب           -2

 جامعة عنابة.   عضوا                             د. خياري زهيه      -3

 جامعة عنابة.    عضوا                          د. بوريش هشام        -4
 جامعة سوق أهراس.   عضوا                    د. بن خديجة منصف         -5

 .أهراسجامعة سوق         عضوا                د. بوفاس الشريف           -6
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التحرير المالي وتحول االستراتيجيات البنكية نحو وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي: 

 ،بمجلة دراسات  جامعة عمار ثليجيالصادر    (.2014-1990سية العالمية التجربة الجزائرية )التناف

 .45العدد:    ،غواط ألا
 

 ضياف علية.مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالبة:  طلبعلى  تمت الموافقة -8

 "البدائل التمويلية للمؤسسة االقتصادية في ظل العولمة المالية تحت العنوان التالي: 

 -ترشيد القرار التمويلي مع إدارة المخاطر –                              

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام

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

 جامعة عنابة.       قررا    حمانة كمال                           مأ.د.  -2

 جامعة عنابة.         عضوا                            د. سماش كمال   -3

 جامعة سكيكدة.           عضوا                        هيبة     د. قحام و -4

 جامعة سكيكدة.        عضوا                        د. طيار أحسن        -5

 جامعة تبسة.       عضوا                            د. جنينة عمر       -6

ي حديث لتمويل اتجاه عالم –مال المخاطر  رأسوهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي: "

جامعة  2016ان جو /05الباحث اإلقتصادي عدد  الصادر بمجلة حالة الجزائر."  -المؤسسات الناشئة

 سكيكدة. 
 

 حزام حجلة سعيدة.مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالبة طلب على  تمت الموافقة -9

استخدام بطاقة األداء المتوازن كأداة لرفع أداء المؤسسات االقتصادية تحت العنوان التالي: 

 .الجزائرية

 أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.          رئيسا                د. صالحي عبد القادر      -1

 جامعة عنابة.     مقررا                      د. بوريش هشام           -2

 جامعة عنابة.          عضوا          د. لبومحمد لمين                 -3
 .02جامعة قسنطينة       عضوا              د. العابد لزهر                   -4

 .02جامعة قسنطينة       عضوا           د. بوشريبة محمد                  -5

 جامعة سكيكدة.       عضوا                  د. شرقرق سمير              -6

المالية والمقاييس الغير المالية  سالمقاييوهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي: استخدام 

 جامعة عمار ثليجي، بمجلة دراساتالصادر    المتوازن." األداءالمنظمات من خالل بطاقة  أداءلتقييم 

 .39العدد:       غواط،ألا
 
 

 .بن ناصر أمالمناقشة أطروحة دكتوراه علوم للطالبة طلب على  تمت الموافقة -10

دراسة قياسية لحالة الجزائر –"حساسية سعر الصرف اتجاه أسعار الواردات تحت العنوان التالي: 

 .2014-2000للفترة 

 :أسماؤهم اآلتية األعضاءلجنة مناقشة تتكون من  أمام
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 جامعة عنابة.        رئيسا                    أ.د. بن ثابت علي        -1

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

 جامعة عنابة.      عضوا              أ.د. حمداوي الطاوس         -3

 جامعة قالمة.     عضوا                         د. مريمت عديلة      -4

 قالمة.جامعة          عضوا                د. بضياف عبد المالك    -5

 جامعة أم البواقي.     عضوا                         د. عياش زوبير      -6

وهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان التالي: "أثر انعكاس تقلبات سعر الصرف على معدالت 

 عمار ثليجي، بمجلة دراسات، جامعةالصادر  (.2014-2000دراسة حالة الجزائر ) –التضخم 

 .44العدد:    غواط،ألا
 

  شليحي إيمانتورة للدك  طلب التأهيل الجامعيعلى  تمت الموافقة -11

 :أسماؤهمالخبراء التالية  على تعيين حيث تمت الموافقة

 د. لبو محمد لمين                    جامعة عنابة. -1

 د. لرباع الهادي                      جامعة عنابة. -2

 د. قحام وهيبة                        جامعة سكيكدة. -3

 المناقشة كما يلي:تعيين لجنة كما تمت الموافقة على 

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

 أ.د. بن عصمان محفوظ             المدرسة العليا. -2

 جامعة عنابة.  د. بوريش هشام                      -3

 

