
جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : نقد و تمویل

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

حمزاوي الشریفسیاسة سعر الصرف و تصحیح اختالل میزان المدفوعاتلیتیم حیاة1

بن عصمان محفوظ
معطا خیر الدین
11/3/200111/1/1996منصوري عبدهللا

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : نقد و تمویل

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

صاري محمدالتكامل النقدي بین دول اتحاد المغرب العربيبراجي الصادق1
الجبوري عبد القادر 
بن عصمان محفوظ 
معطاهللا خیر الدین

1/30/20026/9/1905

سوامس رضوان2

العالقة بین البنك و المؤسسة االقتصادیة في ظل االصالحات المالیة و النقدیة الجاریة  
حمزاوي الشریففي الجزائر

بن عصمان محفوظ
صاري محمد

معطا خیر الدین
6/9/200211/1/1996

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

الدكتوراه دولة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان الرسالةاللقب و االسمالرقم

بن عصمان محفوظL'entreprise publique algerienne face au risque de changeخلیل عبد الرزاق1

ابراھیم براھیمي
سالیمي أحمد
1/16/2002Nov-92دادي عدون

2

توزیع الدخل الوطني و التنمیة االقتصادیة /نموذج ریكاردو و تطبیقھ في بومنجل السعید
حالة الجزائر

صاري محمد

بن حبیب عبد الرزاق
ھمال علي

بن عصمان محفوظ

4/28/2002

1993

3

السكان و التنمیة في الجزائر واقع و اتجاھاتلزعر علي

صاري محمد

رحال علي
معطاهللا ىخیرالدین

بوقطة فؤاد

5/5/2002

Nov-91

4

مساھمة حول منطق االنظمة المالیة انطالقا من طبیعة االقتصاد في المنھج بن ثابت علي
اللیبیرالي

صاري محمد

دربال عبد القادر
عمور بن حلیمة

بن عصمان محفوظ
بن طاھر عمر

بن حبیب عبد الرزاق

5/23/2002

Nov-91

5

La mondialisation economique un nouvel instrument de شطاب نادیة
l'hegemonie euro americaine

صاري محمد

دربال عبد القادر
بن طاھر عمر
دخموش العربي
سالیمي أحمد

6/27/2002Nov-92

قائمة المترشحین الذین نقاشوا رسالة



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : نقد و تمویل

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

معطا خیر الدینسعر الصرف و قابلیة العملة للتحویل "حالة الجزائر"قمري زینة1
صاري محمد
بن ثابت علي

6/5/20041989

2
بن عصمان محفوظلزعر عليتنظیم االقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوقعوني ملیكة

معطا خیر الدین
بن ثابت علي

12/6/2004Sep-88

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : التجارة الخارجیة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

كودیة یوسف1
المنظمة العالمیة للتجارة أداة لتفعیل العولمة 

شطاب نادیةاالقتصادیة دراسة تحلیلیة مع االھتمام بحالة الجزائر

معطا خیر الدین
بن ثابت علي
داحي عمار

12/1/20042002

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

الدكتوراه دولة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان الرسالةاللقب و االسمالرقم

بریبش السعید1

تقییم تجربة االقتصاد الموجھ و االصالحات االقتصادیة و
 دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة 

نصیب رجم(واقع و افاق) حالة الجزائر

الجبوري عبد القادر
عماري عمار

رحال علي
بن حلیمة عمور

4/28/2004Nov-92

خارجیة عرض النقود و مراقبتھا : ھل تمثل عائقا أو فرصة الندماج نایت مرزوق محمد العربي2
سالیمي أحمدالجزائر في اقتصاد السوق

بن حلیمة عمور
حمزاوي الشریف

بن عصمان محفوظ
بومنجل السعید

12/6/20041994

قائمة المترشحین الذین نقاشوا رسالة 



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : التجارة الخارجیة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1

االقتصاد الجدید و التجارة االلكترونیة مع تحلیل مقاویب منصف
اثارة الرقمیة على العالم الثاني

بقة الشریفشطاب نادیة
سالیمي احمد

1/13/20052002

2

التجارة الخارجیة و النمو االقتصادي في البلدان الطالب مصطفى ولد حم
النامیة

بن عصمان محفوظشطاب نادیة
بن دیب رشید

معطا خیر الدین

2/14/200511/5/2002

3

بن عصمان محفوظقروي فضیلةتتكامل االقتصادي االقلیمي في اطار العولمةبضیاف عبد المالك
معطا خیر الدین

2/3/20052/16/2003

4

العولمة المالیة و اثارالتحریر المالي على عماني لمیاء
االقتصادیات الثابتة امكانیة االقتصاد الجزائر في 

االدماج

بن ثابت عليشطاب نادیة
معطا خیر الدین

مولة عبد هللا

3/10/200511/5/2002

5

اسقاط نموذج المرض الھولندي على دینامیكیة بھلول لطیفة
االقتصاد الجزائري

بن ثابت عليبن دیب رشید
معطا خیر الدین

مولة عبد هللا

3/10/200511/5/2002

6

النظام العالمي الجدید للتجارة و انعكساتھ على صاولي مراد
البلدان العربیة

معطا خیر الدینبن دیب رشید
بن ثابت علي

2/14/200511/9/2002

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



7

التنافسیة الدولیة واقع افاق تنافسیة االقتصاد شرقرق سمیر
الجزائرى

بن عصمان 
محفوظ

معطا خیر الدین
بن ثابت علي

3/23/200511/9/2002

8

األثار المتوقعة النضمام الجزائر للمنظمة العالمیة براھمیة نبیل
للتجارة

بن عصمان 
محفوظ

معطا خیر الدین
بن ثابت علي

4/20/200511/9/2002

9

تحلیل العوامل المؤثرة في تحریر التجارة العالمیة بطوري رمضان
للزراعة و النسیج و حساسیة االقتصادیات العربیة 

لذلك

عبد األمیر 
السعد

قدي عبد الحمید
بن عصمان محفوظ
معطا خیر الدین

4/27/200511/5/2002

10

االستثمار االجنبي المباشر و انتقال التكنولوجیة اوالد زاوي عبد الرحمان
الدوائیة الى الدول النامیة في ظل تریس

بقة الشریفبقة الشریف
نصیب رجم

5/30/200511/5/2002

11

تحریر التجارة الخارجیة و تأثیرھا على النمو عریج ولید
االقتصادي بالدول النامیة - حالة الجزائر-

رحال عليبن ذیب رشید
زغیب شھرزاد
بن ثابت علي

7/2/200511/6/2002

12

التكتالت االقتصادیة االقلیمیة االتحاد األوروبي و بشكر الھام
تجارب البلدان العربیة واقع تحدیات و افاق

بن عصمان 
محفوظ

معطا خیر الدین
زغیب شھرزاد
مولة عبد هللا

10/17/200511/9/2002

13

اثار التبادل التجاریة غیر متكافىء على الدول ولد احمد الطالب احمد
النامیة

بن عصمان محفوظبن ذیب رشید
معطا خیر الدین

بن ثابت علي

11/23/200511/5/2002



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : مالیة المؤسسة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

عبادي محمد1

تقریر مخاطرة القرض باستخدام القرض التنظیمي و 
الشیكات العصبیة االسطناعیة كأدوات مساعدة في اتخاذ 
 bna bea القرار في البنوك التجاریة دراسة تطبیقیة في

cpa

نصیب رجم
بقة الشریف
1/13/20052002سالیمي احمد

برجم حنان2
التشخیص المالي –حالة سوتراماست-

نصیب رجم
بن عصمان محفوظ

بن دیب رشید
معطا خیر الدین

2/14/200511/5/2002

بوفلیسي نجمة3
sonatiba تمویل مؤسسات قطاع البناء –حالة

نصیب رجم
صاري محمد

بن عصمان محفوظ
بریبش السعید

9/26/200511/5/2002

غفوري لیلى4
أھمیة الرافعة المالیة القانونیة في خلق و تعظیم القیمة 

نصیب رجمللمساھم دراسة حالة مؤسسة اسبات عنابة
بن عصمان محفوظ

خالد سعداوي
بوعتروس ع.الحق

10/1/200511/6/2002

بوفافة وداد5
تحدید و ادارة الخطر في المؤسسة –دراسة حالة : اسبات 

نصیب رجمعنابة
صاري محمد
10/3/200511/6/2002بوراس أحمد

مطرف عواطف6
2a التحلیل المالي في مؤسسات التأمین دراسة میدانیة

نصیب رجم
رجال السعدي

نایت مرزوق م. 
العربي

سحنون محمد

12/1/200511/9/2002

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

العلوم المالیة
تخصص : مالیة المؤسسة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
بن عصمان تتسییر الصرف على مستوى المؤسسة االقتصادیةبن رجم محمد خمیسي1

محفوظ
معطاهللا خیر الدین

ھوام جمعة
12/15/200510/19/2003



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالة

دكتوراه دولة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

مكانة القطاع الخاص في النسیج الصناعي زغیب شھرزاد1
الجزائري منذ االستقالل

الجبوري 
عبد القادر

بن عصمان محفوظ
صاري محمد

1/4/2005Nov-94خلیل عبد الرزاق

ھوام جمعة2
دراسة نظریة و عملیة للتكالیف و اسعار التحقیق 
التنافسیة في المحیط العلمي الجدید الرجوع الى 

epf

عبد األمیر 
السعد

نصیب رجم
حمزاوي الشریف
شبایكي سعدان

خلیل عبد الرزاق
شمام عبد الوھاب

رحال علي

6/16/20051991

بن بریكة عبد الوھاب3
اثر االصالحات االقتصادیة على المؤسسة 

العمومیة االقتصادیة : مساھمة لتحسین تسییر 
صناعة الكوابل

بن عصمان 
محفوظ

شمام عبد الوھاب
رحال علي

نایت مرزوق م. العربي
ھارون الطاھر

غوفي عبد الحمید

7/2/20051997

موسي عبد الناصر4
نظام مقترح لتقییم اداء االفراد في مؤسسات 

االقتصادیة العمومیة دراسة حالة : مؤسسة الكوابل 
الكھربائیة بسكرة

معطااالھ 
خیر الدین

عبد األمیر السعد
رحال علي

بن عصمان محفوظ
سالیمي أحمد

ساكر محمد العربي

7/3/20051997



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : نقد و تمویل

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1

التحلیل االقتصادي و المالي لنشاط المصرفي دراسة تطبیقیة مقحوت مسعودة
على القرض الشعبي الجزائري (وكالة عنابة)

صاري محمدنصیب رجم
بن ثابت علي
ھوام جمعة

10/17/200611/18/2004

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : التجارة الخارجیة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1

بقة الشریفنصیب رجماسترداد رؤوس االموال و النمو االقتصادي في الدول النامیةبوزید صلیحة
سالیمي احمد

1/13/20052002

جامعة باجي مختار عنابة

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر
مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد المعرفة و العولمة(الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
بومنجل السعیدشطاب نادیةالدور االقتصادي للدولة في ظل اقتصاد المعرفة حالة موریتانیاابایة ولد القاسم1

معطاهللا خیر الدین
نایت مرزوق م. العربي

5/3/20062/8/2004

دوریة االزمات المالیة في األسواق الناشئة من 1994 األسباب سماعلي  فوزي2
حول الدروس المستفادة

بن ثابت عليصاري محمد
معطاهللا خیر الدین

نایت مرزوق م. العربي

5/4/200610/18/2003

الموارد البشریة و استراتیجیة تحول الجزائر الى اقتصاد حامي محسن3
MITAL STEEL Annaba المعرفة دراسة مؤسسة

نایت مرزوق م. العربيشطاب نادیة
معطاهللا خیر الدین
ججیق عبد المالك

5/4/200610/18/2003

بن ذیب رشیدعبد األمیر السعددور الدولة االقتصادیة في ظل العولمة بین النظریة و التطبیقیونسي صبرینة4
زغیب شھرزاد

6/1/200610/19/2003

العولمة المالیة و االقتصادیات الضعیفة بین الوقعیة و الوقوعیة خراشي بسمة5
دراسة امكانیات االقتصاد الجزائري في االندماج

بن ذیب رشیدعبد األمیر السعد
ھوام جمعة

6/4/200610/20/2003

االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامیة مع اشارة خاصة بن زارع حیاة6
لحالة الجزائر

بن عصمان 
محفوظ

الجبوري عبد القادر
لزعر علي

معطاهللا خیر الدین

6/8/200610/18/2003

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



أثر الشراكة األورومتوسطیة على التنمیة االقتصادیة حالة سالمة وفاء7
الجزائر

بن عصمان محفوظلزعر علي
ھوام جمعة

معطاهللا خیر الدین

6/12/200610/18/2003

رحال عليلزعر عليدوریة العولمة و رھان التنمیة االقتصادیة حالة الجزائرسوالم صالح الدین8
بن ثابت علي

زغیب شھرزاد

6/14/200610/15/2003

االستثمار األجنبي المباشر كوسیلة فعالة في اطار الشراكة خروف منیر9
األورومتوسطیة

معطاهللا خیر الدینشطاب نادیة
ھوام جمعة

نایت مرزوق م. العربي

6/22/200610/18/2003

العولمة المالیة و امكانیاة نشوء االقتصادیات االنتقالیة حالة مرزوق أمال10
االقتصاد الجزائري

عبد األمیر السعدبن ثابت علي
بریبش السعید

6/25/200610/19/2003

العمل من االقتصاد المصنع الى االقتصاد الجدید حل مشكلة نوي حیاة11
البطالة أو دافع لتفاقمھا

نایت مرزوق م. العربيشطاب نادیة
ھوام جمعة

6/27/200610/19/2003

العولمة المالیة و أثارھا على نظام الصرف محاولة دراسة نظام فتني مایا12
الصرف في الجزائر(1994/2005)

صاري محمدبن ثابت علي
نصیب رجم

10/18/200611/19/2003

بن عصمان محفوظلزعر عليالتنمیة االقتصادیة في الجزائر توافق الفكر و الواقعبوالقدرة نزیھة13
زغیب شھرزاد

11/16/200610/18/2003

شطاب نادیةبن ثابت علياشكالیة االستثمار األجنبي المباشر في الدول النامیةعلوان ضاوي14
ھوام جمعة

12/4/20062003



كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر
مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد المعرفة و العولمة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
بن عصمان محفوظلزعر عليالشراكة األورومتوسطیة و المؤسسة االقتصادیة لجزائریةبوعزیز ناصر1

معطاهللا خیر الدین
9/27/20061/17/2005

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : مالیة المؤسسة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1

دراسة التركیبیة التمیلیة في المؤسسات العمومیة االقتصادیة معیاش نسرین
دراسة میدانیة على مستوى ست مؤسسات عمومیة اقتصادیة

بن ثابت علينصیب رجم
ھوام جمعة

نایت مرزوق م. العربي

1/18/20061/28/2003

2

التخطیط المالي في مؤسسة اقتصادیة عمومیة دراسة: حالة نعمون مراد
الشركة الوطنیة للبتروكیمیاء

صاري محمدنصیب رجم
ھوام جمعة

3/22/200611/20/2002

3

االفصاح المحاسبي في شركات النفط و الغاز دراسة حالة عدنان العمري
شركة البترول اناداركو

نایت مرزوق م. العربينصیب رجم
ھوام جمعة

5/3/20064/13/2003

4

بن عصمان محفوظنصیب رجمتمویل المؤسسات على المدى القصیر دراسة حالة اسمیدالمرابطي یاسمینة
نایت مرزوق م. العربي

6/12/200611/5/2002

5

األسواق المالیة و منھجیة دراسة األحداث نظرة علة سوق بوفامة عمر
البورصة

نصیب رجمصاري محمد
نایت مرزوق م. العربي

بن ثابت علي

10/17/200611/16/2004

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

العلوم المالیة
تخصص : مالیة المؤسسة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

االستثمار في األوراق المالیة و دوره و تفعیل األوراق المالیة و بھلول نور الدین1
تمویل التنمیة االقتصادیة حالة الجزائر

بن عصمان 
محفوظ

سالیمي أحمد
5/25/200610/19/2003ھوام جمعة

تمویل المنشأت االقتصادیة بین نظامي االستدانة و البورصة بوطاللة عادل2
بوراس أحمددراسة الثر التمویل المباشر على المنشأة

بن ثابت علي
بوعتروس عبد الحق

5/28/200610/18/2003بوعشة

بن عصمان السوق المالي الدولي و دورة في تنظیم تمویل الشركاتالواعر ھشام3
محفوظ

نصیب رجم
5/11/200610/18/2003زغیب شھرزاد

البنوك الجزائریة و قدرتھا التنافسیة دراسة حالة حمدوش وفاء4
نصیب رجمBEA/BDL/BNA  الریان لبنك و الشركة العامة

بن عصمان محفوظ
بن ثابت علي
6/22/200610/19/2002ھوام جمعة

تحلیل جدوى المشاریع االقتصادیة االستثماریة دراسة مشروع بن علي سمیة5
بریبش السعیداستثماري عنابة

نصیب رجم
6/27/200610/28/2003بن ثابت علي

المشروعات الصغیرة و اشكالیة تمویلھا دراسة حالة برایس نورة6
بریبش السعیدFERTIAL  عنابة

ھوام جمعة
6/28/200610/20/2003نایت مرزوق م. العربي



بن عصمان مصادر التمویل و تأثیرھا على مردودیة و قیمة المؤسسةصید نوال7
محفوظ

بن ثابت علي
6/28/200610/15/2003ھوام جمعة

بومنجل السعیدالشراكة األورومتوسطیة رھانات حصیلة و أفاقرقایقیة فاطمة الزھراء8
الجبوري عبد القادر

9/20/200610/19/2003نایت مرزوق م. العربي

عالقة البنوك التجاریة بالمؤسسات االقتصادیة في الجزائر في بلعادي عمار9
ظل العولمة المالیة

بن عصمان 
محفوظ

بریبش السعید 
11/16/200610/18/2003ھوام جمعة

بن عصمان تقسیم المؤسسات لفرض التعامل في البورصةصالحي فتیحة10
محفوظ

عبد األمیر السعد
نصیب رجم
11/17/200610/18/2003ھوام جمعة



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
مرداوي كمال

ھوام جمعة
سالیمي أحمد

بومھرة نور الدین
سالیمي أحمد
سبتي فوزي

سالیمي أحمد
نایت مرزوق م. 

العربي

جامعــة باجــي مختــار عنابــة 

7/4/200610/19/2003 الیقظة االستراتیجیة في المؤسسة االقتصادیة:دراسة حالة بن خدیجة منصف4
المؤسسة الوطنیة للدھن (وحدة سوق اھراس)

حمزاوي الشریف

بلكبیر بومدین2

ابتكار المنتجات في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة :دراسة مالیكیة عامر3
حالة مؤسسة الدھن بسوق اھراس

حمزاوي الشریف

تغییر ثقافة المنظمة كمدخل استراتیجي النجاح ادارة التغییر في 
المؤسسات الصناعیة

حمزاوي الشریف

16/15/200610/25/2003

7/2/200610/18/2003

7/2/200610/18/2003

دراسة سوك المستھلك :دور التفاعل بین الوضعیة و االحساس غریب الطاوس
عند عملیة الشراء دراسة حالة مجموعة من السلع االستھالكیة

نصیب رجم



كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
مصلحة الدراسات العلیا

قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالة
دكتوراه دولة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
عبد األمیر السعدمعطااالھ خیر الدینالعوائد البترولیة مشاكل و أفاقماضي بلقاسم1

بن بریكة عبد 
الوھاب

بوعشة مبارك

12/21/2006Sep-92

أھمیة و أسالیب التنبؤ بفشل المؤسسة االقتصادیة حالة البنوك ریحان الشریف2
التجاریة

نصیب رجمصاري محمد
شمام عبد الوھاب

رجال السعدي

12/26/2006Oct-92



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : نقد و تمویل

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
ماضي بلقاسمصاري محمدالنظام المصرفي دوره في تمویل االقتصاد مثال الجزائرطویل حسونة1

ریحان الشریف
12/12/20071998

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : التجارة الخارجیة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
بن عصمان محفوظبن ذیب رشیدالمنظمة العالمیة للتجارة و انعكاستھا على الدول النامیةبولخروف حیاة1

زغیب شھرزاد
1/25/200711/10/2002

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد المعرفة و العولمة(الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
نایت مرزوق م. شطاب نادیةالنظام المصرفي في ظل العولمة المالیة حالة موریطانیاولد عمر حم1

العربي
2/17/20072/8/2004

بن ذیب رشیدعبد األمیر السعدالتكامل االقلیمي و مكانیة التنمیة بین النظریة و التطبیقشلیحي ایمان2
زغیب شھرزاد

3/8/200710/18/2003

بن ذیب رشیدشطاب نادیةاقتصاد المعرفة بین النظریة و الواقعبونعیجة نجوى3
زغیب شھرزاد

5/2/200710/21/2003

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد المعرفة و العولمة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

لزعر عليمأزق العولمة و خطاب النھایاتجوادي نور الدین1
بن عصمان محفوظ
5/19/20071/12/2005معطاهللا خیر الدین

خوصصة القطاع العام في االقتصادیات الضعیفة بین النظریة و ستیتي الزازیة2
عبد األمیر السعدالتطبیق

بن عصمان محفوظ
6/14/20071/12/2005زغیب شھرزاد

عبد األمیر السعددور المشروع األورومتوسطي في تحقیق التنمیة االقتصادیةبوشوك سناء3
بن الذیب رشید

6/14/20071/15/2005بن عصمان محفوظ

زغیب شھرزادالتكامل االقتصادي االقلیمي خیار تنموي للجزائرلرباع الھادي4
بن عصمان محفوظ

بوعشة مبارك
6/17/20071/17/2005ماضي بلقاسم

لزعر علياالصالح االقتصادي في الدول النامیة –حالة الجزائر-سیساوي مراد5
عبد األمیر السعد
6/17/20071/2/2005ماضي بلقاسم

االستثمار األجنبي المباشر و دور الدولة االقتصادي –حالة بوسعادة جلیلة6
الجزائر-

بن عصمان 
محفوظ

بن عصمان محفوظ
6/20/20071/16/2005ھوام جمعة

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



زغیب شھرزاداالبتكار التكنولوجي و دوره في تحقیق التنمیة االقتصادیةعنان فاطمة الزھراء7
بن عصمان محفوظ

6/21/20071/18/2005ھوام جمعة

بن الذیب رشیدالتنمیة البشریة القدر ات و الكفاءات حالة الدول العربیةكرمیش أمال8
بن الذیب رشید

6/23/20071/12/2005ھوام جمعة

ولد محمد السالم 9
عبد األمیر السعدالرأسمالیة و أزماتھا االقتصادیة و المالیةابراھیم

بن ثابت علي
6/24/200711/30/2004زغیب شھرزاد

Economie de la connaissance et de la propriete لبو محمد لمین10
industrielleعبد األمیر السعد

بن عبد هللا یوسف
6/24/200711/6/2004نایت مرزوق م. العربي

شطاب نادیةحساب رأس المال في االقتصادیات الضعیفةن واقع و افاقساحلي لزھر11
بن ثابت علي

6/26/20071/2/2005ریحان الشریف

عبد األمیر السعداالستثمار األجنبي المباشر في الخدمات –دراسة حالة الجزائر-شاوي شافیة12
بن عصمان محفوظ

7/2/20071/15/2005ماضي بلقاسم

بن الذیب رشیدTransnationalisation et economie en reseauرمضاني لطفي13
بن عصمان محفوظ

7/4/200711/12/2005بن ثابت علي

سالیمي أحمداالقتصاد الجزائري في االندماج و االعتماد على الذاتأوضایفیة حدة14
صاري محمد
10/16/20071/15/2005ماضي بلقاسم

لزعر عليتجربة التنسیق الصناعي للدول العربیة في العولمةخلف هللا فھیمة15
ماضي بلقاسم
12/1/20072005رواینیة كمال



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : مالیة المؤسسة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1

الشخیص المالي للبنوك دراسة حالة بنك الفالحة و التنمیة أوسیاف عمار یاسین
الریفیة وكالة 823

بن عصمان محفوظنصیب رجم
بن ثابت علي

1/30/200711/5/2002

2

التشخیص المالي دراسة المردودیة الھیكلة المالیة و السیولة بوریش ھناء
دراسة حالة مؤسسة اسمیدال -عنابة

صاري محمدنصیب رجم
بن ثابت علي

3/13/20072002/2003

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

العلوم المالیة
تخصص : مالیة المؤسسة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1

بن عصمان محفوظنصیب رجمالتشخیص المالي سیرورة و معاییر دراسة حالة اونیب سكیكدةعثمان شھیرة
بن ثابت علي

بوشنقیر مولود

3/8/200710/20/2003

2

بن كشرود رضوان

القیاس و االفصاح عن القیمة المعرضة في المحافظ األوراق المالیة لصنادیق االستثمار

بن عصمان محفوظبن ثابت علي
نصیب رجم

عبد األمیر السعد

6/7/200710/19/2003



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

7/3/200710/18/2003

أثر البحث و التطویر على المیزة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة زوید زھرة2
دراسة حالة مجمع صیدال

3/13/200710/18/2003سالیمي أحمد نایت مرزوق م. العربي
ھوام جمعة

ھوام جمعة
نایت مرزوق م. العربي

قیادة التغییر كرھان استراتیجي لضمان تنافسیة المنظمة :دراسة فریحة لیندة1
حالة مؤسسة میناء عنابة

7/4/200710/25/2003سالیمي أحمد نایت مرزوق م. العربي
حمزاوي الشریف

المرونة التنظیمیة كمدخل استراتیجي لدعم القدرة التنافسیة جریبي السبتي3
للمؤسسة دراسة حالة ملبنة االیدوغ –عنابة-

سالیمي أحمد



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

واقع المزیج التسویقي في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة بلونیس سعاد2
 CAAT  -CGS دراسة حالة: الشركة الوطنیة للتأمینات

سیبوس عنابة

التكوین كأداة التأھیل الموارد البشریة في اطار التكنولوجیا بخاخشة موسى1
الحدیثة دراسة حالة –دراسة تطبیقیة على مستوى مؤسسة 

فرتیال -عنابة

سالیمي أحمد

ھوام جمعة

ایت مرزوق م. العربي
ھوام جمعة

7/3/200710/23/2004

نصیب رجم
مرداوي كمال

7/4/200710/23/2004



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالة

دكتوراه دولة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
1

رواینیة كمال
ععوامل ضعف االنتاج في القطاع الزراعي منذ االستقالل واقع 

و اتجاھات
الجبوري عبد 

القادر
بن عصمان محفوظ
بوعشة عبد الوھاب
معطاهللا خیر الدین

5/19/20076/18/1905

2
داحي عمار

عبد األمیر السعداشكالیة االنتاج االقتصاد الحقیقي و االقتصاد النقدي
بن ثابت علي

رجال السعدي
سالیمي أحمد

شمام عبد الوھاب
بن بایر حبیب

5/31/20076/20/1905

3
غریب عمار

Les relations des secteurs public et privé بن عصمان
محفوظ

معطاهللا خیر الدین
بن الذیب رشید

منصوري عبدهللا
بوھروم عبد الحكیم

12/22/20076/17/1905

4
غیاط الشریف

األثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة الخارجیة 
الجزائریة

عبد األمیر السعدمعطاهللا خیر الدین
رحال علي

بن عصمان محفوظ
موسى ناصر

22/12/20076/19/1905

5
جابة أحمد

الجبوري عبد األمن الغدائي  و عالقتھ بالتنمیة
القادر

بن عصمان محفوظ
صاري محمد

بوعشة عبد الوھاب
بن بریكة عبد الوھاب

12/23/20076/19/1905

6
نابت ابراھیم

 Transport stratégique ou stratégie  de
transport utilisation de l’outil stratégique