  خنفر مانعدكتور طلب التأهيل الجامعي لل علىتمت الموافقة  -12

 تعيين الخبراء التالية أسماؤهم: حيث تمت الموافقة على

 أ.د. رواينية كمال                  جامعة عنابة. -1

 د. جابة احمد                        جامعة عنابة. -2

 جامعة قالمة.        د. بضياف عبد المالك      -3

 تعيين لجنة المناقشة كما يلي: الموافقة على تكما تم

 جامعة عنابة.         أ.د. زغيب شهرزاد        -1

 د. لبو محمد لمين                   جامعة عنابة. -2

 د. بوقموم محمد                    جامعة قالمة. -3

 
 

 قسم علوم التسيير:  -ج
 

 الدراسات العليا: -1

 :أطروحات الدكتوراه و التأهيل الجامعي مناقشاتأوال: 

 . بن وارث عبد الرحمانالدكتوراه علوم للمترشح: أطروحة على طلب مناقشة  تمت الموافقة -13
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"أساليب تسيير اإلنتاج الحديثة ومتطلبات تطبيقها في المؤسسات الصيدالنية تحت عنوان: 

 الجزائرية"

 .2017لشهر مارس سنة  21األردن. العدد  –وبوعد نشر من مجلة رماح للبحوث والدراسات. عمان 

                      "دور أسلوب التصنع الرشيق في إزالة الهدر في المؤسسة لمقال تحت عنوان: 

  اإلنتاجية"

 :األعضاء اآلتية أسماؤهم تتكونأمام لجنة 

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

 جامعة عنابة.    مقررا                  د. جابة أحمد                       -2

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

 .أهراسجامعة سوق          عضوا                     د. بوعشة فوزية          -4

 عضوا           جامعة قالمة.               د. صاولي مراد               -5

 عضوا          جامعة سكيكدة.                    د. مقيمح صبري          -6
 

 .غريب الطاوسدكتوراه علوم للمترشحة: أطروحة على طلب مناقشة  تمت الموافقة -14

 "أثر مركز الشراء على القرارات الشرائية في المؤسسات الصناعية تحت العنوان التالي:  

 مجموعة من المؤسسات الصناعية بوالية تبسة." –

 ، دون تحديد رقم عدد المجلة.03/07/2016جامعة القدس المفتوحة بتاريخ وبوعد نشر من مجلة 

 بالمؤسسات  :"أثر مركز الشراء على جودة القرارات الشرائيةلمقال تحت العنوان التالي

 "-دراسة تحليلية –الصناعية لوالية تبسة                                           

 :أسماؤهم تيةاآل األعضاءتتكون من أمام لجنة 

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

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

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

 عضوا        جامعة سطيف.    د. هباش فارس                          -4

 د. مقيمح صبري                          عضوا         جامعة سكيكدة. -5

 د. عطوي سميرة                          عضوا        جامعة قسنطينة. -6
 
 

 

 : لموي أمينة.دكتوراه ل.م.د للمترشحةعلى طلب مناقشة  تمت الموافقة -15

على  9000الجودة ايزو  إدارة"دراسة مدى تأثير نظام بعنوان:  الدكتوراه،تقرير لجنة بناءا على 

دراسة ميدانية على عينة من المؤسسات االقتصادية  –القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية 

 "-الجزائرية

 .2017لشهر ديسمبر  24العدد:   -األردن –النشر من مجلة رماح للبحوث والدراسات. عمان وبوعد ب

على المنافع  9000الجودة ايزو  إدارةدراسة أثر دوافع تبني نظام مقال تحت العنوان التالي: "ل

 المحققة بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية"
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 أسماؤهم: اآلتيةأمام لجنة تتكون من األعضاء 

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

 الهادي                        مقررا           جامعة عنابة.أ.د. بوقلقول  -2

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

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

 ة قالمة.د. بوقموم محمد                            عضوا           جامع -5

 

  شايب فاطمة الزهراءللدكتورة:   الجامعي التأهيل وافق المجلس العلمي على -16

 :اآلتية أسماؤهمالخبراء  على تعيين حيث تمت الموافقة

 حمانة كمال                              جامعة عنابة. -1

 جامعة عنابة.          حمداوي الطاوس              -2

 جامعة ورقلة.                 عماني لمياء             -3

 : أسماؤهم كما وافق المجلس على تعيين أعضاء لجنة المناقشة التالية

 نايت مرزوق محمد العربي          جامعة عنابة. -1

 حجار عبيدة.                            جامعة عنابة. -2

 مايو عبد هللا                             جامعة ورقلة. -3
 

 :التسجيل وإعادة التسجيلثانيا: 

قسم علوم  طلبة و الدكتوراه نظام ل م د ل علومتسجيل في الدكتوراه ال إعادةعلى  المجلس العلمي وافق

 .التسيير و القائمة اإلسمية مرفقة بملحق
 

 طلبات تعديل عناوين أطروحات الدكتوراه: ثالثا

 اآلتيةالمقدمة من طرف الطلبة ألطروحات الدكتوراه على طلبات التعديل  المجلس العلمي وافق

  :أسماؤهم

 :مقحوت مسعودة -1

                                                                                                   "تقييم أداء قطاع الخدمات"   العنوان القديم: 

 – DEA-تحليل تطويق البيانات  -الخدمات في الجزائر"تقييم أداء قطاع العنوان بعد التعديل: 

  بوناب ياسين: -2

  . الخدمية" األعمالالمتميز لمنظمات  عالقة التوجه نحو السوق باألداءلقديم: العنوان ا

 المالية المتميز في منظمات األداء"تأثير التوجه نحو السوق على العنوان بعد التعديل: 

 "–دراسة حالة المؤسسات المصرفية في الجزائر  –                               

 بوعنان نور الدين: -3

 التوجه نحو الزبون" إطاردور الجودة في تسويق الخدمات المصرفية في "العنوان القديم: 

 التوجه نحو الزبون. إطار"دور الجودة في تسويق الخدمات المصرفية في العنوان بعد التعديل: 

 حالة البنوك التجارية العمومية الجزائرية بوالية سكيكدة"-           
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 قوري فيصل:  -4

  .في تحقيق ميزة تنافسية اإلستراتجية"المرتكزات العنوان القديم: 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية."دراسة حالة بعض –                      

 للنجاح في تحقيق ميزة تنافسية  اإلستراتيجية"المرتكزات العنوان بعد التعديل:     

 ." دراسة حالة قطاع الصناعات الغذائية بوالية عنابة، قالمة، الطارف–                

 قدوم لزهر:  -5

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

 .على عملية التحسين المستمر "أثر رأس المال الفكري العنوان بعد التعديل: 

    ."الجزائرية األدويةدراسة حالة عينة من المؤسسات في صناعة –                

 قوسي سميرة:  -6

 "تأثير رأس المال البشري على تطوير المعرفة في المؤسسات االقتصاديةالعنوان القديم: 

 "-دراسة ميدانية في عينة من المؤسسات الجزائرية -                                  

 المعرفة في المؤسسات  إدارةالمال البشري على عمليات  رأس"تأثير العنوان بعد التعديل:     

 "-دراسة ميدانية في عينة من المؤسسات الجزائرية–االقتصادية                        

 صوام راضية:  -7

 دراسة على عينة من – األداء"التمكين مدخل استراتيجي لتحقيق الميزة في العنوان القديم: 

                                              "-هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية أعضاء                       

 هيئة التدريس من  أعضاءلدى  األداء"التمكين مدخل لتحقيق التميز في العنوان بعد التعديل:     

 "-دراسة عينة من جامعات الشرق الجزائري– األقساموجهة نظر رؤساء                    

 جفال وردة: -8

 بالشرق الجزائري"  اإلنتاجية"قياس التعلم التنظيمي في عينة من المؤسسات العنوان القديم: 

 ""قياس التعلم التنظيمي في عينة من البنوك الجزائريةالعنوان بعد التعديل: 

 

 بونعيجة نجوى:  -9

  ".-المؤسسة الجزائرية الصناعية–التجديد بالمؤسسة االقتصادية  إستراتيجية"العنوان القديم: 

 ارإط"االبتكار كتوجه استراتيجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العنوان بعد التعديل: 

 "-دراسة حالة الجزائر  –النظام الوطني لالبتكار 
 

 جديد صبرينة:  -10

 عالقة الزبون  إدارة"دور تكنولوجيا المعلومات و االتصال في دعم وتفعيل ديم: ـــــــالعنوان الق    

 ". -دراسة ميدانية بمؤسسة خدمية –

 عالقة الزبون إدارة"العوامل التكنولوجية والتنظيمية المؤثرة على فعالية العنوان بعد التعديل:     

 "-دراسة ميدانية في عينة من البنوك الجزائرية –
 

 نرجس:  فريوة  -11
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 Le system dévaluation et d’appréciation des performances "   العنوان القديم:
des ressources humaine comme facteur stratégique et dynamique de la 

compétitive de l’entreprise » 

 Le system dévaluation des performances "                         العنوان بعد التعديل:

des ressources humaines comme facteur stratégique de la compétitivité de 

l’entreprise: Etude  de cas d’un échantillon d’entreprise Algériennes » 

 

 

 قروي عبد الرحمان:   -12

 ء الخدمات المصرفيةصيرفة االلكترونية وأثرها على أدا"الديم: ـــــــــــالعنوان الق

 "-دراسة حالة الجزائر –

 المصارف الجزائرية أداءلتعزيز  كآلية"الصيرفة االلكترونية العنوان بعد التعديل:     