خرباشي حمیدسالیمي أحمد
سیساوي حسین
جنان عبد الحمید

12/23/20076/19/1905



7
خنشور جمال

بن عصمان محفوظحمادوش أحمدتقییم األداء االقتصادي في المؤسسة االقتصادیة
ماضي بلقاسم

بن ناصر عیسى
یوكبوس سعدون

12/23/20076/15/1905

8
ثالیجیة نوة

الجبوري عبد التنمیة االقلیمیة و التوازن الجھوي
القادر

معطاهللا خیر الدین
بوعشة عبد الوھاب

سعیودي محمد الطاھر
ماضي بلقاسم

12/23/20076/14/1905

9
بن اعمارة منصور

رحال عليسالیمي أحمدترشید الطاقة اإلنتاجیة للمؤسسة وفق السوسیو االقتصادي
معطاهللا خیر الدي ن
نایت مرزق م العربي

12/23/20076/19/1905



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالة

دكتوراه

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1

سالمي جمال
مسیتقبل المؤسسات الشبكیة بلجزائر في ظل االنتقال الى 

اقتصاد المعرفة
رجال السعديشطاب نادیة

بوراس أحمد
6/7/20072000معطا خیر الدین

2

جاوحدو رضا
تقییم اصول المؤسسة في اطار الخوصصة: دراسة حالة 

مؤسسة اسمیدال
بن عصمان 

محفوظ
عبد األمیر السعد

نصیب رجم
سعداوي خالد

خلیل عبد الرزاق

7/2/20072003

3

بلغرسة عبد اللطیف
بن عصمان إعادة ھیكلیة النظام المركزي والمالي : في الجزائر

محفوظ
عبد األمیر السعد
سحنون محمود
لعمارة جمال

صالحي صالح

2/24/200799



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو للتأھیل

تاریخ  تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم

زاوي حسین1

بن عصمان محفوظ(رئیس)
صاري محمد (عضو)

رجال السعدي   //
بوراس أحمد      //

رحال علي (عضو مدعو)
نصیب رجم  //

بن الذیب رشید  //

6/4/20072/21/2007

























القسم

اقتصاد

مالیة

مالیة



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : نقد و تمویل

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

عبد األمیر السعدالمدیونیة و التنمیة : اشكالیة و حلولبوزانة الحاج1

ماضي بلقاسم
غریب عمار
7/3/20081998جابة أحمد

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد المعرفة و العولمة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
صاري محمدلزعر علياالقتصادي و التنمیة في الجزائرباھي موسى1

ماضي بلقاسم
1/26/2008

النظریة الحدیثة للتنظیمات باطار تقییمي تحلیلي لخوصصة قاسمي شاكر2
االقتصاد الوطني ما بین 2005-1990

بریبش السعیدبن عصمان محفوظ
ریحان الشریف

3/10/20082007

بن ثابت عليداحي عمارالسیولة و كفأة سوق األوراق المالیةراھم لخذیري3
منصوري عبد هللا

6/21/2008

Le logement et l’habitat en Algerie crise et مسعودان كمال4
 perspectives. Rapport au territoire et au
                           developpement durable

صاري محمدالجبوري عبد القادر
ماضي بلقاسم
بن ثابت علي

7/3/20082006

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

العلوم المالیة
تخصص : مالیة المؤسسة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

سیاسة منح االئتمان المصرفي و إدارة مخاطره في البنوك التجاریة زیراوي عادل1
guevara بن عصمان محفوظدراسة حالة البنك الوطني الجزائري وكالة

عبد األمیر السعد
بن ثابت علي
6/25/200810/20/2003بریبش السعید

جابر نذیر2

تحلیل النظریة الحدیثة لمحفظة األوراق المالیة و إمكانیة تطبیقھا 
بومنجل السعیدعلى الدول النامیة

معطاهللا خیر الدین
بن ثابت علي

نایت مرزوق محمد العربي
10/27/200810/19/2003

صاري محمدمراقبة التسییر و التعلیم التنظیميبن حومر سعد3

بوقطة فؤاد
زاوي حسین

11/27/2008ججیق عبد المالك



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1
بوكرش محمد

العالقة بین المنتجین و الموزعین (دراسة میدانیة في سوق السلع 
االستھالكیة في الجزائر)

سالیمي أحمدحمزاوي الشریف
ھوام جمعة

5/21/200810/18/2003

2
بوریب صبرینة

ھوام جمعةسالیمي أحمداالتصال الداخلي كمدخل استراتیجي لدعم التغییر في المنظمة
ججیق عبد المالك

7/3/200810/20/2003

3
ضواویة ھدى

دور تسییر الكفءات في ظل التسییر االستراتیجي للموارد البشریة 
دراسة میدانیة 

على مستوى مؤسسة pharmal عنابة

حمزاوي الشریف سالیمي أحمد
10/22/200810/18/2003نایت مرزوق م. العربي



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

الترویج مدخل استراتیجي لتحقیق المیزة التنافسیة دراسة میدانیة في ضواویة سعیدة1
بریبش السعیدمؤسسة محبوبة –عنابة-

سالیمي أحمد
2/7/200810/23/2004نصیب رجم

التوزیع كأداة للمقاربة التسویقیة الحدیثة الدارة عالقة الزبون عقون عادل2
بریبش السعیدبالمؤسسة االنتاجیة و التسویق

سالیمي أحمد
5/15/200810/23/2004نایت مرزوق م. العربي

نایت مرزوق م. الحوافز و الرضا الوظیفي للعاملین في المؤسسةبلخضر مسعودة3
العربي

سالیمي أحمد
6/26/200810/23/2004بن عمارة منصور

نایت مرزوق م. القیادة و أداء العاملین في المؤسسةصوام راضیة4
العربي

ھوام جمعة
6/29/200810/23/2004ججیق عبد المالك

ادارة الجودة الشاملة كمدخل استراتیجي لتنمیة التنافسیة في قدوم لزھر5
سالیمي أحمدالمؤسسة االقتصادیة الجزائریة

بریبش السعید
6/29/200810/23/2004نایت مرزوق م. العربي

سالیمي أحمدالتعلم التنظیمي في المؤسسة الجزائریة الواقع و المدداتجفال وردة6
ججیق عبد المالك
7/2/200810/23/2004بن عمارة منصور

بن بریكة عبد الوھابأداء نظام التوزیع و تنافسیة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریةبن سھلة رشید7

نایت مرزوق م. العربي
بریبش السعید

7/2/200811/7/2004مویسي عبد الناصر

سالیمي أحمدمدى  توفر سمات العمل كفریق في المسسات الجزائریةقوسي سمیرة8
ججیق عبد المالك
7/2/200810/23/2004بن عمارة منصور



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالتھم

دكتوراه دولة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

حجار عبیدة1

 Les impacts de la privatisation,intergration d’une
 entreprise publique a l’economie mondiale, sur les

-comportements des acteurs  le cas de mittal steel
Annaba

معطاهللا خیر الدین سالیمي أحمد
رحال علي

6/19/200811/1/1994نایت مرزق م العربي

حمزاوي الشریفقیاس المردودیة واستعمال القیمة المضافة كمحاضر للمسیرینحمانة كمال2

بن عصمان محفوظ
رحال علي
سبتي فوزي

نایت مرزوق محمد العربي
12/18/200898/11

خاوة ناجي3

Structure et enjeux de la perspective 
economiaue liberale en algerie –cas des 
systemes de l emploi du travail et dela 

formation

صاري محمد

بن عصمان محفوظ
بوطالب قویدر
12/18/200895/11طویل أحمد



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالة

دكتوراه

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

بوقلقول الھادي1

األثار المترتبة على ادماج تكنولوجیات المعلومات و االتصال على 
ادارة المؤسسة من الناحیة التنظیمیة و االستراتیجیة دراسة میدانیة 

حمزاوي الشریفعلى عینة من المؤسسات الجزائریة

بوباكور فارس
بروشي زین الدین
بوخمخم عبد الفتاح

بریبش السعید
نایت مرزوق محمد العربي

2/24/200811/18/1998

بوصنوبرة علي2

مقارنة بین النظامین الجبائیین الجزائري و الفرنسي

صاري محمد

بن عصمان محفوظ
سحري فضیلة
رزیق كمال 
Luc saidj

Gabriel montagnier

4/17/2008Oct-00

عولمي بسمة3

الجبایة المحلیة و أثرھا على التنمیة المحلیة – دراسة حالة الجزائر

براق محمد

معطاهللا خیر الدین
الجبوري عبد القادر

ماضي بلقاسم
بوعشة مبارك
كورتل فرید

4/30/2008Nov-04

مولة عبد هللا4

التحكم في التبادل الحر و التنمیة : حدود و فرص ا الندماج في 
النظام الجدید للتجارة العالمیة، االقتصاد الجزائري نموذجا

أمیر السعد

بن الذیب رشید
معطاهللا خیر الدین

بن بریكة عبد الوھاب
بوعشة مبارك

منصوري عبدهللا

5/31/200811/23/1999

صالحي عبد القادر5

تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر : واقع و أفاق

بریبش السعید

بن عصمان محفوظ
ماضي بلقاسم

بوخمخم عبد الفتاح
أیت زیان كمال

بوقرة رابح

6/1/200810/25/2000



حجار عبیدة

تداعیات الخوصصة و ادماج المؤسسة عمومیة  في االقتصاد 
العالمي على سلوك  العوان

سالیمي أحمد

معطاهللا خیر الدین
رحال علي

6/19/200894نایت مرزوق محمد العربي

شبیرة بوعالم عمار6

 Dificultes d’integration et d’utilisation
 des TIC dans le developpement socio
economique reflexion sur la mise en
œuvre d’une strategie en Algerie 

بوباكور فارس

بن عصمان محفوظ
محي الدین جودي
قاید تلیالن نوارة
حمزاوي الشریف

11/20/200811/9/2004

صاري محمداالستثمار في االوراق المالیة و ادارة الخطرحمداوي الطاوس7

بن عصمان محفوظ
أیت زیان كمال
جبار محفوظ
براق محمد

ریحان الشریف

12/13/200810/29/2000



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو للتأھیل

تاریخ  تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم

ججیق عبد المالك1

معطاهللا خیر الدین
نایت مرزوق محمد العربي

بریبش السعید
سالیمي أحمد
نصیب رجم
رحال علي

5/3/20081/26/2008















القسم

اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد



اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد البیئة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

م,بن عصمان/ع,بوھرومالمیاه و التنمیة المستدامة  حالة الجزائربوراس عصام1
بریبش السعید
رواینیة كمال
جابة أحمد

3/12/200910/8/2006

بن عصمان محفوظواقع و أفاق التننمیة المستدامة في الدول النامیة حالة الجزائرشتوح ولید2
بن الذیب رشید
3/18/200910/8/2006زغیب شھرزاد

قحام وھیبة3
 Application des outils d ecomanagement pour
 une meuilleure eco efficacite cas de
l'entreprise potuaire de skikda

بن عصمان محفوظر,بن الذیب/ك,كریم
3/19/200910/11/2006غریب عمار

مسیعد مریم4
-L 'eco-conception comme outil d' eco
efficacite pour l 'entreprise Algerienneبن عصمان محفوظر,بن الذیب/ز,كریم

3/19/200910/9/2006غریب عمار

ماضي بلقاسمع,بوھروم /م,بن عصماناالثار االقتصادیة لتلوث البیئة و وسائل الحمایة منھاكعوان بلقاسم5
4/15/200910/28/2006ریحان الشریف

الجبوري عبد القادربن عصمان محفوظاقتصاد البیئة في الجزائر بین النظري و التطبیقلشھب مسعود6
5/28/200910/8/2006جاوحدو رضا

ماضي بلقاسمبن عصمان محفوظدماج البیئة في المؤسسة طرح اداة قیادة لسیرورة خلق المعارف البیئةموساوي ریاض7
6/17/200910/9/2006خاوة ناجي

ماضي بلقاسمبن عصمان محفوظالتنمیة المستدامة في المؤسساتعالق محمد8
6/22/200910/9/2006رواینیة

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



ماضي بلقاسمبن عصمان محفوظادارة البیئة و التنمیة المستدامةولد صمب محمد9
6/23/20091/28/2007حجار

Developpement durable et entreprise عمیرات لیندة10
contraintes et opportunitesبوھروم عبد الحكیم

غریب عمار
نابت ابراھیم
ثالیجیة نوة

6/25/200910/11/2006

شوادرة محمد11
 Le management environnemental nouveau
enjeu pour les entreprisesحمزاوي الشریف

بن عصمان محفوظ
نایت مرزوق محمد 

العربي
7/7/200910/16/2006

عزیزي محمد الصالح12
نظام االدارة البیئیة في المؤسسة االقتصادیة حالة المؤسسة 

بن عصمان محفوظالجزائریة
حمزاوي الشریف

7/7/200910/9/2006ماضي بلقاسم

لونیسي لطیفة13
 L impact de l investissement ecologique sur l
entreprise le cas des entreprises Algerienneخاوة ناجيبن عصمان محفوظ

7/8/200910/10/2006نابت ابراھیم



جامعة باجي مختار عنابة

كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد البیئة (الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

الدور المنوط بالقطاع الزراعي الجزائري في تحقیق التنمیة خنفر مانع1
بریبش السعیدبن عصمان محفوظالمستدامة

6/18/200910/23/2007رواینیة كمال

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
الدفعة األولى

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

ماضي بلقاسمالمنظمة العالمیة للتجارة و امكانیة انضمام الجزائر الیھابوضیاف عبیر1
ثالیجیة نوة
5/28/200911/15/2009سالمي جمال

بن معزو محمد زكریا2
اشكالیة اندماج الدول النامیة في السوق العالمیة حالة منطقة 

MENA منصوري عبد هللابن ثابت عليالشرق األوسط و شمال افریقیا
10/15/200910/22/2007داحي عمار

قصاص شریفة3
تقییم أداء المنظومة المصرفیة حالة الجزائر

بن ثابت عليبریبش السعید
10/15/200910/21/2007داحي عمار

كردوسي أسماء4
اسالیب تفعیل سوق األوراق المالیة الجزائریة

بن عصمان محفوظبن ثابت علي
10/19/200910/23/2007داحي

بارة سھیلة5
جودة الخدمات المصرفیة لمدخل االكتساب القدرة التنافسیة 

ایت مرزوق محمد العربيبریبش السعیدللبنوك دراسة حالة الجزائر
10/22/200910/21/2007حمانة كمال

ضیاف علیة6
رأس المال المخاطر كبدیل مستحدث لتمویل المؤسسات 

بریبش السعیدالصغیرة و المتوسطة دراسة حالة بعض المؤسسات الجزائریة
بن عصمان محفوظ

ھارون الطاھر
جاوحدو رضا

10/27/200910/22/2007

اشكالیة التمویل المصرفي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مشروم نوال7
بریبش السعیدحالة الجزائر

ریحان الشریف
برحومة عبد الحمید

ثالیجیة نوة
11/5/200910/28/2007

تخصص : نقد بنك و تمویل

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : مالیة المؤسسة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

التشخیص المالي دراسة المردودیة، الھیكلة المالیة و السیولةبھلول حسیب1
بن عصمان محفوظنصاري محمد

بن ثابت علي
6/29/200911/5/2002داحي عمار

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

حمزاوي الشریفادارة العالقات مع العمالء في المسسات الجزائریةجدید صبرینة1

نصیب رجم
نایت مرزوق محمد العربي

7/9/200910/23/2004

بن بریكة عبد الوھابدور المنتجات الجدیدة في تعزیة تنافسیة المؤسسةقشوط الیاس2
بریبش السعید 

حمزاوي الشریف 
جابة أحمد

10/28/200910/23/2004

تطبیق التوجھ نحو السوق في المؤسسات االقتصادیة عوني أمال3
حمزاوي الشریفالجزائریة دواعي التغیر و متطلبات نجاحھ

سالیمي أحمد
11/5/200910/23/2004ججیق عبد المالك



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالة دكتوراه

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

عبد االمیر السعدإصالح القطاع المالي في الجزائرعطیوي سمیرة1

رجال السعدي
بن ثابت علي

ریحان الشریف
جرمان الربعي العربي

كورتل فرید

3/10/200999/10

أسالیب التسییر في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة بومزاید ابراھیم2
نصیب رجمو التسییر الحدیث

سالیمي أحمد
عماري عمار
ھوام جمعة
زغیب ملیكة
غیاط الشریف

7/4/20092001/2002



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو للتأھیل

تاریخ  تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم

سالمي جمال1

بوعشة مبارك
بن ثابت علي

بن عمارة منصور
معطاهللا خیر الدین

ماضي بلقاسم
رواینیة كمال

2/1/200911/19/2008

2

جاوحدو رضا

بن عصمان محفوظ
بوداح عبد الجلیل

ھوام جمعة
أمیر السعد

روابح عبد الغني
ریحان الشریف

2/9/200911/19/2008

3

بلغرسة عبد اللطیف

بن عصمان محفوظ
بوعشة مبارك

ریحان الشریف
بریبش السعید

معطاهللا خیر الدین
منصوري عبدهللا

9/15/20095/23/2009



4

بنیة عمر

صاري محمد
بن عصمان محفوظ

رحال علي
نصیب رجم

سالیمي أحمد
رجال السعدي

12/16/20096/15/2009















القسم

مالیة

اقتصاد



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد البیئة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

زنیزن حلیمة1
 Les atouts de l eco-efficacite pour l entreprise

Algerienneسالیمي أحمد
بن عصمان محفوظ

نایت مرزوق محمد 
العربي

4/14/201011/20/2006

عمروسي حنان2
 Contraintes structurelles et bonne gouvernance
de la ressource en    en Algerieبن عصمان محفوظسالیمي أحمد

نابت إبراھیم
4/21/201011/20/2006

الجبوري عبد القادربن عصمان محفوظدور المستھلك في تحقیق التنمیة المستدامةشلي عبد الوھاب3
6/8/201010/9/2006ثالیجیة نوة

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد البیئة (الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

شنیخر عبد الوھاب1
مدى فعالیة المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسة كمعیار للتنمیة 

ماضي بلقاسمبن عصمان محفوظالمستدامة دراسة حالة مصنع الحدید و الصلب بالحجار
3/4/201010/27/2007نابت ابراھیم

حجاج عبد الحكیم2
التسییر المستدام الموارد المالیة بین النظري و التطبیق دراسة 

ADE ماضي بلقاسمبن عصمان محفوظحالة مؤسسة الجزائریة للمیاه
3/4/201010/23/2007شاكور سعید شوقي

أبو طیر نبیل3
المحروقات و التنمیة المستدامة و أھمیة المراھنة على الطاقات 

ماضي بلقاسمبن عصمان محفوظالبدیلة دراسة حالة الجزائر
3/15/201011/3/2007رواینیة كمال

عتروس سیف الدین4
دور تكنولوجیات المعلومات و االتصال في تحقیق التنمیة 

أمیر السعدبن عصمان محفوظالمستدامة دراسة حالة الجزائر
زغیب شھرزاد

7/11/201010/24/2007

زنادي زینة5
التحلیل االقتصادي البیئي للتكالیف الخارجیة للنقل البري كبلدیة 

نابت إبراھیمبن عصمان محفوظعنابة
جابة أحمد

7/14/201010/22/2007

سنوسي سعیدة6
األثار البیئة الصحیة لتھالك الصناعي للطاقة الحفوریة و دور 

ماضي بلقاسمبن عصمان محفوظالتنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر
حجار عبیدة

7/15/201010/22/2007

صید مریم7
األ ثار البیئیة للصناعة و انعكاساتھا على التنمیة االقتصادیة و 

بن عصمان محفوظاالجتماعیة دراسة حالة للمؤسسة وطنیة
نایت مرزوق محمد 

العربي
رواینیة كمال

7/15/201010/30/2007

قوادري اسمھان8
استفادة من المیاه الصالح للشرب في الوسط الحضري في 

رواینیة كمالبن عصمان محفوظالجزائر و اثارھا االجتماعیة و البیئیة حالة مدینة عنابة
نابت إبراھیم

10/14/201010/24/2007

منصوري عبد هللابن عصمان محفوظاالستدامة المائیة في الجزائرطوافشیة علي9
12/14/201010/23/2007خاوة ناجي

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
الدفعة األولىتخصص : نقد بنك و تمویل

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

سبتي رجاء1
السیاسة المالیة و النقدیة و أثارھا على االستقرار االقتصادي 

بریبش السعیدحالة الجزائر
ماضي بلقاسم
3/7/201011/10/2007رواینیة كمال

بن ناصر أمال2
سعر الصرف في اقتصاد المحروقات الدور و المحددات حالة 

منصوري عبد هللالجزائر
بن ثابت علي
داحي عمار
نابت ابراھیم

3/9/201011/4/2007

لعور سطایحي الھام3
انعكاس االنفصال و عدم االستقرار المالي على االقتصاد 

بن ثابت عليداحي عمارالجزائري
3/11/201010/27/2007منصوري عبد هللا

بوشناف فایزة4
التمویل بالرفع المالي كوسیلة النتقال رأس المال

بن ثابت عليداحي عمار
3/18/201010/23/2007منصوري عبد هللا

5
األثار المتوقعة للعولمة المالیة على القطاع المصرفي الجزائريمعایزیة عبد الرزاق

بن ثابت عليبن عصمان محفوظ
6/8/201010/23/2007داحي عمار

أثر تطبیق نظام الحو كمة في البنوك على تطویر القطاعصالحي صبرینة6
 المصرفي في الجزائر

بریبش السعیدمنصوري عبد هللا
7/14/201011/25/2008بن ثابت علي

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : أسواق مالیة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

أثر كل من التدفقات النقدیة و الرفع المالي و أجلأوضیفیة لمیاء1
عبد األمیر السعدریحان الشریف الدیون على استثمارات الشركة

6/24/20101/24/2010منصوري عبد هللا

 le processus Algerien de normalisationعیاري فؤاد2
comptable et l'evaluation internationale

ریحان الشریف
ھوام جمعة

جاوحدو رضا
حمانة كمال

7/13/20103/8/2008

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

حمزاوي الشریفسیاسة التوجھ نحو الزبون و اتخاذ القرار في المؤسسةبوناب یاسین1
حمانة كمال
3/18/201010/20/2003 جابة أحمد



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

حمزاوي الشریفصناعة قرار الشراء في المؤسسات الصناعیةطوالبیة أحالم1
سالیمي أحمد
2/11/201010/23/2004حجار عبیدة



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

اثر العامل التكنولوجي على سیاسات النموذج التسویقي عند نعمون وھاب1
حمزاوي الشریفالقطاع البنكي : حالة الجزائر

صاري محمد
منصوري عبد هللا
بوباكور فارس
سبتي فوزي

4/11/201011/1/1996

قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالة دكتوراه دولة



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالة دكتوراه

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

نصیب رجممحاسبیة التسییر بالقطاع الصناعي الجزائرفارح زھوة1

سالیمي أحمد
حمانة كمال

غیاط الشریف
عقاري مصطفى

2/28/20102000/10

 االستراتیجیة التنمویة في الجزائر و عالقتھا بالمؤسساتزرزار العیاشي2
الصغیرة و المتوسطة في ظل االصالحات االقتصادیة

نایت مرزوق 
محمد العربي

بریبش السعید
كورتل فرید

بوجعدار خالد
ثالیجیة نوة

5/27/201010/25/2005

عبد الواسع3
سعید الدقاف 

 اثر المعلومات المحاسبیة على كفاءة سوق األوراق المالیة
نصیب رجمدراسة حالة سوق عمان لالوراق المالیة

بن عصمان محفوظ
جبار محفوظ
براق محمد
ھوام جمعة

6/17/20104/26/2005

نصیب رجمالسیاسة النقدیة والموازنتیة واالنتعاش االقتصادي في الجزائرعیاري امال4

عبد األمیر السعد
بوطالب قویدر

زغیب ملیكة
خلیل عبد الرزاق

6/27/201099/11

استراتیجیة المؤسسات العمومیة االقتصادیة الجزائریةشایب ف / الزھراء5
نصیب رجمفي مواجھة منافسة األجنبیة

سالیمي أحمد
خلیل عبد الرزاق

غیاط الشریف
بن بریكة عبد الوھاب

6/28/20102000/10



تحسین كفأة المواطن الجزائري في اطار محددات المثلویة بوریش ھشام6
نصیب رجماالقتصادیة

صاري محمد
روابح عبد الباقي

لعماري أحمد
موسي عبد الناصر

حمانة كمال

7/11/201011/10/2004

صاولي مراد7

 أفاق ترتیب التجارة الخارجیة لدول اتحاد المغرب العربي و
 فقا لقواعد

نایت مرزوق المنظمة العالمیة للتجارة حالة الجزائر
محمد العربي

بن عصمان محفوظ
غیاط الشریف

معطاهللا خیر الدین
ماضي بلقاسم

رحال علي

10/5/201010/5/2005

بن رجم محمد خمیسي8
 استعمال المنتجات المشتقة في تغطیة خطر الصرف و 

المعدل على 
مستوى المؤسسة

بن عصمان محفوظ
بوعشة مبارك

بن بریكة عبد الوھاب
خنشور جمال

ھوام جمعة

10/10/20102005

لزعر عليالشراكة األورومتوسطیة وتأھیل المؤسسات االقتصادیة.بوعزیز ناصر9

بن عصمان محفوظ
موسي عبد الناصر
معطاهللا خیر الدین

ماضي بلقاسم
سالمي جمال

10/10/201011/22/2006

بوقموم محمد10

نحو تحقیق تنمیة اقتصادیة من خالل تفعیل دور
التمویل البنكي للمؤسسات الصغیرة و المتوسط في الجزائر 

معطاهللا خیر الدین

جبار محفوظ
روابح عبد الباقي

غیاط الشریف
ریحان الشریف

ثالیجیة نوة

10/14/201011/16/2004

خیاري زھیة 11

تحسین االنتاجیة كمدخل لتغییر القدرة التنافسیة حالة واقع 
انتاجیة  القطاع الصناعي العمومي في الجزائر

الجبوري عبد القادر

بریبش السعید
بوقرة رابح
ملیاني حكیم

عقاري مصطفى
ماضي بلقاسم

10/28/201011/12/2005



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو للتأھیل

تاریخ  تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم

بوقلقول الھادي1

ججیق عبد المالك
حجار عبیدة

نعمون عبد الوھاب
بریبش السعید

حمزاوي الشریف
السبتي فوزي

6/28/20102/4/2010

شبیرة بوعالم2

بن الذیب رشید
حمزاوةي الشریف
موساوي عبد النور
بن عصمان محفوظ

بریبش السعید
بوباكور فارس

7/26/20104/21/2010

















القســم

مالیة

اقتصاد

مالیة

اقتصاد
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اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد

اقتصاد

مالیة



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : نقد بنك و تمویل (الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

عفیف ھناء1
األزمة المالیة و تداعیاتھا على اقتصادیات

بریبش السعید الدول المتقدمة و النامیة مع إشارة لحالة الجزائر
بن عصمان محفوظ
1/9/201110/28/2008بن اعمارة منصور

شبیرة بوعالمبریبش السعیداالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر : عرض و تقییمخلوفي وھیبة2
2/3/201110/2/2008ثالیجیة نوة

الشیخ ولد سیدي3
دور االستثمار األجنبي في تحقیق التنمیة للدول العربیة

داحي عمار في ظل أزمة العولمة
بریبش السعید
4/21/201111/30/2008بن ثابت علي

ریحان الشریفبریبش السعیدتأھیل المننظومة المصرفیة الجزائریة : واقع و آفاقمعیزي احالم4
4/21/201111/2/2008رواینیة كمال

بریبش السعیدجاوحدو رضااالندماج المصرفي كواقع في ظل العولمة (التجربة العربیة)محمد السالم ولد أبي5
5/12/201111/29/2008بن ثابت علي

فلفلي الزھرة6
حوكمة البنوك و دورھا في إدارة و تخفیض المخاطر المصرفیة 

بن ثابت عليبریبش السعید"محاولة إسقاط على البنوك الجزائریة"
5/12/201110/28/2008داحي عمار

الجبوري عبد القادرجابة أحمدالنظام الرأسمالي و تجدد األزمات -الواقع و األفاق-ذباح حسین7
6/21/201111/3/2008رواینیة كمال

نایت مرزوق إدارة احتیاطیات الصرف و تمویل التنمیة في الجزائربن نور فرید8
محمد العربي

شطاب نادیة
6/23/20113/2/2010نابت إبراھیم

مواسة الھام9
الھندسة المالیة بین ابتكارات اإلدارة المخاطر و منتجات مسببة 

بن ثابت عليبریبش السعیدلألزمات -دراسة حالة بعض االقتصادیات الناشئة-
7/3/201111/2/2008داحي عمار

10
داحي عماربوادر األزمة في المنطق المالي المعاصرسلمات عقیلة

بن ثابت علي
7/6/201111/3/2008منصوري عبد هللا

إدماج التسویق المصرفي مدخل لتعزیزبوسواك امال11
بریبش السعید القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة

بن عصمان محفوظ
7/7/201111/2/2008صالحي عبد القادر

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



ھوام جمعةجدوى تقییم االستثمارات و األصول المالیةنوري سمیحة12
بن عصمان محفوظ

11/21/201110/28/2008داحي عمار

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد البیئة (الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

األثر البیئي و االقتصادي و االجتماعي  للعولمة و انعكساتھ على بلعزلة ریمة1
التنمیة في الجزائر

بن عصمان محفوظ
شبیرة بوعالم
6/28/201110/24/2007جاوحدو رضا

2
للتقییم البیئي للمشاریع و دوره في تحقیق التنمیة المستدامة حالة بوشنقیر فتیحة

الجزائر
بن عصمان محفوظحمزاوي الشریف

ماضي بلقاسم
شبیرة بوعالم

7/6/201110/30/2007

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم المالیة
تخصص : أسواق مالیة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

لسوق ألسندي في الجزائر ، التحدیات أمام تطویر البنیة األساسیة بولحبال زوبیر1
ریحان الشریفللسوق و أثرھا على التنمیة االقتصادیة

منصوري عبد هللا
حمانة كمال

بوقلقول الھادي
5/26/201111/4/2008

البنوك الجزائریة و مدى تقیدھا بألحكام الدولیة الخاصة بإدارة بن سلیم محسن2
بن ثابت عليالمخاطر

منصوري عبد هللا
6/2/20113/8/2008داحي عمار

تحري صبیحة3
دور االفصاح المحاسبي في ترشید قرارات االستثمار في األسواق 

ریحان الشریفالمالیة دراسة حالة :تجارب بعض البلدان النامیة
ھوام جمعة

بن ثابت علي
جاوحدو رضا

6/26/201111/4/2008

دور حوكمة الشركات في رفع من كفاءة السوق المالي دراسة لعشوري نوال4
أمیر السعدھوام جمعةتجارب بعض الدول

7/3/201111/4/2008ریحان الشریف

نصیب رجمھوام جمعةأثر المعلومات المحاسبیة على سلوك المستثمر  في األوراق المالیةناصري وھیبة5
7/4/201111/2/2008ریحان الشریف

خصوصیة البنك التجاري كوسیط للوصول و تحقیق القیمة العادلة قرید صباح6
لألصول

بن ثابت علي
منصوري عبد هللا

ھوام جمعة
جاوحدو رضا

7/10/201111/3/2008

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



أھمیة عملیة التوریق في تنشیط سوق األوراق المالیة في إطار مرابطي سناء7
تجارب بعض الدول العربیة

ریحان الشریف
صاري محمد

أمیر السعد
بن ثابت علي

7/11/201111/3/2008

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم المالیة
تخصص : محاسبة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

لعالیبیة مالك1
مشروع االنتقال من المخطط المحاسبي الوطني الى النظام 

المحاسبي المالي : دراسة حالة المؤسسة الوطنیة للدھن و حدة سوق 
اھراس

جاوحدو رضاھوام جمعة
بن عمارة منصور

12/26/201110/26/2009

ھوام جمعةجاوحدو رضاالتدقیق ا الجتماعيشباركة مھدي2
12/27/201110/26/2009بن عمارة منصور

االطار النظري ألخالقیات و محاسبات مھنة ماضي زین العابدین3
المراجعة

ھوام جمعةجاوحدو رضا
عقاري مصطفى

12/28/20112/9/2010

التثبیتات المالیة و المعنویة بین المعاییر الدولیة و النظام المحاسبي سي محمد لخضر4
و المالي الجزائري

حمانة كمالھوام جمعة
جاوحدو رضا

12/29/201110/19/2009

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشوا رسالة دكتوراه

القســمتاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

مریمت عدیلة1

 استعمال مؤشرات البورصة في تسییر صنادیق االستثمار و
المحافظ  المالیة

جبار محفوظ

براق محمد
مفتاح صالح

بن ثابت علي
داحي عمار

ریحان الشریف

مالیة1/5/201111/29/2004

مھدي غالب حسن2
 المقري

مدى كفأة الجھاز المصرفي في جذب المدخرات و  تمویل 
نصیب رجماالستثمارات التنمویة  : حالة الیمن للمدة (1990-2007)م

صاري محمد
براق محمد

بن ثابت علي
رایس حدة

مالیة2/27/20115/5/2007

بضیاف عبد المالك3

التكامل االقتصادي اإلقلیمي كاستراتیجیة لتنمیة القدرة التنافسیة 
لالقتصاد

عبد األمیر السعد

نصیب رجم
معطاهللا خیر الدین

بوعشة مبارك
روابح عبد الباقي

ماضي بلقاسم

اقتصاد4/14/201110/31/2005

عماني لمیاء4
وضع الدولة االألمة  الراھن في الدول النامیة في ظل العولمة

بن الذیب رشید المالیة
نصیب رجم

خلیل عبد الرزاق
اقتصاد4/24/201111/11/2005منصوري عبد هللا

زراولة رفیق5
تأثیر التغییرات السوسیو اقتصادیة في تنظیم وھیكلة الجامعة 

سالیمي أحمدالجزائریة دراسة حالة جامعة قالمة
نصیب رجم
رحال علي

نایت مرزوق محمدالعربي
تومي میلود

تسییر6/16/201110/30/2004



فھمي سعید محمد6
 قاسم

أثر نظم المعلومات و تكنولوجیا االتصاالت في تحسین الخدمات 
ھوام جمعةالمصرفیة دراسة حالة بعض المصارف التجاریة في الیمن.

ماضي بلقاسم
كورتل فرید
زغیب ملیكة

جاوحدو رضا

مالیة6/19/20114/7/2008

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة " الرھان االقتصادي الجدید – شالبي عمار7
دراسة حالة الجزائر -

بن عصمان
 محفوظ

ماضي بلقاسم
كورتل فرید

بوعشة مبارك
سالمي جمال

اقتصاد6/20/201111/22/2006

شرقرق سمیر8

نظام سعر الصرف في ا ظل التغیرات االقتصادیة العالمیة  حالة 
الجزائر

شطاب نادیة

صاري محمد
بن عبدهللا یوسف

معطاهللا خیر الدین
نایت مرزوق محمدالعربي

زغیب شھرزاد

اقتصاد6/23/201110/16/2005

9
مقیمح صبري

قیادة العملیات االنتاجیة بالمؤسسة 
الصناعیة في اطار التنمیة المستدامة –
دراسة حالة قطاع المحروقات بالجزائر

بن عصمان
 محفوظ

شبیرة بوعالم
یحیوش حسن

ثالیجیة نوة
زغیب ملیكة

6/29/201111/22/2006
اقتصاد

طیار أحسن10

استخدام األسالیب الكمیة في  اتخاذ القرارات في المؤسسات  
الجزائریة واقع و افاق

نایت مرزوق
 محمدالعربي

سالیمي أحمد
عمر الشریف

برحومة عبد القادر
نابت ابراھیم

بوقلقول الھادي
تسییر6/30/201111/25/2006

برجم حنان11
دور استراتیجیة تسویقیة أكثر

 فعالیة لتحسین الخدمات الفندقیة :
 دراسة عینة من الفنادق الجزائریة

 فئة أربع و خمس نجوم

ماضي بلقاسم

بن عصمان محفوظ
رحال علي

بن بریكة عبد الوھاب
بوعشة مبارك

بوقلقول الھادي
مالیة7/3/201110/28/2007

براجي الصادق12

 Le role du commerce éxterieur dansle
 developpement des PED
cas des pays du maghrebصاري محمد

بن عصمان محفوظ
داحي عمار

خلیل عبد الرزاق
بن بریكة عبد الوھاب

اقتصاد7/4/201111/18/2001



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

قائمة المترشحین الذین نوقشو للتأھیل

تاریخ  تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم

صالحي عبد القادر1

جاوحدو رضا
حریحان الشریف

نعمون عبد الوھاب
بریبش السعید

بوقرة رابح

5/5/20117/13/2010

عولمي بسمة2

الجبوري عبد القادر
كورتل فرید
سالمي جمال
ماضي بلقاسم
بوعشة مبارك

5/5/20114/21/2010



حمداوي الطاوس3

صاري محمد
بن عصمان محفوظ

بوعشة مبارك
معطاهللا خیر الدین
منصوري عبد هللا

ثالیجیة نوة

7/3/20111/4/2011



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد البیئة (الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

تسییر النفایات لصلبة و انعكاساتھ على التنمیة المستدامة بوعفار  أمال1
نابت ابراھیمبن عصمان محفوظدراسة حالة و الیة سكیكدة

6/27/201210/28/2007جابة أحمد

ماضي بلقاسمأمیر السعدالنمو السكاني و التنمیة المستدامة في الجزائرعمارة نورة2
7/11/201210/30/2007غریب عمار

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : نقد بنك و تمویل (الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

بومود ضحى1
االتأجیر التمویلي كإستراتیجیة لتوسیع النشاط البنكي في 

جاوحدو رضاالجزائر
صالحي عبد القادر

4/26/201211/3/2008حمداوي الطاوس

السیاسة الجبائیة كأداة للتنمیة االققذتصادیة دراسة حالة أحمیة فاتح2
5/19/201211/29/2008عیمر عبد الحفیظالجزائر

جامعة باجي مختار عنابة

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

  

العلوم االقتصادیة
قتصاد التنمیةتخصص :

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

زغیب شھرزاد-حالة الجزائرتنقوت وفاء1
بن عصمان محفوظ

3/1/201210/19/2009سالمي جمال

بن الدیب رشیدزغیب شھرزاداالستثمار االجنبي المباشر -حالة الجزائرقروي صباح2
3/15/201210/19/2009صالحي عبد القادر

رھانات التنمیة الزراعیة في االقتصادیات بطیئةسعدهللا عمار3
رواینیة كمال النمو -دراسة حالة الجزائر

جابة أحمد
4/5/201210/19/2009شبیرة بوعالم

منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى و انعكاساتھا على صالحي ناجیة4
زغیب شھرزادالتنمیة -نموذج الجزائر

أمیر السعد
4/16/201210/21/2009ثالیجیة نوة

رواینیة كمالزغیب شھرزاداألمن الغذائي و التنمیة المستدامة -حالة الجزائرقصوري ریم5
4/18/201210/19/2009سالمي جمال

ماضى بلقاسمثالیجیة نوةترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائردیب مفیدة6
5/24/201210/22/2009بوعشة مبارك

التنمیة االقتصادیة في الجزائر بین التغیرات المحلیةخدادمیة امال7
زغیب شھرزاد و الدولیة

بن دیب رشید
رواینیة كمال

صالحى عبد القادر
6/12/201210/21/2009

زغیب شھرزادالنمو في ظل اقتصاد السوق -حالة الجزائرمخناش فتیحة8
بن عصمان محفوظ

ثالیجیة نوة
سالمى جمال

6/17/201210/21/2009

الساسات التنمویة و المرض الھولنديبدیر لمیاء9
بن الدیب رشیددراسة حالة الجزائر

منصوري عبدهللا
زغیب شھرزاد

بن ثابت علي
6/28/201210/25/2009

دور الدولة في التنمیة االقتصادیة تحقیق التوازن بین باحمد عبد الغاني10
منصوري عبدهللالسیاسات والسوق -نموذج دول شرق أسیا

شطاب نادیة
زغیب شھرزاد

ثالیجیة نوة
7/1/201210/18/2009

لتنمیة في إطار العولمة المالیة -دراسة حالةمزیان عبد الغافور11
بن الذیب رشید الجزائر

أمیر السعد
منصوري عبدهللا

غریب عمار
7/2/201210/21/2009

ماضي بلقاسمموارد الطاقة و التنمیة المستدامة -حالة الجزائرربعي ریاض12
أمیر السعد

عملر الشریف
خاوة ناجي

7/11/201210/22/2009

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



  

العلوم المالیة
نقد بنك و ھندسة مالیةتخصص : 

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

مساھمة التسویق االستراتیجي في زیادة القدرة أبو سماعیل نھلة1
بن ثابت عليالتنافسیة للبنوك العمومیة الجزائریة

داحي عمار
4/17/201210/18/2009منصوري عبد هللا

ختیار نظام الصرف في الدول الناشئة : رحیمي عیسى2
منصوري عبد هللاحالة الجزائر

منصوري عبد هللا
4/19/201210/21/2009داحي عمار

بونعاس شیماء3
أثر توقعات المستثمرین في تحدید النظام 

بن ثابت عليالسعري في األسواق المالیة
داحي عمار

4/19/201210/20/2009صالحي عبد القادر

المقاربة المالیة للكفاءة البنكیة و تكییفھا معبن الشیخ حسین أحمد4
داحي عمار الواقع النقدي و المالي الجزائري

منصوري عبدهللا
بن ثابت علي
ماضي بلقاسم

6/26/201210/26/2009

داحي عمارالتمویل و إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمیةقرفي عمار5
منصوري عبدهللا

بن ثابت علي
ماضي بلقاسم

6/26/201210/25/2009

إشكالیة التسییر البنكي في ظل ھیمنة المنطق المالي على بوقفة نفیسة6
االقتصاد

داحي عمار
بن عصمان محفوظ

بن ثابت علي
صالحي عبد القادر

7/8/201210/19/2009

إشكالیة التمویل الدولي عبر األسواق ما بعد زغید نسیم لطفي7
األزمة العالمیة : دراسة اقتصادیات الدول النامیة

بن ثابت علي
بن عصمان محفوظ

داحي عمار
منصوري عبد هللا

7/8/201210/25/2009

داحي عمارالبعد المعنوي إلشكالیة خلق القیمةبو لمیة مریم8
منصوري عبد هللا

بن ثابت علي
ھوام جمعة

7/9/201210/25/2009

دور الحوكمة في خلق القیمة مع االشارة الى احاج علي عدنان9
داحي عمارلواقع الجزائري

بن ثابت علي
منصوري عبد هللا
7/9/201210/21/2009صالحي عبد القادر

متطلبات تأھیل البنوك العمومیة االقتصادیة خطاب مھدي10
داحي عمارالجزائریة

ماضي بلقاسم
منصوري عبد هللا

بن ثابت علي
7/9/20122/8/2010

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



العلوم المالیة
تخصص : أسواق مالیة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

النظام المحاسبي المالي (SCF) و آفاق تطویرتریعة یوسف1
ریحان الشریف بورصة الجزائر

جاوحدو رضا
صالحي عبد القادر
7/11/201210/27/2008حمداوي الطاوس

  

العلوم المالیة
الثانیة)تخصص : أسواق مالیة (الدفعة األولى

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

تومي أحالم1
أفق تأسیس سوق مالي منافس النجاح مشروع 
المناولة في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

-حالة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  المغاربیة
بن ثابت علي

صالحي عبد القادر
4/26/201210/20/2009داحي عمار

بن بخمة سلیمان2
التحوالت المالیة الدولیة و إشكالیة االنحرافات 

ریحان الشریففي عمل األسواق المالیة
عبد األمیر السعد

صالحي عبد القادر
حمداوي الطاوس

5/17/201210/27/2009

تمویل المؤسسات المتوسطة و الصغیرة عن طریق برھوم ھاجر3
جاوحدو رضااالندماج أو  االستیالء - دراسة حالة تونس

بن ثابت علي
ھوام جمعة

صالحي عبد القادر
6/14/20125/4/2010

التقاریر المالیة و دورھا في رفع كفاءة سوق بوفطیمة فاروق4
ریحان الشریفاألوراق المالیة دراسة میدانیة

ھوام جمعة
بن عمارة منصور

جاوحدو رضا
6/28/201210/21/2009

خیار الجزائر بالتكلیف مع متطلبات االفصاح وفق معاییر مرداسي شوقي5
ریحان الشریفالمحاسبة (IAS-IFRS  الدولیة)

أمیر السعد
حمانة كمال
ھوام جمعة

7/2/201210/20/2009

بوصفصاف فرید6
أثر استخدام تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت الحدیثة 

على أداء
المؤسسة االقتصادیة في الجزائر

ریحان الشریف
بوقلقول الھادي

سالمي جمال
ثالیجیة نوة

7/3/201210/20/2009

كباش فاطمة الزھراء7
الذكاء االقتصادي كخیار لتفسیر عدم استقرار 

بن ثابت علياالسواق المالیة -دراسة حالة بعض االقتصادیات الناشئة
بریبش السعید

منصوري عبد هللا
بن عمارة منصور

7/9/201210/22/2009

البورصة كمصدر تمویل للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة برھوم أسماء8
بن عصمان محفوظحالة تونس

بریبش السعید
داحي عمار

جاوحدو رضا
9/20/20125/5/2010

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر  

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



العلوم المالیة
تخصص : محاسبة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

مدى مالئمة مؤشرات األداء المالي المشتقة من لعكیكزة یاسین1
عكي علوان عومرقائمة التدفقات النقدیة التخاذ القرارات االنتمائیة

جاوحدو رضا
4/14/201210/20/2009بن عمارة منصور

سوسة بدر الدین2
التدقیق القانوني للمجمعات -دراسة حالة الجزائر

جاوحدو رضا
بن ثابت علي

ھوام جمعة
صالحي عبد القادرد

5/27/201210/22/2009

دور المراقبة المحاسبیة و الجبائیة للحد من تومي سمیة3
بن عمارة منصورظاھرة التھرب و الغش الضریبي الجزائري

جاوحدو رضا
ھوام جمعة

6/25/201210/26/2009عولمي بسمة

عالقة التشریع الضریبي في الجزائر بالنظام بومدین منال4
بن عمارة منصورالمحاسبي المالي

جاوحدو رضا
ھوام جمعة

6/25/201210/21/2009عولمي بسمة

لتدقیق الداخلي مدخل لتحسین أداء المؤسسةتلیلي طارق5
حمانة كمال االقتصادیة

جاوحدو رضا
بن عمارة منصور

7/3/201211/1/2009ھوام جمعة

بن حمزة یاسین6
التوافق بین النظام المحاسبي المالي الجزائري ومعاییر

ریحان الشریف (SCF-IAFRS المحاسبة الدولیة)

ھوام جمعة
حمانة كمال

12/12/201210/21/2009جاوحدو رضا

سالوي رفیق7
القیاس و اإلفصاح المحاسبي عن الموارد 

ھوام جمعةالبشریة و أثره في القوائم المالیة

ریحان الشریف
جاوحدو رضا

12/12/201210/25/2009حجار عبیدة

عوادي نعمان8
القیاس المحاسبي و أثره على التمثیل الصادق

ھوام جمعة ألصول المشروع

حمانة كمال
بن عمارة منصور

12/17/201210/20/2009جاوحدو رضا

جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

 علوم التسییر
التسویق و االستراتیجیة(الدفعة ألولى)تخصص : 



تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

حمزاوي الشریفدراسة السلوك االنتخابي للمرأة الجزائریةزمولي نبیلة1
بوقلقول الھادي
7/4/201210/3/2003حجار عبیدة

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشوا رسالة دكتوراه

القســمتاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

مقاویب منصف1
الدكاء االقتصادي و دور انظمة المعلومات في اتخاذ القرار

شطاب نادیة
بوھزة محمد

زواوي موسى
بن اعمارة منصور

افتصاد1/21/201210/16/2005



إمكانیة االندماج المالي وتطبیق األسس الرئیسیة لألداء رقایقیة فاطمة الزھراء2
بومنجل السعیدالرشید – دراسة  حالة الجزائر.

ماضي بلقاسم
بوعشة مبارك
عزي لخضر

ثالیجیة نوة

تسییر5/5/201211/26/2006

نصیب رجمخوصصة البنوك التجاریةلبجیري نصیرة3

صاري محمد
شرابي عبد العزیز

لعرابة مولود
منصوري عبدهللا
دربال عبد القادر

تسییر5/6/201211/9/2003

تأثیر األسواق الموازیة على السیاسات التسویقیة للمحالت غربي نجوى4
نصیب رجمالواسعة دراسة حالة الجزائر

سالیمي أحمد
شرابي عبد العزیز

بن عیسى عنابي
بن حسین ناجي

بن حبیب عبد الرزاق

تسییر5/13/201211/7/2005

الجمعیات المقاولیة الزراعیة و دورھا في تحقیق التنمیة في ابراھیم حسن عبدهللا البار5
نصیب رجمظل التطورات المحلیة و العالمیة في الیمن

نماضي بلقاسم
بن بریكة وھاب

بوعشة مبارك
الصادق عبد المجید

جاوحدو رضا

افتصاد6/7/20125/21/2005

نخفاض قیمة اصول النفط و الغاز دراسة حالة لبعضعدنان العمري6
نصیب رجم شركات النفط و الغاز

حمانة كمال
قطاف لیلى

معزوز مختار
الحدي نجویة

حمداوي الطاوس

مالیة6/14/20122/27/2007

معیزي جزیرة7
أزمة الدیون الخارجیة و عالقتھا باستراتیجیة

التنمیة تقییم برامج االصالح االقتادي في الدول النامیة 
دراسة حالة الجزائر

شطاب نادیة

صاري محمد
نعمون وھاب

موسي عبد الناصر
عشوش محمد

نایت مرزوق محمد 
العربي

تسییر6/24/201211/29/2004

قمري زینة8
إستدامة قابلیة العملة للتحویل  : الشروط االقتصادیة 

والسیاسات
 – دراسة نظریة ومیدانیة  حالة الجزائر

بن ثابت علي

أمیر السعد
معطا خیر الدین

أیت حبوش عبد المجید
منصوري عبدهللا

كرزابي عبد اللطیف

اقتصاد6/28/201211/21/2006

أوالد زاوي عبد الرحمان9
الشركات متعددة الجنسیات و السیطرة على الصناعة 

الدوائیة بعد إبرام اتفاقیة تریبس ، دراسة متعلقة بالصناعة 
الدوائیة العربیة

بقة الشریف

أمیر السعد
سعودي محمد الطاھر

بوعشة مبارك
سحنون محمد
ماضي بلقاسم

7/4/201211/9/2006 
مالیة

بن خدیجة منصف10

محددات الیقظة االستراتیجیة في المؤسسات االقتصادیة- 
دراسة 

میدانیة على عینة من مؤسسات صناعة األجھزة 
الكھرومنزلیة 

في الجزائر

ججیق عبد المالك

سالیمي أحمد 
عماري عمار

بوقرة رابح
عمر الشریف

بوقلقول الھادي

7/8/201211/25/2006

سماش كمال11
أثر التطور التكنولوجي على نظم التكالیف و قیاس األداء 

حالة 
المؤسسة الصناعیة الجزائریة

منصوري عبدهللا

رحال علي
ھوام جمعة
حمانة كمال

عقاري مصطفى
كورتل فرید

7/14/201212/1/2007



دور التمویل المصرفي االسالمي في تحقیق التنمیة غردة عبد الواحد12
معطا هللا خیر الدیناالقتصادیة

بن عصمان محفوظ
 مفتاح صالح
بن ثابت علي
ماضي بلقاسم
نعمون وھاب

10/30/201211/5/2005

الدولة/من حالة الدول الریعیة-النوریعیة-إلى حالة الدولة یونسي صبرینة13
عبد األمیر السعدالمنتجة/مقاربة في صیاغة نموذج.