 "-المصرفية العمومية بقالمة تالوكاالدراسة قياسية على مستوى  –             

 سحنون هبة:  -13

 في المؤسسة االقتصادية الجزائرية" اإلبداعفي دعم  اإلستراتجية"دور اليقظة العنوان القديم: 

 في المؤسسات االقتصادية  اإلبداعفي دعم  اإلستراتجية"دور اليقظة العنوان بعد التعديل:     

 "-صيدال ال ودراسة ميدانية بمؤسستي فرتي–الجزائرية                               

 سليماني منيرة:  -14

 "-دراسة ميدانية–"أثر ثقافة المنظمة على التوجه المقاوالتي العنوان القديم: 

 "أثر ثقافة المؤسسة على التوجه المقاوالتي العنوان بعد التعديل:      

 عنابة." لواليةدراسة ميدانية في المؤسسات االقتصادية الجزائرية –                  
 

 :أسماءوناس  -15

  ."أثر المعرفة الضمنية على جودة الخدمات المقدمة للعمالءديم: ــــــــالعنوان الق   

 دراسة ميدانية في عينة من المؤسسات الخدمية."–                       

 .مات من وجهة نظر العاملين المعرفة الضمنية على جودة الخدثر "أالعنوان بعد التعديل:    

 "SAA. CAAR. CAATدراسة ميدانية في –                         

 

 :ثالثا: المتفرقـــــــــــــات

 ألطروحة  هوام جمعةكمشرف مساعد مع أ.د.  د. خياري زهيه طلب الموافقة على تتم

 برايس نورة.للطالبة:  علوم  الدكتورة

 ألطروحة  . جاوحدو رضاكمشرف مساعد مع أ.د د. خياري زهيه طلب ت الموافقة علىتم

 برهوم هاجر. للطالبة: علوم  الدكتوراه

  إلى صف أستاذ التعليم العالي. صالحي عبد القادرطلب الترقية للدكتور  علىتمت الموافقة 



14 

 

 بوشوك لطالبة: ا على شهرزادزغيب ألستاذة المقدم من طرف االموافقة على طلب التنازل  تتم

 ماضي بلقاسماألستاذ الدكتور اإلشراف المقدم من طرف الموافقة على طلب  تتمكما ، سناء

 .الطالبة السالفة الذكرعلى 

  سماش كمالإلى الدكتور  : أ.د. جاوحدو رضاتغيير المشرف منطلب تمت الموافقة على 

 بن حمزة ياسين.للطالب 

  للتدريس كمتعاقد بعد خروجه على التقاعد. بريبش السعيدالدكتور تمت الموافقة على طلب األستاذ 

  .31/12/2017إلى  01/01/2016سنة من: 2لمدة 

  صيد نوالاألستاذة  تغيير الوجهة إلى تونس المقدم من طرفعلى طلب تمت الموافقة 

  عجمي صارةاألستاذة  من طرفتغيير الوجهة إلى تونس المقدم على طلب تمت الموافقة   

  بشكر إلهاماألستاذة  تغيير الوجهة إلى مصر المقدم من طرفعلى طلب تمت الموافقة 

  بوالقدرة نزيهةاألستاذة  تغيير الوجهة إلى مصر المقدم من طرفعلى طلب تمت الموافقة 

  مراد سيساوياألستاذ  تغيير الوجهة إلى المغرب المقدم من طرفعلى طلب تمت الموافقة 

  لى عداسي يجب ستفادة من التفرغ لمدة سلإلقرر المجلس العلمي و باإلجماع على أنه و

تعد سو أنه ملألطروحة  العمل المطلوب منبالمائة  80بته سالمترشح أن يثبت أنه أنجز ما ن

بق س، وعند اإلخالل بما لتقديم األطروحة لمناقشتها في األشهر الثالثة األولى من عودته للعمل

 المالية. تالمترشح مطالب بإرجاع كل المستحقاف

 صالحي صبرينةعلى الطلب الذي تقدمت به األستاذة بق، لم تتم الموافقة ساس ما سلى أع 

 .سداسيالتفرغ لمدة لالستفادة من 

  محمدحسن شاوش نبيل إلغاء التسجيل في الدكتوراه نظام ل م د.للطالب على تمت الموافقة 

 .2016/2017إعادة التسجيل في الدكتوراه للعام الجامعي  بطلب الذي لم يتقدم
 

 

 مساءا. 17.00على الساعة:في تاريخه رفعت الجلسة                                           

 رئيس المجلس العلمي                   

 األستاذ الدكتور نصيب رجم                    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


	جــامعـــــــة بــــــاجــي مختــــــار عنــابـــــة