نصیب رجم
معطاهللا خیر الدین
روابح عبد الباقي

جابة أحمد

11/26/201211/27/2006

نظریة المرض الھولندي وسعر الصرف في الدول بھلول لطیفة14
بن ذیب رشیدالمصدرة للمحروقات حالة الجزائر نموذجا

معطا خیر الدین 
بوعشة مبارك
بن ثابت علي
ماضي بلقاسم
خنشور جمال

12/11/20122005

جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو للتأھیل

تاریخ  تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم

عیمر عبد الحفیظ1

بن ثابت علي
صالحي عبد القادر
موسي عبد الناصر

ماضي بلقاسم
ریحان الشریف

خنشور جمار

6/11/20121/16/2012



بوریش ھشام2

شطاب نادیة
شبیرة بوعالم
نعمون وھاب

بوباكور فارس
نابت ابراھیم
ثالیجیة نوة

9/17/20124/16/2012

زرزار العیاشي3

صاري محمد
صالحي عبد القادر
زعبیط نور الدین
حمداوي الطاوس

شبیرة بوعالم

9/27/20121/16/2012



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم المالیة
تخصص : محاسبة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

المعاییر الدولیة لتدقیق -غ-س-أ و أفاق تطبیقھا مسیف خالد1
جاوحدو رضافي الجزائر

ھوام جمعة
بن عمارة منصور

3/17/201310/20/2009بلغرسة عبد اللطیف

بوالذھب أحمد2
تطبیق معاییر التدقیق الدولیة في نظام المراجعة
 الداخلیة للمؤسسة االقتصادیة العمومیة : مجمع 

إسمت الجزائر
جاوحدو رضا

ھوام جمعة
بوقلقول الھادي

بن عمارة منصور
3/17/201310/20/2009

فعالیة التسییرالجبائي في المؤسسة الجزائریة :میلي محمد لخضر3
جاوحدو رضا دراسة میدانیة

ھوام جمعة
بوقلقول الھادي

بن عمارة منصور
4/16/201310/19/2009

محاسبة التضخم في إطار معاییر المحاسبة مزلي الغالیة4
ھوام جمعةالدولیة

جاوحدو رضا
حمانة كمال

4/16/201310/27/2009بن عمارة منصور

جامعة باجي مختار عنابة

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر
مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم المالیة
الثانیة)تخصص : أسواق مالیة (الدفعة األولى

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

متطلبات إنشاء و تطویر سوق األوراق المالیة عامر ھند1
داحي عماراالجزائري

بن ثابت علي
منصوري عبدهللا

5/15/201310/21/2009صالحي عبد القادر

كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
مصلحة الدراسات العلیا

قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

الیقظة التنافسیة في المؤسسات االقتصادیة ملیاني شكري1
حمزاوي الشریفالجزائریة

حمانة كمال
نعمون وھاب

3/28/201310/23/2004بوقلقول الھادي

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا رسالة دكتوراه



القســمتاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

مزیاني نور الدین1

 تقییم فعالیة وظیفة التدقیق الداخلي في المؤسسة
 االقتصادیة دراسة میدانیة على عینة من

ھوام جمعةالمؤسسات االقتصادیة العمومیة

نصیب رجم
خلیل عبد الرزاق
زعیبط نور الدین

مریزق عدمان
جاوحدو رضا

مالیة1/31/201311/19/2006

بوضیاف عبیر2

المنظمة العالمیة للتجارة و أثرھا على الجزائر

ماضي بلقاسم

بوعسشة مبارك
معطاهللا خیر الدین

بن بریكة عبد الوھاب
ثالیجیة نوة

سالمي جمال

افتصاد4/13/201312/30/2009

قاسمي شاكر3

نظریة التعدیل االقتصادي كإطار تحلیلي لعملیة 
تحریر قطاع الطاقة بالجزائر -دراسة حالة قطاع 

معطاهللا خیر الدینالكھرباء

ماضي بلقاسم
بن عصمان محفوظ

نعمون وھاب
ثالیجیة نوة

بحري بوبكر

افتصاد7/1/201311/3/2009

أبایة ولد القاسم4

التنمیة االنسانیة في اطار االقتصادیات المغاربیة 
حالة موریتانیا

شطاب نادیة

بن عصمان محفوظ
معطاهللا خیر الدین

ثالیجیة نوة
بن رجم محمد خمیسي

زرزار العیاشي

افتصاد7/15/20133/10/2008

عبادي محمد5

دورالسیاسة االنتمائیة للبنوك التجاریة في 
تنشیط االستثمارات في الجزائر دراسة قیاسیة 

للفترة الزمنیة
1989/2009 

رحیم حسین

جبار محفوظ
بن ثابت علي
داحي عمار

معزوز مختار
قطاف لیلى

9/12/20132005 
مالیة

بوفاس الشریف6

إدارة الجودة و التغییر في المؤسسة االقتصادیة  
دراسة میدانیة

بن عمارة منصور

ماضي بلقاسم
سالیمي أحمد
نعمون وھاب

بن رجم محمد خمیسي
عولمي بسمة

تسییر11/24/201311/9/2008

بلكبیر بومدین7

تأثیر  الثقافیة في التنظیمیة على ابتكاریھ 
المؤسسات 

االقتصادیة الجزائریة دراسة حالة مجموعة من 
حمزاوي الشریفالمؤسسات

نایت مرزوق محمد 
العربي

بوباكور فارس
بوخمخم عبد الفتاح

نعمون وھاب
بوقلقول الھادي

تسییر11/27/201311/22/2006



مالیكیة عامر8

واقع و أھمیة االبتكار و دوره في رفع القدرات 
التنافسیة

 للمؤسسات االقتصادیة الجزائریة - دراسة 
میدانیة لعینة من المؤسسات

حمزاوي الشریف

بریبش السعید
بوباكور فارس

بوخمخم عبد الفتاح
سبتي فوزي

بوقلقول الھادي

تسییر11/28/201311/7/2007

ولد أحمد الطالب أحمدو9

المنظمة العالمیة للتجارة و دورھا التكمیلي 
لصندوق النقد و البنك الدولیین تأثر ذلك على 

بن عصمان محفوظالدول النامیة حالة موریتانیا

ماضي بلقاسم
معطاهللا خیر الدین
شمام عبد الوھاب

جاوحدو رضا
زرزار العیاشي

اقتصاد12/17/20133/8/2008

جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا للتأھیل

تاریخ  تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم



بن رجم محمد خمیسي1

ماضي بلقاسم
بن ثابت علي

بن بریكة عبد الوھاب
ریحان الشریف
بوعشة مبارك
جاوحدو رضا

3/10/20137/17/2012

بوصنوبرة علي2

شطاب نادیة
صخري فضیلة

عولمي بسمة
صاري محمد
رزیق كمال

بن عمارة منصور

12/19/20135/27/2013



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

  

العلوم االقتصادیة
اقتصاد التنمیةتخصص :

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

بوالجدري عزوز1
سیاسات تمویل المؤسسات الصغیرة و 

رواینیة كمالالمتوسطة في الجزائر حالة 
شبیرة بوعالم
بوریش ھشام

2/13/20143/1/2010صالحي عبد القادر

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا رسالة دكتوراه

القســمتاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

مایو عبدهللا1

 نموذج مقترح لنظام محاسبي
للمؤسسات الصغیرة و

جاوحدو رضاالمتوسطة دراسة حالة الجزائر 

ھوام جمعة
ریحان الشریف
العماري أحمد
زرقون محمد
عرابة الحاج

مالیة1/28/201411/22/2009

مبادىء و طرق تقییم المؤسسات بولقصیبات محفوظ2
نصیب رجمالمخوصصة

نایت مرزوق محمد العربي
قطاف لیلى

برحومة عبد الحمید
سعیدي یحي
حمانة كمال

مالیة3/2/201411/4/2003

أھمیة و  دور نظم المعلومات في اتخاذبوغلیطة الھام3
ثالیجیة نوة القرارات و أسالیب تطویرھا

ماضي بلقاسم
كورتل فرید

بوعشة مبارك
معراج ھواري
بوریش ھشام

افتصاد4/7/201411/29/2008



أشرف سلیمان حمید 4
الصوفي

القتصاد الفلسطیني بین التبعیة و 
التحرر قطاع 

التجارة الخارجیة كنموذج
ماضي بلقاسم

ریحان الشریف
معطاهللا خیر الدین

بن ثابت علي
مرازقة عیسى
عایشي كمال

افتصاد4/8/20144/7/2009

أوضایفیة حدة5

التنمیة االقتصادیة و امكانیة االعتماد 
على الذات في ظل العولمة دراسة 

زغیب شھرزادحالة الجزائر

بن عصمان محفوظ   
رواینیة كمال     
حمالوي ربیعة  
زرزار العیاشي   
خلیل عبد الرزاق

افتصاد4/21/201411/2/2008

معیوف ھدى6

التسویق و حمایة المستھلك في السوق 
الجزائریة

رواینیة كمال

نصیب رجم
ساطوري الجودي   شبیرة 

بوعالم
عولمي بسمة

برجم محمد خمیسي  

تسییر4/26/201411/10/2009

خنفر مانع7

أثر سیاسات االنفتاح التجاري على 
مسار التنمیة المستدامة دراسة امكانیة 
شبیرة بوعالم تفعیل الصادرات الزراعیة الجزائریة

عمار

         ثالیجیة نوة            
    موساوي عبد النور     

عمر الشریف  
رواینیة كمال  
بحري بوبكر   

افتصاد5/25/20149/26/2010

غفوري لیلى8

تشكیل أسعار األصول المالیة في إطار
 المالیة السلوكیة –دراسة حالة 

مستقبلیات خام البترول
ھوام جمعة

بن عصمان محفوظ
ھوام جمعة

بن ثابت علي 
تشیكو فوزي
معزوز مختار

زعیبط نور الدین 

مالیة6/5/201411/28/2006



بن شیخ توفیق9

مستقبل القطاع الزراعي في الجزائر في
 ظل المتغیرات االقتصادیة المحلیة و

 الدولیة باستخدام النمذجة جدول
 المدخالت -المخرجات

معطا خیر 
الدین

ماضي بلقاسم 
 بن عصمان محفوظ  

 بن ثابت علي
موسي عبد الناصر
زیتوني عمار   

اقتصاد6/21/201410/28/2008

بوردیمة سعیدة10

التقییم المالي للمشاریع االستثماریة 
–دراسة حالة

معطاهللا 
خیر الدین

ماضي بلقاسم
بن ثابت علي 

رحال علي
موسي عبد الناصر

جاوحدو رضا

تسییر6/21/201411/18/2006

حلیمي حكیمة11

اقتصاد ما بعد النفط في الجزائر دراسة ا
مكانیات التحول من االقتصاد الریعي 

زغیب شھرزادالى االقتصاد االنتاجي

أمیر السعد
نعمون وھاب

حمالوي ربیعة
صالحي عبد القادر

بن رجم محمد خمیسي  

اقتصاد6/25/201411/21/2007

خروف منیر12

مقاربة في االستثمار األجنبي المباشار
 دراسة نظریة میدانیة –حالة الجزائر-

أمیر السعد

نصیب رجم
معطا خیر الدین
خلیل عبد الرزاق 

زغیب شھرزاد
بن رجم محمد خمیسي  

اقتصاد6/26/201411/14/2006

13

حخماس حسین

تطویر و مالئمة النظام المحاسبي 
الحكومي لتطبیق موازنة البرامج و

ریحان الشریف األداء في الجزائر

حمانة كمال
عقاري مصطفى

جاوحدو رضا
خنشور جمال
حوري زینب

مالیة7/7/20142012



طلحي فاطمة الزھراء14

تنمیة الموارد البشریة  و دورھا في
 تفعیل اإلدارة اإللكترونیة –دراسة 

میدانیة  لعینة من اإلدارات العمومیة 
بوالیة سوق اھراس

ماضي باقاسم

بن عمارة منصور
كورتل  فرید
سالمي جمال

بوعزیز ناصر
بن رجم محمد خمیسي

تسییر7/19/201411/24/2008

دور البعد ألتكالیفي في بناء إستراتیجیة تركي عبد النور15
للمؤسسة االقتصادیة

بن عصمان
 محفوظ

شمام عبد الوھاب
كورتل فرید

بوعشة مبارك
حمانة كمال

جاوحدو رضا

مالیة7/20/20142012

زھیوة عبد الكریم16
التجارة اإللكترونیة كوسیلة لتطویر 

تنافسیة  المؤسسة ل34  مؤسسة 
صناعیة في والیة قسنطینة

شطاب نادیة

شرابي عبد العزیز
كورتل فرید

بن حسین ناجي
شبیرة بوعالم عمار

بوریش ھشام

اقتصاد9/3/201411/14/2007

فریحة لیندة17

إستراتیجیة تطویر كفاءات الموارد 
البشریة في إطار تأھیل المؤسة 

االقتصادیة : دراسة مؤسسة میدانیة 
لعینة من المؤسسات االقتصادیة 

الجزائریة

سالیمي أحمد

نایت مرزوق محمد العربي
بن عمارة منصور
موسي عبد الناصر

لحول سامیة
بن رجم محمد خمیسي

تسییر9/15/201411/19/2006

التكامل االقتصادي االقلیمي كمعیار لرباع الھادي18
ماضي بلقاسماستراتیجي الستدامة التنمیة

جاوحدو رضا
ثالیجیة نوة

خلیل عبد الرزاق
بوعزیز ناصر

بن رجم محمد خمیسي

اقتصاد11/8/201411/25/2008

أثر الشراكة األورومتوسطیة على شاوي شافیة19
جاوحدو رضاالقطاع الصناعي دراسة حالة الجزائر

ماضي بلقاسم
بن عصمان محفوظ

خلیل عبد الرزاق
بوعزیز ناصر

بن رجم محمد خمیسي

اقتصاد11/8/201411/23/2008



الذكاء االقتصادي و استراتیجیة التنمیة لبو محمد لمین20
شطاب نادیةالمؤسسات حالة pme الجزائریة

بن عصمان محفوظ
جاوحدو رضا
بوعشة مبارك

بوصنوبرة علي
بن رجم محمد خمیسي

اقتصاد12/8/201411/17/2008

فرص و حدود التنمیة في اطار التكامل شلیحي إیمان21
أمیر السعداالقتصادي االقلیمي العملیة االنتاجیة

زغیب شھرزاد
بوعشة مبارك

خلیل عبد الرزاق
روابح عبد الباقي 
صالحي عبد القادر

اقتصاد12/23/201411/8/2008

قحام وھیبة22

وسائل اإلدارة البیئیة كألیة لتحقیق 
اإلنتاج األنظف :تطبیق األدوات 

DELTA في مؤسسة سوناطراك -
سكیكدة

سالمي جمال

ثالیجیة نوة
عمر شریف

شبیرة بوعالم عمار
لطرش علي

زرزار العیاشي

اقتصاد12/23/201410/12/2010

عنان فاطمة الزھرة23

واقع تنافسیة االقتصاد الجزائري و أثره 
على التشغیل في ظل الشراكة 

جاوحدو رضااألورومتوسطیة

ماضي بلقاسم
روابح عبد الباقي

بوعزیز ناصر
صالحي عبد القادر
بن خدیجة منصف

اقتصاد12/30/201411/29/2008

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر



مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا رسالة دكتوراه الطور الثالث

القسمتاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

أحمودة وفاء1

 ندور محاسبة القیمة العادلة في تحقیق
-أھداف االبالغ المالي –حالة الجزائر

جاوحدو رضا

ھوام جمعة
بن عمارة منصور
خلیل عبد الرزاق 
معراج الھواري
عدمان مریزق

العلوم المالیة6/17/20141/10/2011

بن قارة ایمان2

واقع اخالقیات مزاولة مھنة التدقیق 
الخارجي في الجزائر –دراسة 

جاوحدو رضااستقصائیة-

ھوام جمعة
 ریحان الشریف

رحال علي 
عقاري مصطفى
روابح عبد الباقي

العلوم المالیة6/17/20141/10/2011

فداوي أمینة3

دور ركائز حوكمة الشركات في الحد 
من ممارسات المحاسبة االبداعیة 

–دراسة عینة من الشركات المساھمة 
SBF 250 الفرنسیة المسجلة بمؤشر

ھوام جمعة

ریحان الشریف
بالرقي تیجاني 
حوري زینب

زعیبط نور الدین
جاوحدو رضا

العلوم المالیة6/19/20141/11/2011

بوشنقیر إیمان4

التطور التكنولوجیة في مجال 
الصناعات المسببة لتلوث و أثرھا على 

التنمیة المستدامة -دراسة مقارنة-
شبیرة بوعالم

 عمار

بن عصمان محفوظ
شطاب نادیة
قطاف لیلى

شاقور السعید شوقي
صالحي عبد القادر

العلوم االقتصادیة7/3/20141/31/2011

شریط نسرین5

دینامیكیة رأس المال المالي و األزمة 
االقتصادیة

 العالمیة الراھنة مع اشارة لحالة 
الجزائر

منصوري عبدهللا

بن عصمان محفوظ
 بن ثابت علي
جمیل أحمد

زرزار العیاشي 
العلوم االقتصادیة12/31/20141/30/2011



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا للتأھیل

تاریخ  تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم

شواقریة نور الدین1

زغیب شھرزاد
خلیل عبد الرزاق

نابت ابراھیم
منصوري عبدهللا

معطاهللا خیر الدین
غریب عمار

5/22/20147/17/2012

عماني لمیاء2

زغیب شھرزاد
جابة أحمد

زرزار العیاشي
ریحان الشریف

بریبش السعید
زغیب ملیكة

6/11/20145/27/2013

خیاري زھیة3

بریبش السعید
ھوام جمعة

بوصنوبرة علي
زغیب شھرزاد

نعمون وھاب

5/18/201412/8/2013



سماش كمال4

بن عمارة منصور
بن ثابت علي

یوصنوبرة علي
جاوحدو رضا

ریحان الشریف
بن رجم محمد خمیسي

12/24/2014



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا رسالة دكتوراه

القســمتاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

أثر االستثمار في رأس المال المعرفيبخوش مدیحة1
 على تحقیق القیمة دراسة میدانیة في 

المصارف التجاریة الجزائریة

ماضي بلقاسم

ریحان الشریف
بوعشة مبارك

رحال علي
بن بریكة عبد الوھاب

تسییر1/8/201510/4/2010

بن معزو محمد زكریا2

شكالیة التحیر المالي و النمو اىقتصادي
 في الدول النامیة حالة االقتصاد

حمانة كمال  الجزائري

نصیب رجم
نایت مرزوق محمد العربي

بوعشة مبارك
سحنون محمد
عیاشي كمال

اقتصاد1/15/201511/3/2010

بوغازي فریدة3

استخدام تقنیات التنبؤ في اتخاذ 
القرارات 

ثالیجیة نوةاإلداریة بالمؤسسات االقتصادیة

ماضي بلقاسم
كورتل فرید

بوعشة مبارك
شبیرة بوعالم عمار

زرزار العیاشي

تسییر1/21/201511/22/2008

براھمیة أمال4
دور الشلراكة األوروجزائریة في 

تمویل
 المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

بن ثابت علي

ماضي بلقاسم
جاوحدو رضا
عمر الشریف

بن رجم محمد خمیسي
بوعزیز ناصر

اقتصاد2/21/201511/5/2005

لزعر عليتقییم مؤشرات التنمیة الشاملة في الجزائرجدي عبد الحلیم5

ماضي بلقاسم
بن عصمان محفوظ

ثالیجیة نوة
بوقرة رابح

عیمر عبد الحفیظ

اقتصاد3/14/201511/9/2004



سماعلي فوزیي6

تدفقات رؤوس األموال و ترتیبات 
أسعار

 الصرف في األسواق المنافسة 
البدائل 

الممكنة لنشوء االقتصاد الجزائري

بن عصمان 
محفوظ

ماضي بلقاسم
بن ثابت علي
عمر شریف

بوعزیز ناصر
بن رجم محمد خمیسي

اقتصاد3/14/201511/5/2006

االستثمار في السیاحة  و دوره في بوشویشة رقیة7
بن عمارة منصورالتنمیة المستدامة حالة الجزائر

ماضي بلقاسم
ثالیجیة نوة
لزعر علي

بوعزیز ناصر
بن رجم محمد خمیسي

اقتصاد3/14/201511/9/2008

براھمي زرزور8
امكانیة تدویل نشاط المؤسسة 

االقتصادیة -دراسة حالة المؤسسة 
االقتصادیة الجزائریة

سالمي جمال

ماضي بلقاسم
شمام عبد الوھاب

اللوافي الطیب
بوریش ھشام

بن رجم محمد خمیسي

اقتصاد4/25/201511/8/2005

بشیشي ولید9
دور السیاسة النقدیة في تحقیق النمو 

االقتصادي في ظل االصالحات 
االقتصادیة الراھنة -حالة الجزائر-

سالمي جمال

بن عمارة منصور
شبیرة بوعالم

روابح عبد الباقي
سعودي محمد الطاھر

زرزار العیاشي

اقتصاد4/29/20151/4/2010

مجلخ سلیم10
األزمة المالیة و االقتصادیة العالمیة 

لسنة 2008 و أثارھا على الدول 
النامیة -دراسة حالة الجزائر-

حمانة كمال

بریبش السعید
روابح عبد الباقي

سعودي محمد الطاھر
صرارمة عبد الوحید

اقتصاد4/29/201511/2/2010

ترشید استثمار الموارد المائیة بین بوسعادة جلیلة11
ماضي بلقاسمالقطاع العام و الخاص في الجزائر

بن عصمان محفوظ
جمیل حسین

خنشور جمال
شبیرة بوعالم عمار
بن خدیجة منصف

اقتصاد4/30/201511/13/2008



التحریر االقتصادي و أسواق العمل -ریغي ھشام12
جابة أحمدحالة  القطاع الصناعي  في الجزائر

أمیر السعد
روابح عبد الباقي

حراق مصباح
رواینیة كمال

بوعزیز ناصر

اقتصاد5/9/201512/22/2010

سمایلي نوفل13
دور البنك المركزي في مواجھة 

األزمات المصرفیة -دراسة حالة بنك 
الجزائر-

بن عصمان محفوظ

جاوحدو رضا
بن ثابت علي
بوعشة مبارك

خلیل عبد الرزاق
بن رجم محمد خمیسي

اقتصاد5/14/201511/11/2004

عولمة أسواق المال معاینة منبن یوب فاطمة 14
شطاب نادیة زاویة المخاطر

بن عمارة منصور
حوري زینب
جبار محفوظ

حمداوي الطاوس
نعمون وھاب

مالیة5/14/201510/18/2005

رقامي محمد15

تأثلر الیقاظة االستراتیجیة والذكاء
 االقتصادي على تحسین األداء في

المؤسسات االقتصادیة -دراسة
 حالة المؤسسات االقتصادیة 

الجزائریة

حمانة كمال 

ثالیجیة نوة
قطاف لیلى
جابة أحمد

عایشي كمال
مفتاح صالح

تسییر5/16/201512/15/2010

رمضاني لطفي16

Defis et enjeux strategiques 
de l’industrie des fertilisants
 en Algerie : quel regime de 
concurrence?

سالیمي أحمد

نایت مرزوق محمد العربي
نعمون وھاب

شبیرة بوعالم عمار 
لطرش علي 

بن رجم محمد خمیسي

اقتصاد5/16/201511/22/2008



ولد حام الطالب 17
مصطفى

دور اإلستثمارات األجنبیة 
المباشرة في التنوع االقتصادي

 لبلدان  المغرب العربي –دراسة 
حالة موریتانیا خالل الفترة 

1960-2010

بن عصمان محفوظ 

ماضي بلقاسم 
ثالیجیة نوة

خنشور جمال  
بوعزیز ناصر

بن رجم محمد خمیسي

اقتصاد5/20/20154/22/2007

المعلوماتیة و التنمیة االقتصادیة في سالیمیة ظریفة18
شطاب نادیة الدول النامیة –دراسة حالة الجزائر

بن عصمان محفوظ 
ثالیجیة نوة

بوعسشة مبارك
بوعزیز ناصر
سحنون محمد  

اقتصاد5/20/201510/26/2005

بنوك المشالركة و دورھا في عیساوي لیلى19
رواینیة كمالعملیة التنمیة اإلقتصادیة

زغیب شھرزاد 
نعمون وھاب 
خیاري زھیة 

بوصنوبلرة علي  
بوعزیز ناصر

اقتصاد5/23/20152000/10

بخاخشة موسى20

إدارة المعرفة كإستراتیجیة لتحسین
 فعالیة و تنافسیة المؤسسة دراسة 

میدانیة على عینة من المؤسسات
 االقتصادیة الجزائریة

سالیمي أحمد

بن عمارة منصور
 زغیب ملیكة
حمانة كمال 

بن خدیجة منصف
بن رجم محمد خمیسي

تسییر5/28/201511/25/2008

شتوح ولید21

الجدوى االقتصادیة لتوطین أنظمة 
اإلدارة البیئیة اإلیزو 14000 في
 المؤسسات الصناعیة الجزائریة 

–دراسة میدانیة لمجموعة من 
المؤسسات الصناعیة الجزائریة 

الحاصلة على شھادة اإلیزو 
14001

شبیرة بوعالم عمار

ماضي بلقاسم 
 ثالیجیة نوة
عمر شریف

حامد نور الدین  
فراح رشید

اقتصاد5/30/201511/12/2010



مشكالت الغاز الطبیعي في التجارة صید فاتح22
أمیر السعدالدولیة –حالة الجزائر-

ماضي بلقاسم 
نصیب رجم

بوعشة مبارك 
روابح عبد الباقي  

لطرش علي

اقتصاد6/6/201511/3/2008

مطرف عواطف23

التحریر المالي في اقتصادیات الدول 
السائرة في طریق النمو –

دراسة التجربة الجزائریة في تحریر 
نشاط القطاعین البنكي  و التأمیني

منصوري عبدهللا

بن عصمان محفوظ 
بن ثابت علي 

بعلوج بو العید 
بن رجم محمد خمیسي  

بوعزیز ناصر

اقتصاد6/13/201511/18/2008

طراد خوجة ھشام24
نحو بناء نظام وطني للمعلومة 

االقتصادیة في الجزائر و
 إسقاط و ذلك على القطاع المالي

بن ثابت علي

ماضي بلقاسم 
بن عمارة منصور

بن رجم محمد خمیسي 
بوعزیز ناصر  

جنینة عمر

اقتصاد6/13/201511/19/2006

حمدوش وفاء25
سیاسة جلب و تشجیع االدخار – 

دراسة حالة البنوك التجاریة العمومیة 
الجزائریة

نصیب رجم

حمانة كمال
سحنون محمد

بوعشة مبارك 
بن ثابت علي

بحیح عبد القادر 

تسییر6/14/201511/20/2007

لتأھیل كطریقة الدراة أزمات حركات سعیدة26
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:
 دراسة حالتي الجزائر و تونس

بریبش السعید

بن عمارة منصور
حوري زینب

عثماني أحسین
بوریش ھشام
بوقموم محمد

تسییر10/22/201510/18/2008



جدي شوقي27
تمكین العاملین كمدخل لزیادة الرضا 

الوظیفي في المؤسسات 
الخدمیة -دراسة میدانیة بالمؤسسات 

االستشفائیة بوالیة تبسة

حجار عبیدة

ماضي بلقاسم 
صاطوري الجودي

زرقون محمد 
جابة أحمد

عرابة الحاج

تسییر10/26/201512/5/2010

بھلول نور الدین28

المعلومة المحاسبیة وقیمة المؤسسة 
دراسة ألثر التقییم واالفصاح 

المحاسبي وفقا لمعاییر المحاسبیة 
الدولیة على محددات القیمة السوقیة 

لالسھم.

بن عصمان محفوظ

ریحان الشریف
خلیل عبد الرزاق

بن رجم محمد خمیسي
حمداوي الطاوس

زویتة محمد الصالح

مالیة10/26/201511/7/2006

دراسة األسالیب االستثماریة للبنوكشریاق رفیق29
 االسالمیة و أثر ھا على سوق 

األوراق المالیة دراسة حالة

معطاهللا خیر الدین

ماضي بلقاسم
بن ثابت علي
عمر شریف

موسي عبدالناصر
بلغرسة عبد اللطیف

اقتصاد10/28/201511/5/2005

لشھب مسعود30
واقع و أفاق الطاقات البدیلة في 

الجزائر
 -دراسة تجربة الطاقة الشمسیة

رواینیة كمال

ماضي بلقاسم
جابة أحمد

عمر شریف
زرزار العیاشي
بوعزیز ناصر

اقتصاد10/29/201511/11/2010

برامج شراء المؤسسات -تقدیم نموذج بوفامة عمر31
صاري محمدلتقییم الربحیة : دراسة حالة الجزائر

نصیب رجم
بن ثابت علي
جبار محفوظ
لطرش علي 

جنینة عمر

مالیة10/31/201511/4/2006

القیادة كسیاسة لتوجیھ الموارد بلكرمي وداد32
سالیمي أحمدالبشریة في المؤسسة االقتصادیة

نایت مرزوق محمد العربي
نزغیب ملیكة
غالب نعیمة

ججیق عبد المالك
لحول سامبة

تسییر11/8/2015



منصوري عبدهللادارة خطر المواد األولیةبوفافة وداد33

بن ثابت علي
كرزابي عبد اللطیف

لعمى أحمد
دھان محمد

سماش كمال

مالیة11/17/201511/20/2007

ساسان نبیلة34

اشكالیة تمویل المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة في ظل العولمة : دراسة 

مقارنیة بین الجزائر ، تونس و 
بریبش السعیدالمغرب

حمانة كمال
باللطة مبالرك

صالحي عبد القادر
بحري بوبكر

بن خدیجة منصف

تسییر11/21/201511/8/2008

محاجبیة نصیرة35

العبء المالي لخصخصة النظام البنكي

بن ثابت علي

بن عمارة منصور
بوعشة مبارك

رزیق كمال
بن تركي عز الدین

داحي عمار

تسییر11/25/201511/20/2007

رحاحلیلة بالل36

استراتیجیة التمیز التسویقي و تنافسیة 
المؤسسات دراسة حالة

بن عمارة منصور

سالیمي أحمد
بن رجم محمد خمیسي

سالمي جمال
فرج شعبان

بوعزیز ناصر

مالیة12/5/201511/10/2008

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

قائمة المترشحین الذین ناقشوا رسالة دكتوراه الطور الثالث

القسمتاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم



بونوالة ریم1

مؤسسات التمویل األصغر و 
إشكالیة الموازنة بین األدءین 
المالي و اإلجتماعي -دراسة 

تطبیقیة على عینة من المؤسسات
 التمویل األصغر العربیة 

ریحان الشریف

صاري محمد
بن رجم محمد خمیسي

حمداوي الطاوس
زرزار العیاشي

العلوم المالیة1/14/20151/11/2011

شابي حلیمة2

دراسة جدوى المشاریع االستثماریة 
السیاحیة و دورھا في التنمیة 

بریبش السعیداالقتصادیة -حالة الجزائر

صالحي عبد القادر
یحیاوي نعیمة
عشي صلیحة
بوریش ھشام

العلوم االقتصادیة1/22/20152/3/2011

أیت بارة مریم3

 : السیاسة المالیة و خزینة المؤسسة
 من التنبؤ إلى مخاطر التسییر على

صاري محمدالمدى القصیر

ریحان الشریف
داحي عمار

بوعزیز ناصر
بن رجم محمد خمیسي

العلوم المالیة1/29/20151/11/2011

حمدي جلیلة إیمان4

أثر تبني المعاییر المحاسبیة الدولیة 
على النظام الجبائي – دراسة حالة 

جاوحدو رضاالجزائر-

ھوام جمعة
بن عمارة منصور

بوصنوبرة علي
عدمان مریزق

العلوم المالیة2/19/20151/16/2011

بومود إیمان5

مساھمة سوق األوراق المالیة في 
تمویل االقتصاد دراسة مقارنةبین 

الجزائر،تونس و المغرب خالل الفترة 
2000/2012

ریحان الشریف

ھوام جمعة
حمانة كمال

خنشور جمال
عیمر عبد الحفیظ

العلوم المالیة2/19/20151/13/2011

عویسي وردة6

االستثمار الزراعي  و أثره على 
سوق العمالة في ظل التحوالت 

زغیب شھرزاداالقتصادیة في الجزائر

بن عصمان محفوظ
رواینیة كمال

بن رجم محمد خمیسي
زرزار العیاشي

العلوم االقتصادیة3/12/20152/7/2011

والي مریم7

إشكالیة تأھیل المؤسسة االقتصادیة 
الجزائریة و دوره في تحقیق التنمیة

بریبش السعید

بن عمارة منصور
حمانة كمال

برحومة عبد الحمید
بن خدیجة منصف

العلوم االقتصادیة3/18/20151/27/2011



كحول محمد یزید 8

مساھمة سیاسات التسویق في األداء
 التجاري لشركات التأمین - دراسة 

حالة الجزائر
شبیرة بوعالم 

عمار

جاوحدو رضا
بن ثابت علي

عیمر عبد الحفیظ
بوداح عبد

العلوم المالیة5/2/20151/12/2011

دحماني نور الھدى9

سوق األوراق المالیة و دوره في النمو 
االقتصادي –دراسة حالة بعض 

حمداوي الطاوساالقتصادات الناشئة و الجزائر

ریحان الشریف
جاوحدو رضا

زرزار العیاشي
بن رجم محمد خمیسي

العلوم االقتصادیة05/201512/13/2011//02

كافي فریدة10

الطاقات المتجددة و دورھا في 
 االقتصاد و حمایة  البیئة –دراسة 

ماضي بلقاسمحالة الجزائر

ن عمارة منصور
جاوحدو رضا
بوعزیز ناصر

جنینة عمر

العلوم االقتصادیة5/2/20152/6/2011

برحایل ھاجر11

استراتیجیات العالمة للمؤسسات 
الجزائریة المنضویة في مسار 

الشراكة مع مؤسسات أجنبیة 
– دراسة میدانیة  على عینة من 

المؤسسات الجزائریة

بوقلقول الھادي

ماضي بلقاسم
كورتل فرید

بلغرسة عبد اللطیف
بن خدیجة منصف

العلوم المالیة5/4/20151/10/2011

ھوام لمیاء12

مناخ االستثمار و دوره في التأثیر
 على القدرة التنافسیة للمؤسسة 

ریحان الشریفاالقتصادیة : حالة الجزائر

جاوحدو رضا
صالحي عبد القادر
بن خدیجة منصف

بوعزیز ناصر
العلوم المالیة5/16/20151/13/2011

مباركي صفاء13

واقع إدارة أخطار العمل من خالل 
OHSAS 18001  تطبیق مواصفة

-دراسة میدانیة على مستوى مؤسستي
 أرسیلور میتال،فرتیال  عنابة -

بوقلقول الھادي

سالیمي أحمد
ججیق عبد المالك

بورغدة حسین
جنینة عمر

علوم التسییر5/23/20151/25/2011



كسري أسماء14

أثر المعلومات المحاسبیة على القیمة 
السوقیة ألسھم الشركات –دراسة 

مقارنة ألسھم األوراسي
 و صیدال (2012-2000)

حمداوي الطاوس

نصیب رجم
قطاف لیلى

بن ثابت علي
الحدي نجویة

علوم التسییر5/31/20151/24/2012

بوصبع ھناء15

تأثیر االستراتیجیة المالیة على نمو 
الشركات الصناعیة الخاصة 

الجزائریة – دراسة تطبیقیة خالل 
فترة 2012-2009

صاري محمد

نصیب رجم 
 ریحان الشریف 

بن زاوي عبد الرزاق
بن رجم محمد خمیسي

العلوم المالیة6/6/20151/23/2012

بلعید محمد مولود16

تقییم أثر الشراكة على المؤسسات 
العمومیة االقتصادیة ( حالة شركة 

(FERTIALحمانة كمال

نصیب رجم
 خنشور جمال

 عقاري مصطفى
صالحي عبد القادر 

علوم التسییر6/6/20151/25/2011

العابد برینیس17
 شریفة

تطویر المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة و إستراتیجیات التنمیة 

استفادة الجزائر من بعض التجارب 
الرائدة

شبیرة بوعالم 
عمار

بن عصمان محفوظ
 سعودي محمد الطاھر

بوریش ھشام
بحري أبو بكر

العلوم االقتصادیة6/9/201512/13/2011

عبیدات سارة18

ممارسة التعلم التنظیمي و أثره على 
تطویر الكفاءات الجماعیة –دراسة 

میدانیة في مؤسسات األشغال البحریة 
الجزائریة

ججیق عبد المالك 

سالیمي أحمد
بوقلقول الھادي

 زرزار العیاشي
بن خدیجة منصف

علوم التسییر6/15/20151/25/2012

بن حواس كریمة19

لتدقیق الخارجي و محددات تقییم 
التقدیرات المحاسبیة للحصول على 

التأكیدات المعقولة حول مصداقیة 
القوائم المالیة

بنیة عمار

ھوام جمعة
بنیة عمر

خلیل عبد الرزاق
بن رجم محمد خمیسي

العلوم المالیة6/27/20151/24/2012



باسي إلھام20

دور اإلدارة اإللكترونیة للموارد 
البشریة في تحسین أداء المؤسسة: 
دراسة مجموعة من    المؤسسات

 اإلنتاجیة الكبرى
بوقلقول الھادي

حمزاوي الشریف
موسي عبد الناصر

شبیرة بوعالم
بن خدیجة منصف

علوم التسییر9/19/20151/31/2012

أثر االستثمار في البیئة التحتیة على مرابط فوزي21
النمو 

االقتصادي في الجزائر

شطاب نادیة

بن عصمان محفوظ
رجال السعدي
بوعشة مبارك

بن عمارة منصور

العلوم االقتصادیة11/5/201512/13/2011

بلھوشات أسیا22

التسعیر : أداة لتحسین أداء شركات 
التأمین 

–دراسة حالة شركات التأمین 
الجزائریة -

حمانة كمال

نصیب رجم
خنشور جمال

عقاري مصطفى
حمداوي الطاوس

علوم التسییر11/7/20151/25/2011

شریط ایمان23

أثیر األزمة االقتصادیة العالمیة 
الحالیة و 

الشركات المتعددة الجنسیات في قطاع 
تكنولوجیات االعالم و االتصال

بومنجل السعید

منصوري عبد هللا
بوریش ھشام

عزي األخضر
صالحي عبد القادر

رقایقیة فاطمة الزھراء

العلوم االقتصادیة12/17/20151/30/2011

جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا للتأھیل

تاریخ  تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم



بوقموم محمد1

ریحان الشریف
بوریش ھشام

بوعزیز ناصر
بریبش السعید

روابح عبد الباقي
صالحي عبد القادر

5/13/20153/25/2015

رقایقیة فاطمة 2
الزھراء

ھوام جمعة
سماش كمال

بن رجم محمد خمیسي
ریحان الشریف

جبار محفوظ
داحي عمار

10/7/201511/16/2014

برجم حنان3

ماضي بلقاسم
بن عمارة منصور

بن رجم محمد خمیسي
جاوحدو رضا

ریحان الشریف
بوعشة مبارك

12/15/201511/29/2015



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا رسالة دكتوراه

القســمتاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

مساھمة االستراتیجیة في تحسین أداء لمؤسسات غربي سامیة1
نصیب رجمالصغیرة و المتوسطة -حالة الجزائر

نایت مرزوق محمد 
العربي

شرابي عبد العزیز
حمانة كمال

بن حسین ناجي
بوعشة مبارك

تسییر12/16/201611/1/2005

بن علي سمیة2
لیات تفعیل العالقة بین المؤسسات

 االقتصادیة  لدعم قدرتھا التنافسیة المقاولة من 
الیبان كنماذج مع اإلشارة لحالة الجزائر

بریبش السعید

نصیب رجم
بوقلقول الھادي

ھارون الطاھرجبار 
بوكثیر

بوقموم محمد

تسییر1/14/201611/2/2008

دور الذكاء االقتصادي كرؤیة لترقب األزماتعفیف ھناء3
بوریش ھشام المالیة

بریبش السعید
حمداوي الكطاوس

قریشي محمد الصالح
الوافي الطیب
بوعزیز ناصر

اقتصاد1/21/201610/10/2012

بن عصمان محفوظإشكالیة تفعیل القطاع الخاص في الجزائر.بن زارع حیاة4

ماضي بلقاسم
بعلوج بولعید
بوعشة مبارك

صالحي عبد القادر
بوعزیز ناصر

اقتصاد1/23/201611/13/2006



الكفأة اإلنتاجیة كأداة لتعزیز القدرة التنافسیة الرابطي ھناء5
ماضي بلقاسملصناعة الجزائریة حالة شركة خزف      بمیلة

ریحان الشریف
بوقرة ؤرابح
بوعشة مبارك
خنشور جمال
حجار عبیدة

تسییر2/6/201611/15/2010

دور رأس المال البشري في تفعیل المنظومة زدوري أسماء6
بن ثابت عليالبنكیة

جاوحدو رضا
داحي عمار

بحیح عبد القادر
بعلوج أبو العید
بوعزیز ناصر

المالیة2/10/201611/5/2005

شتوح نور الدین7
التحدیث و التنبؤ للمعمالت الفنیة لجداول 

المدخالت و المخرجات بستعما طریقة التناسب 
الثنائيRASدراسة االقتصاد الجزائري

معطاهللا خیر الدین

ماضي بلقاسم
بریحان الشریف
الوافي الطیب
بن ثابت علي
بوعزیز ناصر

اقتصاد2/11/201611/12/2005

دور الطاقات البدیلة في تحقیق التنمیة المستدامة كعوان سلیمان8
جابة أحمدحالة الجزائر

ماضي بلقاسم
عمر شریف
رواینیة كمال
بوعزیز ناصر
زرزار العیاشي

اقتصاد2/13/201611/29/2010

مؤسسات التأمین و دورھا في تمویل بارة سھیلة9
االقتصاد الوطني دراسة حالة الجزائر

نایت مرزوق
 محمد العربي

بن عصمان محفوظ
شبیرة بوعالم

زرزار العیاشي
بوعشة فوزیة

بوعزیز ناصر

اقتصاد2/17/201611/14/2010

تحفیز المورد البشري و أثره على اإلبداع بلخضر مسعودة10
بالمؤسسة

نایت مرزوق
 محمد العربي

سالیمي أحمد
حمانة كمال

زرزار العیاشي
بن رجم محمد خمیسي

بن خدیجة منصف

التسییر2/27/201611/11/2009



عبد األمیر السعدالبترول و األمن االقتصادي العربيستیتي الزازیة11

ماضي بلقاسم
رواینیة كمال

بن رجم محمد خمیسي
بن عیشي عمار

بضیاف عبد المالك

اقتصاد3/5/201611/29/2008

تسییر النفیات الصناعیة و أثره على التنمیة المستدامةلونیسي لطیفة12
شبیرة بوعالم عماردراسة حالة الجزائر

ثالیجیة نوة 
حمداوي الطاوس

بقة الشریف
شاقور شوقي السعید

اقتصاد3/5/201611/2/2010

أوضایفیة لمیاء13

قدرة التحلیل الفني على التنبوء باتجاه السوق المالي

ریحان الشریف

ھوام جمعة
صالحي عبد القادر

بن رجم محمد خمیسي
بوقموم محمد

بن منصور لیلیا

مالیة3/5/201611/3/2011

كرمیش أمال14
الشراكة األوروجزائریة فرص و حدود االندماج في 

االقتصاد المعرفة

عبد األمیر السعد

نصیب رجم
قصاب سعدیة

جابة أحمد
بضیاف عبد المالك
بن خدیجة منصف

اقتصاد4/3/201611/5/2008

القطاع الفالحي و األمن الغذائي في الجزائر -واقع و لعفیفي الداجي15
معطاهللا خیر الدینتحدیات

ماضي بلقاسم
بن عصمان محفوظ

ثالیجیة نوة
بن خدیجة منصف

أوالد زاوي عبد الرحمان

اقتصاد4/6/201610/28/2008

تفعیل عمالیات اصیانة من أجل تخفیض تكالیفھا -دراسة بوعنیبة وھیبة16
ثالیجیة نوةحالة في المؤسسات المحروقات بوالیة سكیكیدة

ماضي بلقاسم
حمانة كمال

بن رجم محمد خمیسي
طیار أحسن

بوعزیز ناصر

التسییر4/23/201611/19/2008

سعد قرمش زھرة17
ت: تقییم فعالیة برامج تدریب الموارد البشریة و عالقتھا 

باألداء الوظیفي من وجھة نظر المتدربین – دراسة ) -
RAIK حالة مركب تكریر البترول بسكیكدة

ثالیجیة نوة

نصیب رجم
ججیق عبد المالك
زرزار العیاشي

بن خدیجة منصف
جنینة عمر

التسییر4/28/201611/23/2008



جابر مھدي18
أثر مناخ االستثمار في تنافسیة المؤسسات الصغیرة و

 المتوسطة -حالة قطاع الصناعات التحویلیة ( في والیة 
عنابة ،قالمة،سوق اھراس)-

ماضي بلقاسم

بوقلقول الھادي
جابة أحمد

بوعشة فوزیة
بضیاف عبد المالك

بن منصور لیلیا

التسییر5/12/201611/26/2009

سالمة وفاء19
واقع و أفاق االقتصاد الجزائري في إطار

الشراكة
األورومتوسطیة

شطاب نادیة

بن عمارة منصور
لبو محمد لمین

جمیل أحمد
عیاشي نور الدین
زرزار العیاشي

اقتصاد5/21/201611/20/2007

النظام المالي و الحكم الراشد و أثرھما على النمو قصاص الشریفة20
بریبش السعیداالقتصادي مع إشارة لحالة الجزائر

بلغرسة عبد اللطیف
صالحي عبد القادر

بحري بوبكر
شالبي عمار

معیزي جزیرة

اقتصاد5/21/201611/11/2010

االبتكار و االستراتیجیات االستثمار في رأس عابدي محمد السعید21
جابة أحمدالمال البشري -حالة مؤسسات الجزائریة

ماضي بلقاسم
بوقلقول الھادي

أوالد زاوي عبد الرحمان
شعبان فرج

صاولي مراد

التسییر5/21/201611/29/2009

عمر عبدة سامیة22
تأثیر التدفقات العالمیة لرؤوس األموال على 

التطور و استقرار أسواق المال الدولیة و على 
التنمیة االقتصادیة

جبار محفوظ 

ریحان الشریف
رجال السعدي

حمداوي الطاوس
صالحي عبد القادر

بوعزیز ناصر

اقتصاد6/5/201611/8/2005

بلبخاري سامي23

التسویق السیاحي و أثره على الصورة الذھنیة المدركة 
من قبل السیاح دراسة حالة الجزائر

رواینیة كمال 

بن عمارة منصور
بن خدیجة منصف
أوالد زاوي عبد 

الرحمان 
برجم حنان

بضیاف عبد المالك

مالیة6/9/201611/24/2010



إشكالیة االندماج بین الدوائر المالیة والنقدیة والحقیقیة مرزوق أمال24
بن ثابت عليمن االقتصاد : محاولة دراسة الواقع الجزائري.

داحي عمار
كرزابي عبد اللطیف 

منصوري عبد هللا
دھان محمد

بضیاف عبد المالك

اقتصاد7/14/201611/22/2006

تقییم مناخ  االستثمار والتشغیل و أثره على التشغیل في حمبلي حسین25
ماضي بلقاسمالجزائر في ظل االصالحات االقتصادي

ثالیجیة نوة 
بوعشة مبارك

لبو محمد  لمین
بن رجم محمد خمیسي

خروف منیر

اقتصاد7/24/201610/22/2006

أثر المتغیرات االقتصادیة الكلیة على  أداء حفیظ عبد الحمید26
براق محمدأسواق األوراق المالیة األردنیة

بوقلقول الھادي
بوكساني رشید
بوریش ھشام

صاطوري الجودي
لبو محمد

اقتصاد7/24/201611/11/2004

قرفي عبد العزیز27
التحالف    استراتیجي لموافقة تأھیل المؤسسات 

الصغیرة و المتوسطة الجزائریة و تطویر قدراتھا 
التنافسیة  قراءه في تجارب دولیة

نایت مرزوق 
محمد العربي

رواینیة كمال
بوریش ھشام
صاولي مراد

شرقرق سمیر
مقیمح صبري

تسییر9/17/201611/30/2009

عبد األمیر السعدالرأس المالي الدولي بین التحریر و الھیمنةخراشي بسمة28

نصیب رجم
حمداوي الطاوس

عطیوي سمیرة
معیزي جزیرة

طیار أحسن

اقتصاد10/8/201611/14/2007

عولمة النشاط المصرفي و إعادة تأھیل المنظومة ساحلي لزھر29
عبد األمیر السعدالمصرفیة حالة الجزائر

نصیب رجم
بوریش ھشام
        فارس
كواشي مراد
كورتل فرید

اقتصاد10/20/201611/25/2009



دور االدارة االلكترونیة في الرفع من كفأة أداء الموارد بورصاص وداد30
تعمون وھابالبشریة دراسة حالة قطاع العدالة بالجزائر

ریحان الشریف
بوفاس الشریف

خیاري زھیة
دبوش ھشام

بوعشة فوزیة

تسییر10/26/201611/10/2012

تأھیل الصناعة الجزائریة في ظل التحوالت االقلیمیة و خلف هللا فھیمة31
زغیب شھرزادالدولیة

بوصنوبرة علي
خیاري زھیة

رقایقیة فاطمة الزھرة
معیزي جزیرة
بوعزیز ناصر

اقتصاد10/27/201611/8/2008

حوكمة المجمعات الصناعیة العمومیة الجزائریة تباني رزیقة32
نصیب رجمدراسة حالة مجموعة من المجمعات

حمانة كمال
رواینیة كمال

جنینة عمر
مقیمح صبري
بوقموم محمد

تسییر11/3/201610/29/2003

مكافحة الفقر من خالل التأثیر على بعض المتغیرات بن جلول خالد33
سالمي جمالاالقتصادیة -دراسة قیاسیة تحلیلیة لحالة الدول العربیة

بن عمارة منصور
شبیرة بوعالم عمار

روابح عبد الباقي
بضیاف عبد المالك

أوالد زاوي عبد الرحمان

اقتصاد11/10/201610/26/2011

وظیفة التسییر المالي الدولي في المؤسسات الوطنیة الواعر ھشام34
بن عصمان محفوظالجزائریة -سبل تدویل الوظیفة المالیة في المؤسسات

زغیب شھرزاد
خلیل عبد الرزاق
حمداوي الطاوس

خروف منیر
سلطاني رشدي

تسییر11/17/201611/22/2006

الفعالیة االقتصادیة و البیئیة للمنتوج كأداة التغعیل مسیعد مریم35
ثالیجیة نوةالتنمیة المستدامة

نایت مرزوق محمد العربي
بوریش ھشام

بن الطاھر حسین
قحام وسیلة

عولمي بسمة

اقتصاد12/3/201611/29/2011



دیب نورة36
دور تقییم أداء العاملین في تحسین فعالیة سیاسة 
التحفیز دراسة میدانیة للمدیریة الجھاویة لتوزیع 

الكھرباء و الغاز سونلغاز قالمة
سالیمي أحمد

نایت مرزوق محمد العربي
حمانة كمال

بوعزیز ناصر
بن خدیجة منصف

زرزار العیاشي

تسییر12/3/201610/22/2013

االبتكار التكنولوجي في المؤسسة االقتصادیة دراسة میدانیة سوداني أحالم37
زغیب شھرزادلعینة من المؤسسات االقتصادیة الجزائریة

بوریش ھشام
لبو محمد لمین
حمالوي ربیعة
بوعزیز ناصر

خروف منیر

اقتصاد12/14/201611/4/2008



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا رسالة دكتوراه الطور الثالث

القسمتاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

المزیج التسویقي و دوره في تحقیق المیزة خوالد أبو بكر1
ثالجیة نوةالتنافسیة للمصارف دراسة حالة الجزائر

نایت مرزوق محمد 
العربي

شبیرة بوعالم
بن خدیجة منصف

بوعشة مبارك

العلوم االقتصادیة2/6/201612/13/2011

زوایدیة أفراح2
إدارة الموارد البشریة و دورھا في رفع 

القدرة التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة في ظل
 العولمة - دراسة حالة الجزائر

ثالجیة نوة

جاوحدو رضا
بوعشة مبارك
شبیرة بوعشة

بن طاھر حسین

العلوم االقتصادیة2/15/20161/25/2011

قحایریة سیف الدین3
التمویل باسندات و أثره على األداء المالي 

للمؤسسة 
دراسة حالة سونلغاز-الجزائر

حمداوي الطاوس

ریحان الشریف
قادري محمد الطاھر

عیمر عبد الحفیظ
بوریش ھشام

العلوم االقتصادیة2/18/201612/13/2011

حمودة نصیرة4

 دور دراسة الجدوى االقتصادیة في ترشید قرار :
 االستثمار بالمشاریع الصغیرة و المصغرة

دراسة حالة عدد–
 من المشاریع الممولة في إطار الوكالة  الوطنیة 

لدعم تشغیل الشباب بوالیة عنابة

حمداوي الطاوس

نصیب رجم
حمانة كمال

قادري محمد الطاھر
بوعزیز ناصر

علوم التسییر3/16/20161/29/2012

مراجعة أنظمة المعلومات المحلیة في ظل التشغیل كلیبات محمد أنیس5
بنیة عمراأللي و التجارة االلكترونیة حالة الجزائر

جاوحدو رضا
ھوام جمعة

زعیبط نور الدین
بوداح عبد الجلیل

العلوم المالیة5/4/20161/24/2012



بلعرج عفاف6

دور سیاسات التسویق الصحي في تحسین جودة 
الخدمات 

الصحیة -دراسة میدانیة على عینة من المرضى 
المعالجین 

 في المصحات الخاصة لوالیة عنابة 

ماضي بلقاسم
برجم حنان

جاوحدو رضا
شاوي شافیة

بن منصور لیلیا
جنینة عمر

العلوم المالیة5/21/20161/25/2012

سالم راضیة7

حمزة نائلة8

تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة في ظل تحقیق التكامل االقتصادي : 

صالحي عبد القادرحالة اقتصادات  دول المغرب  العربي

ثالیجیة نوة
لرباع الھادي

معیزي جزیرة
بن خدیجة منصف

العلوم االقتصادیة7/9/201612/13/2011

أثر التوافق مع معاییر المحاسبة الدولیة على لمزاودة عمار9
ھوام جمعةاستقطاب االستثمار األجنبي المباشر

ریحان الشریف
بالرقي تیجاني

زعبیط نور الدین
سماش كمال

العلوم المالیة7/14/20161/24/2012

نحو بورصة مغاربیة موحدة في ظل التكامل مقراني ھاجر10
ریحان الشریفالمالي المغاربي

سماش كمال
مریمت عدیلة
خروف منیر
لرباع الھادي

العلوم المالیة7/16/20161/11/2012

حمدان نھاد11

البیئة التصمیمیة لالشھار الخارجي و دورھا في
 التأثیر على الصورة الذھنیة للمنتجات -دراسة

 استقصائیة الرد عینة من المستھلكین في
 الجزائر

ماضي بلقاسم

جاوحدو رضا
شاوي شافیة
برجم حنان

بوفاس الشریف
بوعشة فوزیة

العلوم المالیة7/25/20161/11/2012

بوقفة وفاء12
أدوات التحلیل االستراتیجي و دورھا في 

االرتقاء باألداء التسویقي للمؤسسة -دراسة 
میدانیة لعینة في المؤسسات الجزائریة

رواینیة كمال

شبیرة بوعالم عمار
برجم حنان

زرزار العیاشي
دغمان الزبیر

علوم المالیة10/6/20161/11/2011



دینامیكیة التحول من اقتصاد ریعي إلى اقتصاد شیخ رحمة13
منصوري عبد هللامنتج حالة الجزائر

بن عصمان محفوظ
زغیب شھرزادش

خروف منیر
عماني لمیاء

العلوم االقتصادیة11/2/20161/26/2011

بوخشیمة مریم14
ادارة المخاطر و أثرھا على تقییم أداء محفظة 

األوراق المالیة دراسة حالة محفظة الشركة 
الجزائریة لتأمین الشامل للفترة 2006/2013

حمداوي الطاوس

منصوري عبد هللا
لبو محمد لمین

أوالد زاوي عبد الرحمان
معیزي جزیرة

العلوم المالیة11/20/20161/11/2012



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا للتأھیل

تاریخ  تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم

بومزاید ابراھیم1

ھوام جمعة
سماش كمال

عیمر عبد الحفیظ
ریحان الشریف
جاوحدو رضا
بوقموم محمد

1/7/201611/29/2015

معیزي جزیرة2

بوصنوبرة علي
صالحي عبد القادر

بوعزیز ناصر
بریبش السعید
بوریش ھشام
بوكثیر جبار

1/26/201611/29/2015

خروف منیر3

ماضي بلقاسم
بوریش ھشام

أوالد زاوي عبد الرحمان
ثالیجیة نوة

صالحي عبد القادر
بوعزیز ناصر

1/28/201611/29/2015

شاوي شافیة4

ماضي بلقاسم
برجم حنان

جاوحدو رضا
خیاري زھیة

صالحي عبد القادر
بضیاف عبد المالك

2/29/20162/16/2016



لبو محمد لمین5

شبیرة بوعالم عمار
بوریش ھشام

جاوحدو رضا
بوعزیز ناصر

صالحي عبد القادر
بوقموم محمد

2/29/20162/24/2016

لرباع الھادي6

ماضي بلقاسم
برجم حنان

بن خدیجة منصف
بن عمارة منصور

سماش كمال
بضیاف عبد المالك

2/29/20162/25/2016

بوردیمة سعیدة7

رواینیة كمال
بوقلقول الھادي

بوقموم محمد
جابة أحمد

بلغرسة عبد اللطیف

5/5/20164/26/2016

مریمت عدیلة8

سماش كمال
خیاري زھیة
بوقموم محمد

ھوام جمعة
ریحان الشریف

أوالد زاوي عبد الرحمان

5/12/20164/28/2016

بخوش مدیحة9

حمانة كمال
سالمي جمال

جنینة عمر
شبیرة بوعالم عمار

ججیق عبد المالك
أوالد زاوي عبد الرحمان

5/21/20164/26/2016



نواري عالوة10

ثالیجیة نوة
منصوري عبد هللا

أوالد زاوي عبد الرحمان
ریحان الشریف
بوعشة مبارك

حمداوي الطاوس

5/24/20162/16/2016

یوب أمال11

بوقلقول الھادي
بومزاید ابراھیم

شالبي عمار
رواینیة كمال
نصیب رجم
حولي رابح

5/25/20165/18/2016



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا رسالة دكتوراه

المھخبرالقســمتاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

معیاش نسرین1
إشكالیة تفعیل اآلسواق المالیة في 

االقتصادیات الناشئة : محاولة لدراسة واقع 
السوق المالي الجزائري.

بن ثابت علي

بن عمارة منصور
داحي عمار
عمر شریف

خلیل عبد الرزاق
بوعزیز ناصر

العلوم المالیة1/5/201711/4/2006
االنتماء:المالیة 
الدولیة و دراسة 

الحوكمة

قدري شھلة2
الشراكة االقتصادیة األورومتوسطیة و 

انعكاستھا على قطاع المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة مقارنة الجزائر تونس

زغیب شھرزاد

صالحي عبد القادر
خیاري زھیة

رقاایقیة فاطمة الزھراء
بوكثیر جبار

عثماني أحسن

العلوم 1/29/201711/16/2008
االقتصادیة

LARIEF

استخدام بطاقة األداء لرفع أداء المؤسسات حازم حجلة سعیدة3
بوریش ھشاماالقتصادیة الجزائریة

صالحي عبد القادر
بوریش ھشام

لبو محمد لمین
العابد لزھر

بوشریبة محمد
شرقرق سمیر

العلوم 1/30/201710/31/2012
االقتصادیة

LRIEDD



الحوكمة و األداء المالي للشركات راسة حالة فروم محمد الصالح4
ھوام جمعةالشركات غیر المدرجة في البورصة

ریحان الشریف
ھوام جمعة

بریش عبد القادر
خوني رابح
طیار أحسن

خیاري زھیة

العلوم المالیة2/9/201711/23/2009

بن وارث عبد 5
الرحمان

أسالیب تسییر اإلنتاج في المؤسسة االقتصادیة 
جابة أحمدالجزائریة : متطلبات التحدیث

حمانة كمال
جابة احمد

نایت مرزوق محمد العربي
بوعشة فوزیة
صاولي مراد

مقیمح صبري

علوم التسییر2/14/201711/25/2009

بوشعور شریفة6
قلبات أسعار النفط و خطر المرض الھولندي 
نموذج متجھات تصحیح الخطا دراسة قیاسیة 

حالة الجزائر

نایت مرزوق محمد
 العربي

رواینیة كمال
ایت مرزوق محمد العربي

نابت ابراھیم
صاولي مراد

شرقرق سمیر
مقیمح صبري

العلوم 2/23/201710/24/2013
االقتصادیة

انعكاسات تطبیق النظام المحاسبي المالي على حولي  محمد7
بن عمارة منصورمھنة المراجعة الخارجیة في الجزائر

جاوحدو رضا
سماش كمال
مایو عبد هللا

سالمي محمد الدینوري
فرج شعبان

العلوم المالیة2/27/201711/8/2011
مخبر االنتماء المالیة
 الدولیة و دراسة 

الحوكمة و النھوض 
االقتصادي

حساسیة سعر الصرف اتجاه اسعار الواردات بن ناصر أمال8
دراسة قیاسیة الحالة الجزائر

منصوري عبد هللا
نابت ابراھیم

بن ثابت علي
حمداوي الطاوس

بضیاف عبد المالك
مریمت عدیلة

عیاش زبیر

العلوم 2/28/201710/31/2011
االقتصادیة



دبوش عبد القادر9

أثر تطور القطاع المالي على النمو 
الإلقتصادي -حالة الدول العربیة جنوب 

المتوسط مع إشارة خاصة للجزائر للفترة في 
الفترة (2012/1978)

حمانة كمال

شبیرة بوعالم عمار
رجال السعدي
سالمي جمال
بوقموم محمد

سلطاني محمد رشدي

العلوم 3/2/201711/2/2010
االقتصادیة

مخبر التنمیة و الحكم 
الراشد

التحریر المالي تحول االستراتیجیات البنكیة كردوسي أسماء10
نعمون وھابنحو التنافسیة العالمیة

ریحان الشریف
خیاري زھیة

بن خدیجة منصف
بوریش ھشام 

بوفاس الشریف

العلوم 3/9/201711/8/2010
االقتصادیة

عزایزیة سارة11

تكامل نظامي التكالیف و االدارة على أساس 
األنشطة و استخدامھا في لنظام تقییم األداء 
الشامل على وفق بطاقة العالمات المتوازنة 

دراسة حالة

جاوحدو رضا

سماش كمال
خیاري زھیة

بن رجم محمد خمیسي
بوردیمة سعیدة
طبایبیة سلیمة

العلوم المالیة3/14/201710/30/2011

ضیاف علیة12
البدائل التمویلیة للمؤسسة االقتصادیة في ظل 

العولمة المالیة - ترشید القرار التمویلي مع 
إدارة المخاطر

حمانة كمال

بن عمارة منصور
سماش كمال
قحام وھیبة
طیار أحسن
جنینة عمر

العلوم 3/15/201711/8/2010
االقتصادیة

LARMO

الستثمارات األجنبیة المباشرة و دورھا في براھمیة نبیل13
تحقیق

  التنمیة االقتصادیة حالة الدول النامیة

بن ثابت علي

ماضي بلقاسم
لرباع الھادي

شرقرق سمیر
بوعزیز ناصر

أوالد زاوي عبد الرحمان

العلوم 4/19/201711/7/2005
االقتصادیة

االندماج البنكي كالیة لزیادة القدرة التنافسیة شعابنیة سعاد14
حالة دول المغرب العرالعربي (تونس و 

المغرب)

بن ثابت علي

بن عمارة منصور
بلغرسة عبد اللطیف

صاولي مراد
سلطاني محمد رشدي

عثماني أحسین

LFIEGEالعلوم المالیة4/20/201711/20/2007

مرابطي یاسمینة15
 أثر توسع االتحاد األوروبي نحو الشرق  

على اقتصاد الجزائري في ظل الشراكة 
األلورو متوسطیة

عبد األمیر السعد

نصیب رجب
بوریش ھشام
عطیوي سمیة

بن رجم محمد خمیسي
بوعزیز ناصر

العلوم 4/20/201711/28/2006
االقتصادیة

الدراسات االقتصادیة



أثر مركز الشراء على القررات الشرائیة في غریب الطاوس16
نصیب رجبالمؤسسات الصناعیة لوالیة تبسة

حمانة كمال
رواینیة كمال

مقیمح صبري
عطیوي سمیرة

فارس ھباش

LARMOعلوم التسییر4/23/201711/25/2006

فعالیة التوجھ االقتصادي للإلدارة المستدامة حجاج عبد الحكیم17
شبیرة بوعالم عمارللمواد المائیة دراسة حالة الجزائر

ثالیجیة نوة
رواینیة كمال
بحري بوبكر
عیاش زبیر

كواشي مراد

العلوم 5/10/201711/3/2011
االقتصادیة

LARIEF

بوطغان حنان18
السیاسة المالیة و دورھا في اختیار مصادر 

تمویل المؤسسة االقتصادیة الجزائریة دراسة 
حالة تطبیفیة

ثالیجیة نوة

ماضي بلقاسم
شبیرة بوعالم عمار

دغمان الزبیر
بوعزیز ناصر

بن خدیجة منصف

العلوم 5/16/201711/19/2008
االقتصادیة

مخبر الذكاء  
و التنمیة المستدامة

فریوة نرجس19

Le system d'evaluation et 
d'appreciation des performances 
des ressources humaines comme 
facteur strategique et dynamique 
de la competitivite de l'entreprise

سالیمي أحمد

حمانة كمال
بن عمارة منصور
خلیل عبد الرزاق

بن خدیجة منصف
سي أحمد ندیر

LARMOعلوم التسییر5/20/201711/18/2007

قدوم لزھر20
أثر رأس المال الفكري  على عملیة التحسین 

المستمر دراسة على عینة من المؤسسات  
الجزائریة

بوقلقول الھادي

سالیمي أحمد
خلیل عبد الرزاق

حجار عبیدة
بن خدیجة منصف

مقیمح صبري

LARMOعلوم التسییر5/24/201711/23/2010

نصیب رجمتقییم أداء قطاع الخدمات دراسة حالة الجزائرمقحوت مسعودة21

حمانة كمال
رواینیة كمال
خنشور جمال
مقیمح صبري

طیار أحسن

LARMOعلوم التسییر5/24/201711/13/2007



حمیمدات صالح22
قیادة العنصر البشري و دورھا في تحقیق 

میزة تنافسیة مستمرة بالمؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة دراسة حالة مؤسسة األمل بجیجل

سالیمي أحمد

نایت مرزوق محمد العربي
بن عمارة منصور
بن خدیجة منصف

بوفاس الشریف
بن سحنون سمیر

LARMOعلوم التسییر5/24/201711/25/2007

جریبي السبتي23

سیاسات مرونة الموارد البشریة في المؤسسة 
و أثرھا على األداء التنظیمي دراسة میدانیة

سالیمي أحمد

حمانة كمال
رواینیة كمال

بن خدیجة منصف
زرزار العیاشي
بوعزیز ناصر

LARMOعلوم التسییر5/25/201711/16/2008

تشخیص الوضعیة المالیة في البنوك التجاریة بوجعادة الیاس24
ثالیجیة نوةبستخدام الشبكات العصبونیة

نصیب رجم
صالحي عبد القادر

طیار أحسن
شالبي عمار

بن رجم محمد خمیسي

علوم التسییر5/28/201711/16/2008
مخبر الذكاء 
االقتصادي 

و التنمیة المستدامة

لسوق المالي و قیمة المنشأة دراسة الثر كفأة بوطاللة عادل25
بوراس أحمدالسوق على قیمة  األسھم

بن عصمان محفوظ
بن ثابت علي

جاوحدو رضا
بوعتروس عبد الحق

بریكة السعید

العلوم المالیة6/1/201711/23/2006
مخبر االبتكار 
و الدراسات 

االقتصادیة و المالیة

موساوي ریاض26
النظام الضریبي و أثره في الحد من التلوث 

البیئي في الدول النامیة مع دراسة حالة 
الجزائر

سالمي جمال

شبیرة بوعالم عمار
عمر شریف

بن عصمان محفوظ
الطیب الوافي  

صاطوري الجودي 

العلوم 6/13/201711/29/2010
االقتصادیة

مخبر الدراسات 
االقتصادیة

أبو طیر نبیل27
أھمیة الرھان على الطاقات البدیلة في الدول 

العربیة كوسیلة لتحقیق التنمیة المستدامة 
دراسة حالة الجزائر

شبیرة بوعالم عمار 

ماضي بلقاسم
بن عصمان محفوظ 

عمر شریف 
بوعشة مبارك  

سالمي جمال

العلوم 6/14/201711/3/2011
االقتصادیة

LARIEF



ھالل عبد السالم28
قلبات أسعار النفط و أثرھا على التضخم في 

البلدان العربیة -دراسة قیاسیة باستعمال 
معطیات بنال

ماضي بلقاسم

ثالیجیة نوة
جمیل أحمد

لرباع الھادي
بولحیة الطیب

وعیل میلود

7/3/201711/8/2010
العلوم 

االقتصادیة
مخبر الدراسات 

االقتصادیة

قوادري اسمھان29
واقع و أثار الشراكة بین القطاعین العام و 

الخاص في تسییر میاه الشرب الحضریة حالة 
الجزائر

شبیرة بوعالم عمار 

حمداوي الطاوس
بن عصمان محفوظ
صالحي عبد القادر

بوكثیر جبار
طبایبیة سلیمة

العلوم 7/3/201710/31/2011
االقتصادیة

LARIEF

تقییم المؤسسات في اطار سیاسة فتح رأس برایس نورة30
ھوام جمعةالمال: دراسة حالة مؤسسة اقتصادیة جزائریة

ریحان الشریف
بن عمارة منصور

براقي التیجاني
زعبیط نور الدین

أوالد زاوي عبد الرحمان

LARIEFالعلوم المالیة7/6/201711/22/2008

فتني مایا31
المنھج االقتصادي االسالمي ودوره في التقییم 
الحقیقي لسعر الصرف: من منظور البنوك 

االسالمیة.
بن ثابت علي

نصیب رجم
منصوري عبد هللا

صالحي صالح
بحیح عبد القادر

عبادة ابراھیم

العلوم 7/9/201711/28/2006
االقتصادیة

زوید الزھرة32
دراسة القدرة على االبتكار في المؤسسات 
االقتصادیة الجزائریة : دراسة حالة عینة 

مؤسسات بالشرق الجزائري
نصیب رجم

شاوي شافیة
برجم حنان

مقیمح صبري
بوفاس الشریف

بن خدیجة منصف

LARMOعلوم مالیة7/9/20171/17/2012

ثر الشركات الوھمیة العینیة على التجارة في جنوحات أسیا33
جاوحدو رضاالجزائر على التجارة في الجزائر

شاوي شافیة
لرباع الھادي
بشیشي ولید

بوعزیز ناصر
بضیاف عبد االلمالك

LARIEFالعلوم المالیة7/12/20172013



التمكین مدخل استراتیجي لتحقیق التمیز  في صوام راضیة34
بوقلقول الھادياألداء في المؤسسة  االقتصادیة

بلغرسة عبد اللطیف
بن خدیجة منصف

بوقموم محمد
زراولة رفیق

شایب فاطمة الزھراء

مخبر البحث في علوم التسییر7/17/201712/1/2009
ادارة المنظمات

تمویل االبتكار كعامل للنھوض باالقتصاد بوشناف فایزة35
داحي عمار–دراسة حالة االقتصاد الجزائري

بن ثابت علي
منصوري عبد هللا

عمر شریف
شرابي عبد العزیز
بضیاف عبد المالك

العلوم 10/17/201710/30/2011
االقتصادیة

LFIEGE

ھوام خلدون حجیلة36

 Evaluation de la performance
 globale des entreprises par la

 valeur une approche par la logique
.floue

ریحان الشریف

جاوحدو رضا 
بن عمارة منصور

قنان ابراھیم 
عزي حسینة 

بوعشة فوزیة    

العلوم المالیة10/26/201711/17/2007
االبتكار و الدراسات 

االقتصادیة 
و المالیة

انعكاسات ترشید استھالك الطاقة و تنمیة سنوسي سعیدة 37
بوریش ھشاممصادرھا على تحقیق التنمیة المستدامة

ماضي بلقاسم
ثالیجیة نوة

بحري بوبكر
قاسمي شاكر        

عثماني أحسین       

العلوم 10/30/201710/31/2011
االقتصادیة

LARIEF

علوان ضاوي38
السیاسة المالیة فاعلیتھا و أثارھا النقدیة في 
االقتصاد الجزائري خالل الفترة 1990-

2010
شطاب نادیة 

شلیحي ایمان
عفیف ھناء

شرقرق سمیر 
مقاویب منصف

أوضایفیة حدة

العلوم 11/2/201711/17/2008
االقتصادیة

مخبر الذكاء 
االقتصادي 

و التنمیة المستدامة

جمادي منیرة39
تأثیر مھارات االتصال على عملیة التفاوض 
– دراسة میدانیة على عینة من المؤسسات 

بوالیة عنابة-
بن عمارة منصور

حمانة كمال
سالمي جمال 

جنینة عمر
بوعزیز ناصر              

طلحي فاطمة الزھرة        
  

علوم التسییر11/7/201711/15/2008
مخبر البحث في 

ادارة 
المنظمات



البطالة و اتجاھات النمو االقتصادي (دراسة نوي حیاة40
زغیب شھرزادحالة الجزائر)

بوریش ھشام 
لبو محمد لمین

أوضایفیة حدة               
سماعلي فوزي

مجلخ سلیم

العلوم 11/12/201711/22/2008
االقتصادیة

مخبر الذكاء 
االقتصادي 

و التنمیة المستدامة

دور التدقیق الداخلي في تفعیل حوكمة البنوك قواسمیة ھیبة41
جاوحدو رضا– دراسة حالة البنوك الجزائریة -

سماش كمال
جاوحدو رضا 

خلیل عبد الرزاق
بن قارة ایمان 

بریك السعید
طیار أحسن

العلوم 11/16/20172013
االقتصادیة

مخبر االبتكار و 
الدراسات 
االقتصادیة 
و المالیة

قیاس التعلم التنظیمي في عینة من البنوك جفال وردة42
ججیق عبد المالكالجزائریة

حمانة كمال 
رواینیة كمال
مالیكیة عامر

بوفاس الشریف
بخوش مدیحة

مخبر البحث في علوم التسییر12/14/201712/1/2009
إدارة المنظمات

فلفلي الزھرة43
الحوكمة المصرفیة بین النظري و التطبیقي 
دراسة مقارنة بین المصارف االسالمیة و 

التقلیدیة في الجزائر
بوریش ھشام

صالحي عبد القادر
قاسمي شاكر

أوضایفیة حدة
عفیف ھناء
مجاخ سلیم

العلوم 12/21/201711/4/2012
االقتصادیة

ترشید استغالل الموارد الطاقویة و دوره في عمیرات لیندة44
شبیرة بوعالم عمارتحقیق التنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر

ماضي بلقاسم
صالحي عبد القادر

دغمان زبیر
كواشي مراد
جنینة عمر

العلوم 12/24/201810/17/2010
االقتصادیة



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا رسالة دكتوراه الطور الثالث

القسمتاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

أثر ثقافة المؤسسة على التوجھ المقاوالتي -دراسة سلیماني منیرة1
میدانیة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة 

لوالیة عنابة

بن عمارة منصور

رواینیة كمال
سالمي جمال

بن خدیجة منصف
بوفاس الشریف

علوم التسییر2/5/20171/29/2012

لموي أمینة2

دراسة مدى تأثیر إدارة الجودة إیزو 9000 على 
القدرة التنافسیة للمؤسسات االقتصادیة الجزائریة 

دراسة میدانیة على عینة من المؤسسات 
االقتصادیة الجزائریة

بوقلقول الھادي

بلغرسة عبد اللطیف
حجار عبیدة

بن خدیجة منصف
بوقموم محمد

علوم التسییر5/15/20171/25/2011

سالمة سارة3
أتبني البیئة على األداء الكلي للمؤسسات الصناعیة 

استخدام بطاقة األداء المتوازن المستدامة دراسة 
عینة من المؤسسات الصناعیة الجزائریة اسلسلة 

ISO 14000 الموصفات

بن عمارة منصور

حمانة كمال
شبیرة بوعالم عمار

زغیب ملیكة
جنینة عمر

علوم التسییر5/16/20171/23/2012

LARMO

أثر المعرفة الضمنیة على جودة الخدمات من وناس أسماء4
 CAAR وجھة خطر العاملین -دراسة میداانیة ب

CAAT -SAA-

ججیق عبد المالك

حمانة كمال
بوقلقول الھادي

بن خدیجة منصف
زرزار العیاشي

علوم التسییر5/25/201710/24/2013



أثر تطبیق مبادىء حوكمة الشركات على إدارة صالح سعاد5
المخاطر في البنوك التجاریة -دراسة عینة من 

البنوك التجاریة الجزائریة-

بن رجم محمد خمیسي

نصیب رجم
بلغرسة عبد اللطیف

حمداوي الطاوس
رقایقیة فاطمة الزھراء

LFIEGEعلوم التسییر6/11/201711/24/2013

نایت عطیة مریم6

 stakeholder مساھمة األطراف ذات المصالح
في خلق قیمة تساھمیة على مستوى المؤسسة 

االقتصادیة - دراسة تطبیقیة لعینة من المؤسسات 
االقتصادیة

ریحان الشریف

ھوام جمعة
لرباع الھادي
مریمت عدیلة

دغمان الزوبیر

LARIEFالعلوم المالیة6/28/201711/24/2013

بن عمارة منصورتأثیر الجبایة على تنافسیة المؤسسة االقتصادیةكلیبات بسمة7

جاوحدو رضا
جمیل أحمد

سماش كمال
مھاوات لعبیدي

LFIEGEالعلوم المالیة7/4/20171/11/2012

االفصاح عن األداء االجتماعي و البیئي و أثره لعالیبیة یاسمین8
على جودة التقاریر المالیة –دراسة تطبیقیة 

للشركات متعددة الجنسیات-

جاوحدو رضا

ھوام جمعة
سماش كمال

بوردیمة سعیدة
طبایبیة سلیمة

LARIEFالعلوم المالیة7/16/201711/24/2013

حمزة زكریاء9

لعولمة اعادة التوطین و االستثمار األجنبي 
المباشر في الجزائر "دراسة حالة فرع مصنع 

شطاب نادیةرونو بالجزائر

لبو محمد لمین
عفیف ھناء
خنفر مانع

مقاویب منصف

مخبر البحث تسییرالعلوم االقتصادیة7/16/201712/13/2013
 المنظمات

سحنون ھیبة10
دور الیقظة اإلستراتیجیة في دعم اإلبداع في
 المؤسسات االقتصادیة الجزائریة – دراسة 

ثالیجیة نوةمیدانیة بمؤسستي فرتیال و صیدال 

ماضي بلقاسم
رواینیة كمال

بن خدیجة منصف
زاوي عبد ارحمان

LARIEDDعلوم التسییر10/31/201711/24/2013



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا للتأھیل

دكتوراه علوم

تاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم

شلیحي ایمان1

بن عصمان محفوظ
شبیرة بوعالم عمار

بوریش ھشام
لبو محمد لمین

قحام وھیبة

2/6/2017

غفوري لیلى2

بن عمارة منصور
بن ثابت علي

بوردیمة سعیدة
ریحان الشریف

خیاري زھیة
مریمت عدیلة
بوریش ھشام

لبو محمد لمین
قحام وھیبة

3/6/2017



خنفر مانع3

زغیب شھرزاد
لبو محمد لمین
بوقموم محمد
رواینیة كمال

جابة أحمد
بضیاف عبد المالك

4/24/2017

عفیف ھناء4

منصوري عبد هللا
بن عصمان محفوظ

لبو محمد لمین
حمداوي الطاوس

صالحي عبد القادر
بوعزیز ناصر

4/24/2017

شایب فاطمة الزھراء5

سالیمي  أحمد
حجار عبیدة
مایو عبدهللا
حمانة كمال

حمداوي الطاوس
عماني لمیاء

4/27/2017

رمضاني لطفي6

شبیرة بوعالم عمار
حمانة كمال
قحام وھیبة

بوریش ھشام
لرباع الھادي

بضیاف عبد المالك

5/11/2017

عنان فاطمة الزھرة7

بن عمالرة منصور
لرباع الھادي

بضیاف عبد المالك
برجم حنان

شاوي شافیة
بوعزیز ناصر

6/13/2017



بو عالق نوال8

ماضي بلقاسم
غفوري لیلى

بوعزیز ناصر
بلرجم حنان
شاوي شافیة
جنینة عمر

6/13/2017

بن معزو محمد زكریا9

زغیب شھرزاد
صالحي عبد القادر

شرقرق سمیر
شبیرة بوعالم عمار

منصوري عبد هللا
أوالد زاوي عبد الرحمان

7/13/2017

قنطري زلیخة10

شبیرة بوعالم عمار
عفیف ھناء

الوافي الطیب
شاقور شوقي السعید

بوریش ھشام

7/15/2017

ماضي زین العابدین12

جاوحدو رضا
برجم حنان

بن بریكة عبد الوھاب
بوعشة مبارك

سماش كمال
شاوي شافیة

12/9/2017

أوضایفیة لمیاء13

ریحان الشریف
شاوي شافیة

بوعزیز ناصر
برجم حنان

خیاري زھیة
مریمت عدیلة

12/9/2017



مطرف عواطف14

بوریش ھشام
عفیف ھناء

بن خدیجة منصف
سماش كمال

صالحي عبد القادر
بضیاف عبد المالك

12/14/2017

بارة سھیلة15

عفیف ھناء
شلیحي إیمان

سوالم صالح الدین
حمداوي الطاوس

بن معزو محمد زكریا
طراد خوجة ھشام

12/25/2017

بلخضر مسعودة16

بوقلقول الھادي
بنیة عمر

أوضایفیة حدة
سالیمي أحمد
بوریش ھشام
زراولة رفیق

12/25/2017

حمدوش وفاء17

نصیب رجم
جاوحدو رضا

شایب فاطمة الزھراة
عماني لمیاء

أوالد زاوي عبد الرحمان
صالحي عبد القادر

12/26/2017



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا للتأھیل

دكتوراه

تاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاللقب و االسمالرقم

بن قارة ایمان1

جاوحدو رضا
سماش كمال

طبایبیة سلیمة
ریحان الشریف

ھوام جمعة
بوردیمة سعیدة

6/14/2017

ھوام لمیاء2

جاوحدو رضا
برجم حنان

بوعزیز ناصر
ریحان الشریف

بضیاف عبد المالك
شاوي شافیة

12/9/2017

شابي حلیمة3

ماضي بلقاسم
برجم حنان

بوعزیز ناصر
صالحي عبد القادر

بوریش ھشام
بضیاف عبد المالك

12/14/2017



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا رسالة دكتوراه

أعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

دور ادارة الوقت في تحسین األداء مرقع أمال1
ثالیجیة نوة التسویقي للمؤسسة

نصیب رجم  
رواینیة كمال              

بوعشة مبارك
بوعزیز ناصر
بوغازي فریدة

دور تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت سعدان أسیا2
بت ثابت عليفي عصرنة النظام البنكي

شبیرة بوعالم عمار
بلغرسة عبد اللطیف

بوعزیز ناصر
سلطاني محمد رشدي

عثماني أحسین

مشعلي بالل3

أثر ضغوط العمل على األداء الوظیفي 
للعاملین في المؤسسات الصغیرة و 

المتوسطة دراسة عینة من الصناعات 
الغذائیة بوالیة قالمة

حمداوي الطاوس

بوقلقول الھادي
شلیحي ایمان

عفیف ھناء
بشیشي ولید

طبایبیة سلیمة

بن سلیم محسن4
اإلدارة       للمخاطر المالیة وفقا

 للمعاییر الدولیة دراسة تطبیقیة على 
البنوك الجزائریة

بن رجم محمد
 خمیسي

ھوام جمعة
بن عمارة منصور

لرباع الھادي
بوعزیز ناصر

أوالد زاوي عبد الرحمان

بروك داودي5
دراسة تحلیلیة و قیاسیة لتأثیر 

الصادرات على النمو االقتصادي حالة 
الجزائلر الفترة من 1967 إلى 2014

سالمي جمال

صالحي عبد القادر
بن معزو محمد زكریا

بشیشي ولید
ریغي ھشام

مقیمح صبري

تطویر السوق المالیة اإلسالمیة بولحبال زوبیر6
ریحان الشریف – التجربة المالیزیة

أوضایفیة لمیاء
ھوام لمیاء

سمایلي نوفل
أوالد زاوي عبد الرحمان  

  
بوطورة فضیلة

قوري فیصل7

المرتكزات االستراتیجیة للنجاح في
 تحقیق میزة تنافسیة دراسة حالة قطاع
 الصناعات الغذائیة بوالیة عنابة،قالمة 

و الطارف

بلغرسة 
عبد اللطیف

رواینیة كمال
صالحي عبد القادر

مالیكیة عامر
بوفاس الشریف

عوادي مصطفى



زنادي زینة8
السیاسات البیئیة للتقل البري المستدام و

 دوره في تحقیق التكامل االقلیمي في
 الجزائر

ماضي بلقاسم

ثالیجیة نوة
لرباع الھادي 
عیاش الزبیر 

بضیاف عبد المالك  
بوفاس الشریف

برھوم ھاجر9
تمویل المؤسسات الصغیرة و

 المتوسطة المبتكرة-دراسة حالة الجزائر

جاوحدو رضا 

ماضي بلقاسم
شاوي شافیة

بوعزیز ناصر 
سمایلي نوفل

بوطورة فضیلة

التنمیة االقتصادیة في الدول النامیة في سیساوي مراد10
بوریش ھشامظل العولمة-حالة اإلقتصاد الجزائري-

شبیرة بوعالم عمار       
رمضاني لطفي           
أوالد زاوي عبد الرحمن

خروف منیر
سمایلي فوزي               

    

محجوب أسیة11
االستثمار األجنبي في القطاع المصرفي
 الجزائري و أثره في تطویر الصناعة

 المصرفیة
ثالیجیة نوة

ماضي بلقاسم
بوعشة مبارك

بن رجم محمد خمیسي
شاوي شافیة

بوطورة فضیلة

دور حوكمة الشركات في فعالیة سوقراھم لخدیري12
داحي عمار األوراق المالیة

منصوري عبد هللا
بن ثابت علي

بن رجم محمد خمیسي
أوالد زاوي عبد الرحمان

بوعزیز ناصر

التنمیة و ألیات اإلنفتاح االقتصادي قروي صباح13
ماضي بلقاسم-دراسة حالة الجزائر

ثالیجیة نوة
بوریش ھشام

بوعشة مبارك
بضیاف عبد المالك

دغمان الزبیر

دور حوكمة الشركات في تحقیق كفاءة بلعادي عمار14
اسواق امال االقتصادات الناشئة

بلغرسة 
عبد اللطیف

بن عمارة منصور
بوریش ھشام

بن رجم محمد خمیسي
بھلول نور الدین
بوعزیز ناصر

بوسطیحة نجاة15

l’impact de l’audit 
informatique 
sur la qualite de l’information 
au sein des entreprises 
publiques Algeriennes

جاوحدو رضا 

شبیرة بوعالم عمار
لعیوني الزبیر

دھان محمد
دغمان الزبیر

أوالد زاوي عبد الرحمان

إدارة محفظة األوراق المالیة في البنوكمشروم نوال16
ریحان الشریف  التجاریة العائد و المخاطر

لرباع الھادي
أوضایفیة حدة

أوضایفیة لمیاء
خنفر مانع

خروف منیر



عتروس سیف الدین17

تكنولوجیات المعلومات و االتصال و
 تحقیق التنمیة المستدامة في قطاع

 الصید البحري في الجزائر
بوریش ھشام –دراسة حالة میدانیة القالة

شبیرة بوعالم عمار
بوصنوبرة علي

بوبكر بحري
قاسمي شاكر

زھیوة عبد الكریم

تحلیل العوامل المؤثرة في االتجاھات بطوري رمضان18
بقة الشریفالحدیثة إلصالح صندوق النقد الدولي

ماضي بلقاسم
شبیرة بوعالم عمار

بوریش ھشام
جنینة عمر

أوالد زاوي عبد الرحمان

عریج ولید19
تأثیر التحریر التجاري على التنمیة 

االقتصادیة في الدول النامیة 
-حالة الجزائر

ماضي بلقاسم

ثالیجیة نوة
جمیل أحمد

لرباع الھادي 
بوعزیز ناصر
بخاخشة موسى

انعكاسات الشراكة األورو متوسطیة سعدهللا عمار20
رواینیة كمالعلى أداء القطاع الزراعي في الجزائر

ماضي بلقاسم
زغیب شھرزاد

خنفر مانع
طراد خوجة ھشام
محرز نور الدین

صید مریم21

أثر السیاسة البیئیة على المؤسسة 
اإلقتصادیة -دراسة میدانیة لمجموعة 
من المؤسسات الصناعیة الجزائریة 

على مستوى الشرق

حمداوي الطاوس

ثالیجیة نوة
شبیرة بوعالم عمار

بخاخشة موسى
خنفر مانع

مالیكیة عامر

زغبید نسیم لطفي22
أثر اإلبداعات المالیة في إحداث األزمات

 المالیة الدولیة –الدروس المستفادة 
بالنسبة لالقتصادیات الناھضة-

بن ثابت علي

منصوري عبد هللا
خیاري زھیة

سایبي صندرة
بوعزیز ناصر

بھلول لطیفة

زرفة رؤوف23
أثر تطبیق البرامج الوطني للتأھیل على

 الجویة في المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة

سالیمي أحمد

حمانة كمال
عیاش زوبیر

شایب فاطمة الزھرة
بوعزیز ناصر

تیجاني وافیة

النفقات العامة و االنعاش االقتصادي بالنور رابح24
نصیب رجمدراسة میدانیة لوالیات الشرق الجزائري

بوریش ھشام
صالحي عبد القادر

عماني المیة
سمایلي نوفل

یونسي صبرینة

عزیزي محمد25
 صالح

متطلبات توطین أنظمة إدارة البیئة في
 المؤسسة االقتصادیة - دراسة میدانیة
 لمجموعة من المؤسسات اإلقتصادیة 

الجزائریة

بوقلقول الھادي

شبیرة بوعالم عمار
ساطوري الجودي

سالمي جمال
الوافي الطیب
بھلول لطیفة



مستقبل سوق الطاقة العالمي و تأثیراتھ بوعسلة رشید26
ماضي بلقاسمعلى االقتصاد الجزائري –دراسة تنبؤیة

ریحان الشریف
شاوي شافیة
بشیشي ولید
بعلي حمزة
مجلخ سلیم

الجھاز المصرفي الجزائري و تحدیات صالحي فتیحة27
حمداوي الطاوسالعولمة المالیة للفترة 2013-1990

صالحي عبد القادر
مجلخ سلیم

بشیشي ولید
سالمي جمال

بضیاف عبد المالك

اقتصاد المعرفة و التنمیة في البلدان بوالقدرة نزیھة28
شطاب نادیةالنامیة –حالة الجزائر

جاوحدو رضا
بن عمارة منصور

طبایبیة سلیمة
شرقرق سمیر
أوضایفیة حدة

سیاسة المیزانیة في الجزائر: تقییم و طویل حسونة29
ماضي بلقاسمأفاق على ضوء التحوالت األقتصادیة

حمانة كمال
ریحان الشریف

بن بریكة عبد الوھاب
بوعشة مبارك
خنشور جمال

بشكر إلھام30
االنفتاح االقتصادي و أثره على القطاع 
الصناعي لدول الجنوب – دراسة حالة 

الجزائر
بن ثابت علي

زغیب شھرزاد
بوریش ھشام
كواشي مراد

أوالد زاوي عبد الرحمان
مجلخ سلیم

اداء القطاع الخاص في الجزائر في ظلبوشوك سناء31
ماضي بلقاسم التغیرات المحلیة و الدولیة

سالمي جمال
شاوي شافیة

شرقرق سمیر
بوعزیز ناصر
بوفاس الشریف

بوسواك أمال32
اإلبكار المالیة في تسییر األخطار
 اإلنمائیة و كیفیة استفادة البنوك 

الجزائریة منھا.
بوریش ھشام

صالحي عبد القادر
عبد الالوي عقبة

محیرق فوزي
عفیف ھناء

شرقرق سمیر

نوري سمیحة33

دور التقییم في تأھیل المؤسسات
 الصغیرة و المتوسطة داخل

 االقتصادیات الناشئة اسقاط على 
حالة الجزائر

ھوام جمعة

حمداوي الطاوس 
بوریش ھشام
طبایبیة سلیمة
رحالیة بالل

مریمت عدیلة



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین ناقشوا رسالة دكتوراه الطور الثالث

أعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

بوزبدة نعیمة1

أمساھمة مبادىء الحوكمة في تحسین أداء 
المؤسسات االقتصادیة الجزائریة

بوریش ھشام

رمضاني لطفي
لرباع الھادي
رحالیة بالل

بوفاس الشریف

قروي عبد الرحمان2

الصیرفة االلكترونیة كآلیة لتعزیز أداء
 المصارف الجزائریة –دراسة قیاسیة 

على مستوى الوكاالت المصرفیة
 العمومیة بقالمة

بوقلقول الھادي

نصیب رجم
شایب فاطمة الزھراء

بریكة السعید
جبار بوكثیر

شبلي دنیا3

تقییم سیاسات االستثمار في قطاع 
المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في 

الجزائر و أثرھا على التنمیة 
االقتصادیة و االجتماعیة

ماضي بلقاسم

حمداوي الطاوس
صالحي عبد القادر

طبایبیة سلیمة
بوردیمة سعیدة

بوزرب خیر الدین4

اصالح النظام المالي العالمي
 –دراسة باستخدام مقاربات االقتصاد

منصوري  السیاسي الدولي
عبد هللا

بن ثابت علي
داحي عمار

بن معزو محمد زكریا
بوالكور نور الدین

بن زاوي محمد الشریف

بورفیس ھدى5

تأثیر المعلومات على كفاءة األسواق
 المالیة -دراسة حالة بعض األسواق

حمداوي الطاوس المالیة الناشئة
بن ثابت علي
بوریش ھشام
خروف منیر

أوالد زاوي عبد الرحمان



بن العایش فاطمة6

مدى تطبیق القیاس و اإلفصاح 
المحاسبي عن المسؤولیة اإلجتماعیة

ھوام لمیاء للمؤسسات لتحقیق تنمیة مستدامة

جاوحدو رضا
أوضایفیة لمیاء
مریمت عدیلة
طبایبیة سلیمة

جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
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لكحل نبیلة1

زغیب شھرزاد
بن عمارة منصور

طبایبیة سلیمة
منصوري عبد هللا

رمضاني لطفي
شرقرق سمیر

5/15/2018

رقامي محمد2

حمداوي الطاوس
صالحي عبد القادر

أوضایفیة حدة
منصوري عبدهللا

حمدوش وفاء
عولمي بسمة

5/28/2018

تباني رزیقة3

حمانة كمال
بوقلقول الھادي
أوضایفیة حدة
رواینیة كمال

شایب فاطمة الزھرة
عماني لمیاء

5/31/2018

بن أحسن ناصر الدین4

ماضي بلقاسم
كحول محمد یزید

بوعزیز ناصر
برجم حنان

شاوي شافیة
بخاخشة موسى

7/3/2018



معیاش نسرین5

أوضایفیة لمیاء
بن قارة إیمان

أوالد زاوي عبد الرحمان
سماش كمال

ماضي زین العابدین
دغمان زوبیر

7/7/2018

بن یوب فاطمة6

ھوام لمیاء
غفوري لیلى

بضیاف عبد المالك
ریحان الشریف
أوضایفیة لمیاء

خنفر مانع

7/8/2018

زدوري أسماء7

بن عمارة منصور
ماضي زین العابدین

رحالیة بالل
ھوام لمیاء

غفوري لیلى
بن خدیجة منصف

7/8/2018

حولي محمد8

بن عمارة منصور
سماش كمال

مزیاني نور الدین
جاوحدو رضا

ھوام جمعة
بوردیمة سعیدة

7/14/2018

شعابنیة سعاد9

بن قارة إیمان
كحول محمد یزید

بوعزیز ناصر
شاوي شافیة
برجم حنان

عثماني أحسین

7/23/2018

جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
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كحول محمد1

ماضي بلقاسم
جاوحدو رضا
بوعزیز ناصر

برجم حنان
شاوي شافیة

بضیاف عبد المالك

5/28/2018
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بن عصمان محفوظL'entreprise publique algerienne face au risque de changeخلیل عبد الرزاق1

ابراھیم براھیمي
سالیمي أحمد
1/16/2002Nov-92دادي عدون

2

توزیع الدخل الوطني و التنمیة بومنجل السعید
االقتصادیة /نموذج ریكاردو و تطبیقھ 

صاري محمدفي حالة الجزائر

بن حبیب عبد الرزاق
ھمال علي

بن عصمان محفوظ

4/28/2002

1993

3

السكان و التنمیة في الجزائر واقع و لزعر علي
صاري محمداتجاھات

رحال علي
معطاهللا ىخیرالدین

بوقطة فؤاد

5/5/2002

Nov-91

4

مساھمة حول منطق االنظمة المالیة بن ثابت علي
انطالقا من طبیعة االقتصاد في المنھج 

صاري محمداللیبیرالي

دربال عبد القادر
عمور بن حلیمة

بن عصمان محفوظ
بن طاھر عمر

بن حبیب عبد الرزاق

5/23/2002

Nov-91

5

La mondialisation economique شطاب نادیة
 un nouvel instrument de

l'hegemonie euro americaineصاري محمد

دربال عبد القادر
بن طاھر عمر
دخموش العربي
سالیمي أحمد

6/27/2002Nov-92
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بریبش السعید1

تقییم تجربة االقتصاد الموجھ و 
االصالحات االقتصادیة و

 دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
في التنمیة (واقع و افاق) حالة الجزائر

نصیب رجم

الجبوري عبد القادر
عماري عمار

رحال علي
بن حلیمة عمور

4/28/2004Nov-92

نایت مرزوق 2
محمد العربي

خارجیة عرض النقود و مراقبتھا : ھل 
تمثل عائقا أو فرصة الندماج الجزائر 

في اقتصاد السوق
سالیمي أحمد

بن حلیمة عمور
حمزاوي الشریف

بن عصمان محفوظ
بومنجل السعید

12/6/20041994

دكتوراه دولة

قائمة المترشحین الذین نقاشوا رسالة
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1
زغیب 
شھرزاد

مكانة القطاع الخاص في النسیج 
الصناعي الجزائري منذ االستقالل

الجبوري عبد 
القادر

بن عصمان محفوظ
صاري محمد

1/4/2005Nov-94خلیل عبد الرزاق

ھوام جمعة2

دراسة نظریة و عملیة للتكالیف و 
اسعار التحقیق التنافسیة في 

المحیط العلمي الجدید الرجوع الى 
epf

عبد األمیر 
السعد

نصیب رجم
حمزاوي الشریف
شبایكي سعدان

خلیل عبد الرزاق
شمام عبد الوھاب

رحال علي
نایت مرزوق م. العربي

ھارون الطاھر
غوفي عبد الحمید

6/16/20051991

3
بن بریكة عبد 

الوھاب

اثر االصالحات االقتصادیة على 
المؤسسة العمومیة االقتصادیة : 
مساھمة لتحسین تسییر صناعة 

الكوابل

بن عصمان 
محفوظ

شمام عبد الوھاب
رحال علي

نایت مرزوق م. العربي
ھارون الطاھر

غوفي عبد الحمید

7/2/20051997

4
موسي عبد 

الناصر

نظام مقترح لتقییم اداء االفراد في 
مؤسسات االقتصادیة العمومیة 
دراسة حالة : مؤسسة الكوابل 

الكھربائیة بسكرة

معطااالھ خیر 
الدین

عبد األمیر السعد
رحال علي

بن عصمان محفوظ
سالیمي أحمد

ساكر محمد العربي

7/3/20051997
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معطااالھ خیر العوائد البترولیة مشاكل و أفاقماضي بلقاسم1

الدین
عبد األمیر السعد

بن بریكة عبد 
الوھاب

بوعشة مبارك

########Sep-92

ریحان 2
الشریف

أھمیة و أسالیب التنبؤ بفشل 
المؤسسة االقتصادیة حالة البنوك 

التجاریة

نصیب رجمصاري محمد
شمام عبد الوھاب

رجال السعدي

########Oct-92
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1

رواینیة كمال
ععوامل ضعف االنتاج في القطاع 
الزراعي منذ االستقالل واقع و 

اتجاھات

الجبوري عبد 
القادر

بن عصمان محفوظ
بوعشة عبد الوھاب
معطاهللا خیر الدین

5/19/20076/18/1905

2
داحي عمار

اشكالیة االنتاج االقتصاد الحقیقي 
و االقتصاد النقدي

عبد األمیر 
السعد

بن ثابت علي

رجال السعدي
سالیمي أحمد

شمام عبد الوھاب
بن بایر حبیب

5/31/20076/20/1905

3
غریب عمار

 Les relations des
secteurs public et privé

بن عصمان 
محفوظ

معطاهللا خیر الدین
بن الذیب رشید

منصوري عبدهللا
بوھروم عبد الحكیم

########6/17/1905

4
غیاط الشریف

األثار المحتملة لمنظمة التجارة 
العالمیة على التجارة الخارجیة 

الجزائریة

معطاهللا خیر 
الدین

عبد األمیر السعد
رحال علي

بن عصمان محفوظ
موسى ناصر

22/12/200
7

6/19/1905



5
جابة أحمد

الجبوري عبد األمن الغدائي  و عالقتھ بالتنمیة
القادر

بن عصمان محفوظ
صاري محمد

بوعشة عبد الوھاب
بن بریكة عبد الوھاب

########6/19/1905

6
نابت ابراھیم

 Transport stratégique
 ou stratégie  de

 transport utilisation de

خرباشي حمیدسالیمي أحمد
سیساوي حسین
جنان عبد الحمید

########6/19/1905

7
خنشور جمال

تقییم األداء االقتصادي في 
المؤسسة االقتصادیة

بن عصمان محفوظحمادوش أحمد
ماضي بلقاسم

بن ناصر عیسى
یوكبوس سعدون

########6/15/1905

8
ثالیجیة نوة

الجبوري عبد التنمیة االقلیمیة و التوازن الجھوي
القادر

معطاهللا خیر الدین
بوعشة عبد الوھاب

سعیودي محمد الطاھر
ماضي بلقاسم

########6/14/1905

بن اعمارة 9
منصور

ترشید الطاقة اإلنتاجیة للمؤسسة 
وفق السوسیو االقتصادي

رحال عليسالیمي أحمد
معطاهللا خیر الدي ن
نایت مرزق م العربي

########6/19/1905
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1

سالمي جمال
مسیتقبل المؤسسات الشبكیة 
بلجزائر في ظل االنتقال الى 

اقتصاد المعرفة

رجال السعديشطاب نادیة
بوراس أحمد

معطا خیر الدین

6/7/20072000

2

جاوحدو رضا

تقییم اصول المؤسسة في اطار 
الخوصصة: دراسة حالة مؤسسة 

اسمیدال

بن عصمان 
محفوظ

عبد األمیر السعد
نصیب رجم
سعداوي خالد

خلیل عبد الرزاق

7/2/20072003

3

بلغرسة عبد 
اللطیف

إعادة ھیكلیة النظام المركزي 
والمالي : في الجزائر

بن عصمان 
محفوظ

عبد األمیر السعد
سحنون محمود
لعمارة جمال

صالحي صالح
بریبش السعید

2/24/200799
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حجار عبیدة1

 Les impacts de la
 privatisation,intergration d’une

 entreprise publique a
 l’economie mondiale, sur les

معطاهللا خیر الدین سالیمي أحمد
رحال علي

6/19/200811/1/1994نایت مرزق م العربي

قیاس المردودیة واستعمال القیمة حمانة كمال2
حمزاوي الشریفالمضافة كمحاضر للمسیرین

بن عصمان محفوظ
رحال علي
سبتي فوزي

نایت مرزوق محمد العربي

12/18/200898/11

خاوة ناجي3

Structure et enjeux de la 
perspective economiaue 

liberale en algerie –cas des 
systemes de l emploi du 
travail et dela formation

صاري محمد

بن عصمان محفوظ
بوطالب قویدر
12/18/200895/11طویل أحمد

دكتوراه
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بوقلقول الھادي1

األثار المترتبة على ادماج تكنولوجیات 
المعلومات و االتصال على ادارة 
المؤسسة من الناحیة التنظیمیة و 

االستراتیجیة دراسة میدانیة على عینة 
من المؤسسات الجزائریة

حمزاوي الشریف

بوباكور فارس
بروشي زین الدین
بوخمخم عبد الفتاح

بریبش السعید
نایت مرزوق محمد العربي

2/24/2008

11/18/1998

بوصنوبرة علي2

مقارنة بین النظامین الجبائیین الجزائري 
و الفرنسي

صاري محمد

بن عصمان محفوظ
سحري فضیلة
رزیق كمال 
Luc saidj

Gabriel montagnier

4/17/2008

Oct-00

عولمي بسمة3

الجبایة المحلیة و أثرھا على التنمیة 
المحلیة – دراسة حالة الجزائر

براق محمد

معطاهللا خیر الدین
الجبوري عبد القادر

ماضي بلقاسم
بوعشة مبارك
كورتل فرید

4/30/2008

Nov-04

مولة عبد هللا4

التحكم في التبادل الحر و التنمیة : حدود 
و فرص ا الندماج في النظام الجدید 

للتجارة العالمیة، االقتصاد الجزائري 
نموذجا

أمیر السعد

بن الذیب رشید
معطاهللا خیر الدین

بن بریكة عبد الوھاب
بوعشة مبارك

منصوري عبدهللا

5/31/2008

11/23/1999

صالحي عبد 5
القادر

تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
في الجزائر : واقع و أفاق

بریبش السعید

بن عصمان محفوظ
ماضي بلقاسم

بوخمخم عبد الفتاح
أیت زیان كمال

بوقرة رابح

6/1/2008

10/25/2000

شبیرة بوعالم عمار6

 Dificultes d’integration et
 d’utilisation
 des TIC dans le developpement
 socio
 economique reflexion sur la
mise en
 œuvre d’une strategie en 
Algerie

بوباكور فارس

بن عصمان محفوظ
محي الدین جودي
قاید تلیالن نوارة
حمزاوي الشریف

11/20/2008

11/9/2004

االستثمار في االوراق المالیة و ادارة حمداوي الطاوس7
صاري محمدالخطر

بن عصمان محفوظ
أیت زیان كمال
جبار محفوظ
براق محمد

ریحان الشریف
12/13/2008

10/29/2000

قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالة دكتوراه

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

عبد االمیر السعدإصالح القطاع المالي في الجزائرعطیوي سمیرة1

رجال السعدي
بن ثابت علي

ریحان الشریف
جرمان الربعي العربي

كورتل فرید

3/10/200999/10



2
بومزاید 
ابراھیم

أسالیب التسییر في المؤسسات 
االقتصادیة الجزائریة 

و التسییر الحدیث
نصیب رجم

سالیمي أحمد
عماري عمار
ھوام جمعة
زغیب ملیكة
غیاط الشریف

7/4/20092001/2002

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

نعمون وھاب1
اثر العامل التكنولوجي على سیاسات 

النموذج التسویقي عند القطاع البنكي : 
حالة الجزائر

حمزاوي الشریف

صاري محمد
منصوري عبد هللا
بوباكور فارس
سبتي فوزي

4/11/201011/1/1996

 رسالة دكتوراه

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

محاسبیة التسییر بالقطاع الصناعي فارح زھوة1
نصیب رجمالجزائر

سالیمي أحمد
حمانة كمال

غیاط الشریف
عقاري مصطفى

2/28/20102000/10

زرزار العیاشي2

 االستراتیجیة التنمویة في الجزائر و
 عالقتھا بالمؤسسات الصغیرة و
 المتوسطة في ظل االصالحات

االقتصادیة

نایت مرزوق 
محمد العربي

بریبش السعید
كورتل فرید

بوجعدار خالد
ثالیجیة نوة

5/27/201010/25/2005

عبد الواسع3
سعید الدقاف 

 اثر المعلومات المحاسبیة على كفاءة
 سوق األوراق المالیة دراسة حالة سوق

نصیب رجمعمان لالوراق المالیة

بن عصمان محفوظ
جبار محفوظ
براق محمد
ھوام جمعة

6/17/20104/26/2005

السیاسة النقدیة والموازنتیة واالنتعاش عیاري امال4
نصیب رجماالقتصادي في الجزائر

عبد األمیر السعد
بوطالب قویدر

زغیب ملیكة
خلیل عبد الرزاق

6/27/201099/11

شایب ف / الزھراء5
استراتیجیة المؤسسات العمومیة 

االقتصادیة الجزائریة
في مواجھة منافسة األجنبیة

نصیب رجم

سالیمي أحمد
خلیل عبد الرزاق

غیاط الشریف
بن بریكة عبد الوھاب

6/28/20102000/10

بوریش ھشام6
تحسین كفأة المواطن الجزائري في اطار 

محددات المثلویة 
االقتصادیة

نصیب رجم

صاري محمد
روابح عبد الباقي

لعماري أحمد
موسي عبد الناصر

حمانة كمال

7/11/201011/10/2004

صاولي مراد7

 أفاق ترتیب التجارة الخارجیة لدول اتحاد
 المغرب العربي و فقا لقواعد

نایت مرزوق المنظمة العالمیة للتجارة حالة الجزائر
محمد العربي

بن عصمان محفوظ
غیاط الشریف

معطاهللا خیر الدین
ماضي بلقاسم

رحال علي

10/5/201010/5/2005

بن رجم محمد خمیسي8
 استعمال المنتجات المشتقة في تغطیة 

خطر الصرف و المعدل على 
مستوى المؤسسة

بن عصمان 
محفوظ

بوعشة مبارك
بن بریكة عبد الوھاب

خنشور جمال
ھوام جمعة

10/10/20102005

 دكتوراه دولة



لزعر عليالشراكة األورومتوسطیة وتأھیل المؤسسات االقتصادیةبوعزیز ناصر9

بن عصمان محفوظ
موسي عبد الناصر
معطاهللا خیر الدین

ماضي بلقاسم
سالمي جمال

10/10/201011/22/2006

بوقموم محمد10

 نحو تحقیق تنمیة اقتصادیة من خالل
تفعیل دور

 التمویل البنكي للمؤسسات الصغیرة و 
المتوسط في الجزائر

معطاهللا خیر الدین

جبار محفوظ
روابح عبد الباقي

غیاط الشریف
ریحان الشریف

ثالیجیة نوة

10/14/201011/16/2004

خیاري زھیة 11

تحسین االنتاجیة كمدخل لتغییر القدرة 
التنافسیة حالة واقع انتاجیة  القطاع 

الجبوري عبد الصناعي العمومي في الجزائر
القادر

بریبش السعید
بوقرة رابح
ملیاني حكیم

عقاري مصطفى
ماضي بلقاسم

10/28/201011/12/2005

 رسالة دكتوراه

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

مریمت عدیلة1

 استعمال مؤشرات البورصة في تسییر
صنادیق االستثمار و المحافظ  المالیة

جبار محفوظ

براق محمد
مفتاح صالح

بن ثابت علي
داحي عمار

ریحان الشریف

1/5/201111/29/2004

2
مھدي غالب 

حسن
 المقري

مدى كفأة الجھاز المصرفي في جذب 
المدخرات و  تمویل االستثمارات 

التنمویة  : حالة الیمن للمدة (1990-
2007)م

نصیب رجم

صاري محمد
براق محمد

بن ثابت علي
رایس حدة

2/27/20115/5/2007

بضیاف عبد المالك3

التكامل االقتصادي اإلقلیمي كاستراتیجیة 
لتنمیة القدرة التنافسیة لالقتصاد

عبد األمیر السعد

نصیب رجم
معطاهللا خیر الدین

بوعشة مبارك
روابح عبد الباقي

ماضي بلقاسم

4/14/201110/31/2005

عماني لمیاء4
وضع الدولة االألمة  الراھن في الدول 

النامیة في ظل العولمة
 المالیة

بن الذیب رشید
نصیب رجم

خلیل عبد الرزاق
4/24/201111/11/2005منصوري عبد هللا

زراولة رفیق5
تأثیر التغییرات السوسیو اقتصادیة في 

تنظیم وھیكلة الجامعة الجزائریة دراسة 
حالة جامعة قالمة

سالیمي أحمد
نصیب رجم
رحال علي

نایت مرزوق محمدالعربي
تومي میلود

6/16/201110/30/2004

فھمي سعید محمد6
 قاسم

أثر نظم المعلومات و تكنولوجیا 
االتصاالت في تحسین الخدمات 

المصرفیة دراسة حالة بعض المصارف 
التجاریة في الیمن.

ھوام جمعة

ماضي بلقاسم
كورتل فرید
زغیب ملیكة

جاوحدو رضا
6/19/20114/7/2008

شالبي عمار7
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة " 

الرھان االقتصادي الجدید – دراسة حالة 
الجزائر -

بن عصمان
 محفوظ

ماضي بلقاسم
كورتل فرید

بوعشة مبارك
سالمي جمال

6/20/201111/22/2006

شرقرق سمیر8

نظام سعر الصرف في ا ظل التغیرات 
االقتصادیة العالمیة  حالة الجزائر

شطاب نادیة

صاري محمد
بن عبدهللا یوسف

معطاهللا خیر الدین
نایت مرزوق محمدالعربي

زغیب شھرزاد

6/23/201110/16/2005

9

مقیمح صبري

قیادة العملیات االنتاجیة بالمؤسسة 
الصناعیة في اطار التنمیة المستدامة –
دراسة حالة قطاع المحروقات بالجزائر

بن عصمان
 محفوظ

شبیرة بوعالم
یحیوش حسن

ثالیجیة نوة
زغیب ملیكة

6/29/201111/22/2006



طیار أحسن10

استخدام األسالیب الكمیة في  اتخاذ 
القرارات في المؤسسات  الجزائریة واقع 

و افاق
نایت مرزوق
 محمدالعربي

سالیمي أحمد
عمر الشریف

برحومة عبد القادر
نابت ابراھیم

بوقلقول الھادي

6/30/201111/25/2006

برجم حنان11

دور استراتیجیة تسویقیة أكثر
 فعالیة لتحسین الخدمات الفندقیة :

 دراسة عینة من الفنادق الجزائریة
 فئة أربع و خمس نجوم

ماضي بلقاسم

بن عصمان محفوظ
رحال علي

بن بریكة عبد الوھاب
بوعشة مبارك

بوقلقول الھادي

7/3/201110/28/2007

براجي الصادق12

 Le role du commerce éxterieur
 dansle developpement des PED

cas des pays du maghrebصاري محمد

بن عصمان محفوظ
داحي عمار

خلیل عبد الرزاق
بن بریكة عبد الوھاب

7/4/201111/18/2001

قائمة المترشحین الذین نوقشوا رسالة دكتوراه

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

مقاویب منصف1
 الدكاء االقتصادي و دور انظمة

شطاب نادیةالمعلومات في اتخاذ القرار
بوھزة محمد

زواوي موسى
1/21/201210/16/2005بن اعمارة منصور

رقایقیة فاطمة 2
الزھراء

إمكانیة االندماج المالي وتطبیق األسس 
الرئیسیة لألداء الرشید – دراسة  حالة 

الجزائر.
بومنجل السعید

ماضي بلقاسم
بوعشة مبارك
عزي لخضر

ثالیجیة نوة

5/5/201211/26/2006

نصیب رجمخوصصة البنوك التجاریةلبجیري نصیرة3

صاري محمد
شرابي عبد العزیز

لعرابة مولود
منصوري عبدهللا
دربال عبد القادر

5/6/201211/9/2003

غربي نجوى4
تأثیر األسواق الموازیة على السیاسات 

التسویقیة للمحالت الواسعة دراسة حالة 
الجزائر

نصیب رجم

سالیمي أحمد
شرابي عبد العزیز

بن عیسى عنابي
بن حسین ناجي

بن حبیب عبد الرزاق

5/13/201211/7/2005

ابراھیم حسن عبدهللا البار5
الجمعیات المقاولیة الزراعیة و دورھا 

في تحقیق التنمیة في ظل التطورات 
المحلیة و العالمیة في الیمن

نصیب رجم

نماضي بلقاسم
بن بریكة وھاب

بوعشة مبارك
الصادق عبد المجید

جاوحدو رضا

6/7/20125/21/2005

عدنان العمري6
نخفاض قیمة اصول النفط و الغاز دراسة 

حالة لبعض
 شركات النفط و الغاز

نصیب رجم

حمانة كمال
قطاف لیلى

معزوز مختار
الحدي نجویة

حمداوي الطاوس

6/14/20122/27/2007

معیزي جزیرة7

أزمة الدیون الخارجیة و عالقتھا 
باستراتیجیة

التنمیة تقییم برامج االصالح االقتادي 
في الدول النامیة دراسة حالة الجزائر

شطاب نادیة

صاري محمد
نعمون وھاب

موسي عبد الناصر
عشوش محمد

نایت مرزوق محمد 
العربي

6/24/201211/29/2004

قمري زینة8
إستدامة قابلیة العملة للتحویل  : الشروط 

االقتصادیة والسیاسات
 – دراسة نظریة ومیدانیة  حالة الجزائر

بن ثابت علي

أمیر السعد
معطا خیر الدین

أیت حبوش عبد المجید
منصوري عبدهللا

كرزابي عبد اللطیف

6/28/201211/21/2006



أوالد زاوي عبد الرحمان9

الشركات متعددة الجنسیات و السیطرة 
على الصناعة الدوائیة بعد إبرام اتفاقیة 

تریبس ، دراسة متعلقة بالصناعة 
الدوائیة العربیة

بقة الشریف

أمیر السعد
سعودي محمد الطاھر

بوعشة مبارك
سحنون محمد
ماضي بلقاسم

7/4/201211/9/2006

بن خدیجة منصف10

محددات الیقظة االستراتیجیة في 
المؤسسات االقتصادیة- دراسة 

میدانیة على عینة من مؤسسات صناعة 
األجھزة الكھرومنزلیة 

في الجزائر

ججیق عبد المالك

سالیمي أحمد 
عماري عمار

بوقرة رابح
عمر الشریف

بوقلقول الھادي

7/8/201211/25/2006

سماش كمال11
أثر التطور التكنولوجي على نظم 

التكالیف و قیاس األداء حالة 
المؤسسة الصناعیة الجزائریة

منصوري عبدهللا

رحال علي
ھوام جمعة
حمانة كمال

عقاري مصطفى
كورتل فرید

7/14/201212/1/2007

غردة عبد الواحد12
دور التمویل المصرفي االسالمي في 

تحقیق التنمیة 
االقتصادیة

معطا هللا خیر الدین

بن عصمان محفوظ
 مفتاح صالح
بن ثابت علي
ماضي بلقاسم
نعمون وھاب

10/30/201211/5/2005



جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشت مذكراتھم

 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
مرداوي كمال

ھوام جمعة
سالیمي أحمد

بومھرة نور 
الدین

سالیمي أحمد

سبتي فوزي
سالیمي أحمد

نایت مرزوق 
م. العربي

تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة الثانیة)

غریب 1
الطاوس

دراسة سوك المستھلك :دور 
التفاعل بین الوضعیة و االحساس 

عند عملیة الشراء دراسة حالة 
مجموعة من السلع االستھالكیة

6/15/200610/25/2003نصیب رجم

تغییر ثقافة المنظمة كمدخل بلكبیر بومدین2
استراتیجي النجاح ادارة التغییر في 

المؤسسات الصناعیة

حمزاوي 
الشریف

7/2/200610/18/2003

ابتكار المنتجات في المؤسسة مالیكیة عامر3
االقتصادیة الجزائریة :دراسة حالة 

مؤسسة الدھن بسوق اھراس

حمزاوي 
الشریف

7/2/200610/18/2003

بن خدیجة 4
منصف

الیقظة االستراتیجیة في المؤسسة 
االقتصادیة:دراسة حالة المؤسسة 

الوطنیة للدھن (وحدة سوق اھراس)

حمزاوي 
الشریف

7/4/200610/19/2003

3/13/200710/18/2003

قیادة التغییر كرھان استراتیجي فریحة لیندة1
لضمان تنافسیة المنظمة :دراسة 

حالة مؤسسة میناء عنابة

نایت مرزوق م. سالیمي أحمد
العربي

حمزاوي الشریف

7/4/2007

المرونة التنظیمیة كمدخل 
استراتیجي لدعم القدرة التنافسیة 

للمؤسسة دراسة حالة ملبنة االیدوغ 

ھوام جمعةسالیمي أحمد
نایت مرزوق م. 

العربي

7/3/2007

10/25/2003

أثر البحث و التطویر على المیزة زوید زھرة2
التنافسیة للمؤسسة االقتصادیة 

دراسة حالة مجمع صیدال

نایت مرزوق م. سالیمي أحمد
العربي

ھوام جمعة

10/18/2003 جریبي السبتي3



تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1
بوكرش محمد

العالقة بین المنتجین و الموزعین (دراسة 
میدانیة في سوق السلع االستھالكیة في 

الجزائر)

سالیمي أحمدحمزاوي الشریف
ھوام جمعة

5/21/200810/18/2003

االتصال الداخلي كمدخل استراتیجي لدعم بوریب صبرینة2
التغییر في المنظمة

ھوام جمعةسالیمي أحمد
ججیق عبد المالك

7/3/200810/20/2003

ضواویة ھدى3
دور تسییر الكفءات في ظل التسییر 
االستراتیجي للموارد البشریة دراسة 

حمزاوي سالیمي أحمد
10/22/200810/18/2003الشریف 

تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

ضواویة سعیدة1
الترویج مدخل استراتیجي لتحقیق المیزة 

التنافسیة دراسة میدانیة في مؤسسة محبوبة 
–عنابة-

بریبش السعید
سالیمي أحمد
2/7/200810/23/2004نصیب رجم

عقون عادل2
التوزیع كأداة للمقاربة التسویقیة الحدیثة 

الدارة عالقة الزبون بالمؤسسة االنتاجیة و 
التسویق

بریبش السعید

سالیمي أحمد
نایت مرزوق م. 

5/15/200810/23/2004العربي

الحوافز و الرضا الوظیفي للعاملین في بلخضر مسعودة3
المؤسسة

نایت مرزوق م. 
العربي

سالیمي أحمد
بن عمارة 
6/26/200810/23/2004منصور

نایت مرزوق م. القیادة و أداء العاملین في المؤسسةصوام راضیة4
العربي

ھوام جمعة
6/29/200810/23/2004ججیق عبد المالك

ادارة الجودة الشاملة كمدخل استراتیجي قدوم لزھر5
بریبش السعیدسالیمي أحمدلتنمیة التنافسیة في المؤسسة االقتصادیة 

6/29/200810/23/2004نایت مرزوق م. 

التعلم التنظیمي في المؤسسة الجزائریة جفال وردة6
ججیق عبد المالكسالیمي أحمدالواقع و المددات

7/2/200810/23/2004بن عمارة 

أداء نظام التوزیع و تنافسیة في المؤسسات بن سھلة رشید7
االقتصادیة الجزائریة

بن بریكة عبد 
الوھاب

نایت مرزوق م. 
7/2/200811/7/2004العربي

مدى  توفر سمات العمل كفریق في قوسي سمیرة8
ججیق عبد المالكسالیمي أحمدالمسسات الجزائریة

7/2/200810/23/2004بن عمارة 

تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة الثانیة)

بخاخشة 1
موسى

التكوین كأداة التأھیل الموارد 
البشریة في اطار التكنولوجیا 
الحدیثة دراسة حالة –دراسة 
تطبیقیة على مستوى مؤسسة 

ایت مرزوق م. سالیمي أحمد
العربي

ھوام جمعة

7/3/200710/23/2004

10/23/2004 واقع المزیج التسویقي في المؤسسة بلونیس سعاد2
االقتصادیة الجزائریة دراسة حالة: 

  CAAT الشركة الوطنیة للتأمینات
-CGS سیبوس عنابة

نصیب رجمھوام جمعة
مرداوي كمال

7/4/2007



تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

ادارة العالقات مع العمالء في المسسات جدید صبرینة1
حمزاوي الشریفالجزائریة

نصیب رجم
نایت مرزوق 
7/9/200910/23/2004محمد العربي

دور المنتجات الجدیدة في تعزیة تنافسیة قشوط الیاس2
المؤسسة

بن بریكة عبد 
الوھاب

بریبش السعید 
حمزاوي 
الشریف 
جابة أحمد

10/28/200910/23/2004

عوني أمال3
تطبیق التوجھ نحو السوق في المؤسسات 

االقتصادیة الجزائریة دواعي التغیر و 
متطلبات نجاحھ

حمزاوي الشریف
سالیمي أحمد

11/5/200910/23/2004ججیق عبد المالك

تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

سیاسة التوجھ نحو الزبون و اتخاذ القرار بوناب یاسین1
حمانة كمالحمزاوي الشریففي المؤسسة

3/18/201010/20/2003 جابة أحمد

التسویق و االستراتیجیة(الدفعة ألولى)تخصص 

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

حمزاوي الشریفدراسة السلوك االنتخابي للمرأة الجزائریةزمولي نبیلة1
بوقلقول الھادي
7/4/201210/3/2003حجار عبیدة



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشوا رسالة دكتوراه

العلوم االقتصادیة

اسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

مقاویب منصف1
 الدكاء االقتصادي و دور انظمة المعلومات

شطاب نادیةفي اتخاذ القرار

ابراھیم حسن عبدهللا البار2
الجمعیات المقاولیة الزراعیة و دورھا في 
تحقیق التنمیة في ظل التطورات المحلیة و 

العالمیة في الیمن
نصیب رجم

معیزي جزیرة3

أزمة الدیون الخارجیة و عالقتھا 
باستراتیجیة

التنمیة تقییم برامج االصالح االقتادي في 
الدول النامیة دراسة حالة الجزائر

شطاب نادیة

قمري زینة4
إستدامة قابلیة العملة للتحویل  : الشروط 

االقتصادیة والسیاسات
 – دراسة نظریة ومیدانیة  حالة الجزائر

بن ثابت علي

أوالد زاوي عبد الرحمان5

الشركات متعددة الجنسیات و السیطرة 
على الصناعة الدوائیة بعد إبرام اتفاقیة 

تریبس ، دراسة متعلقة بالصناعة الدوائیة 
العربیة

بقة الشریف

غردة عبد الواحد6
دور التمویل المصرفي االسالمي في 

تحقیق التنمیة 
االقتصادیة

معطا هللا خیر الدین

یونسي صبرینة7
الدولة/من حالة الدول الریعیة-النوریعیة-

إلى حالة الدولة المنتجة/مقاربة في صیاغة 
نموذج.

عبد األمیر السعد



بھلول لطیفة8
نظریة المرض الھولندي وسعر الصرف 

في الدول المصدرة للمحروقات حالة 
الجزائر نموذجا

بن ذیب رشید

اسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

رقایقیة فاطمة الزھراء1
إمكانیة االندماج المالي وتطبیق األسس 
الرئیسیة لألداء الرشید – دراسة  حالة 

الجزائر.
بومنجل السعید

نصیب رجمخوصصة البنوك التجاریةلبجیري نصیرة2

غربي نجوى3
تأثیر األسواق الموازیة على السیاسات 

التسویقیة للمحالت الواسعة دراسة حالة 
الجزائر

نصیب رجم

بن خدیجة منصف4

محددات الیقظة االستراتیجیة في 
المؤسسات االقتصادیة- دراسة 

میدانیة على عینة من مؤسسات صناعة 
األجھزة الكھرومنزلیة 

في الجزائر

ججیق عبد المالك

العلوم المالیة

اسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

عدنان العمري1
نخفاض قیمة اصول النفط و الغاز دراسة 

حالة لبعض
 شركات النفط و الغاز

نصیب رجم

سماش كمال2
أثر التطور التكنولوجي على نظم التكالیف 

و قیاس األداء حالة 
المؤسسة الصناعیة الجزائریة

منصوري عبدهللا

العلوم التسییر



تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشة
بوھزة محمد

زواوي موسى
1/21/201210/16/2005بن اعمارة منصور

نماضي بلقاسم
بن بریكة وھاب
بوعشة مبارك

الصادق عبد المجید
جاوحدو رضا

6/7/20125/21/2005

صاري محمد
نعمون وھاب

موسي عبد الناصر
عشوش محمد

نایت مرزوق محمد العربي

6/24/201211/29/2004

أمیر السعد
معطا خیر الدین

أیت حبوش عبد المجید
منصوري عبدهللا

كرزابي عبد اللطیف

6/28/201211/21/2006

أمیر السعد
سعودي محمد الطاھر

بوعشة مبارك
سحنون محمد
ماضي بلقاسم

7/4/201211/9/2006

 مفتاح صالح
بن ثابت علي
ماضي بلقاسم
نعمون وھاب

10/30/201211/5/2005

نصیب رجم
معطاهللا خیر الدین
روابح عبد الباقي

جابة أحمد
11/26/201211/27/2006



معطا خیر الدین 
بوعشة مبارك
بن ثابت علي
ماضي بلقاسم
خنشور جمال

12/11/20122005

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشة
ماضي بلقاسم
بوعشة مبارك
عزي لخضر

ثالیجیة نوة

5/5/201211/26/2006

صاري محمد
شرابي عبد العزیز

لعرابة مولود
منصوري عبدهللا
دربال عبد القادر

5/6/201211/9/2003

سالیمي أحمد
شرابي عبد العزیز

بن عیسى عنابي
بن حسین ناجي

بن حبیب عبد الرزاق

5/13/201211/7/2005

سالیمي أحمد 
عماري عمار

بوقرة رابح
عمر الشریف

بوقلقول الھادي

7/8/201211/25/2006

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشة
حمانة كمال
قطاف لیلى

معزوز مختار
الحدي نجویة

حمداوي الطاوس

6/14/20122/27/2007

رحال علي
ھوام جمعة
حمانة كمال

عقاري مصطفى
كورتل فرید

7/14/201212/1/2007



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد البیئة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةاللقب و االسمالرقم
6/8/201010/9/2006شلي عبد الوھاب1

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : اقتصاد البیئة (الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةاللقب و االسمالرقم
3/4/201010/27/2007شنیخر عبد الوھاب1
3/4/201010/23/2007حجاج عبد الحكیم2
10/15/200911/3/2007أبو طیر نبیل3

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم االقتصادیة
تخصص : نقد بنك و تمویل

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةاللقب و االسمالرقم

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



3/7/201011/10/2007سبتي رجاء1
3/9/201011/4/2007بن ناصر أمال2
3/11/201010/27/2007لعور سطایحي الھام3
3/18/201010/23/2007بوشناف فایزة4

6/8/201010/23/2007معایزیة عبد الرزاق5

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر  

تخصص : أسواق مالیة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةاللقب و االسمالرقم
6/24/20101/24/2010أوضیفیة لمیاء1

جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةاللقب و االسمالرقم
3/18/201010/20/2003بوناب یاسین1

جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

 علوم التسییر
تخصص : التسویق و االستراتیجیة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةاللقب و االسمالرقم
2/11/201010/23/2004طوالبیة أحالم1

جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةاللقب و االسمالرقم
4/11/201011/1/1996نعمون وھاب1

جامعة باجي مختار عنابة

قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالة دكتوراه دولة



كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر
مصلحة الدراسات العلیا

قائمة المترشحین الذین نوقشو رسالة دكتوراه

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةاللقب و االسمالرقم
2/28/20102000/10فارح زھوة1
5/27/201010/25/2005زرزار العیاشي2

عبد الواسع3
6/17/20104/26/2005سعید الدقاف 

6/27/201099/11عیاري امال4
6/28/20102000/10شایب ف / الزھراء5

جامعــة باجــي مختــار عنابــة 
كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا
قائمة المترشحین الذین نوقشو للتأھیل

تاریخ  تسجیلتاریخ المناقشةاللقب و االسمالرقم
6/28/20102/4/2010بوقلقول الھادي1



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

تخصص : مالیة المؤسسة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

عبادي محمد1

تقریر مخاطرة القرض باستخدام 
القرض التنظیمي و الشیكات العصبیة 
االسطناعیة كأدوات مساعدة في اتخاذ 

القرار في البنوك التجاریة دراسة 
bna bea cpa تطبیقیة في

نصیب رجم
بقة الشریف
1/13/20052002سالیمي احمد

برجم حنان2
التشخیص المالي –حالة سوتراماست-

نصیب رجم
بن عصمان محفوظ

بن دیب رشید
معطا خیر الدین

2/14/200511/5/2002

بوفلیسي نجمة3
تمویل مؤسسات قطاع البناء –حالة 

sonatibaنصیب رجم
صاري محمد

بن عصمان محفوظ
بریبش السعید

9/26/200511/5/2002

غفوري لیلى4
أھمیة الرافعة المالیة القانونیة في خلق 

و تعظیم القیمة للمساھم دراسة حالة 
مؤسسة اسبات عنابة

نصیب رجم
بن عصمان محفوظ

خالد سعداوي
بوعتروس ع.الحق

10/1/200511/6/2002

بوفافة وداد5
تحدید و ادارة الخطر في المؤسسة 

نصیب رجم–دراسة حالة : اسبات عنابة
صاري محمد
10/3/200511/6/2002بوراس أحمد

مطرف عواطف6
التحلیل المالي في مؤسسات التأمین 

2a نصیب رجمدراسة میدانیة
رجال السعدي

نایت مرزوق م. العربي
سحنون محمد

12/1/200511/9/2002

تخصص : مالیة المؤسسة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم
تتسییر الصرف على مستوى بن رجم محمد خمیسي1

المؤسسة االقتصادیة
بن عصمان 

محفوظ
معطاهللا خیر الدین

ھوام جمعة
12/15/200510/19/2003

تخصص : مالیة المؤسسة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1

دراسة التركیبیة التمیلیة في معیاش نسرین
المؤسسات العمومیة االقتصادیة 

دراسة میدانیة على مستوى 
ست مؤسسات عمومیة اقتصادیة

بن ثابت علينصیب رجم
ھوام جمعة

نایت مرزوق م. العربي

1/18/20061/28/2003

2

التخطیط المالي في مؤسسة نعمون مراد
اقتصادیة عمومیة دراسة: حالة 

الشركة الوطنیة للبتروكیمیاء

صاري محمدنصیب رجم
ھوام جمعة

3/22/200611/20/2002

3

االفصاح المحاسبي في شركات عدنان العمري
النفط و الغاز دراسة حالة 

شركة البترول اناداركو

نایت مرزوق م. العربينصیب رجم
ھوام جمعة

5/3/20064/13/2003

4

مرابطي 
یاسمینة

تمویل المؤسسات على المدى 
القصیر دراسة حالة اسمیدال

بن عصمان محفوظنصیب رجم
نایت مرزوق م. العربي

6/12/200611/5/2002

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



5

األسواق المالیة و منھجیة بوفامة عمر
دراسة األحداث نظرة علة سوق 

البورصة

صاري 
محمد

نصیب رجم
نایت مرزوق م. العربي

بن ثابت علي

10/17/200611/16/2004

تخصص : مالیة المؤسسة(الدفعة الثانیة)
تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

بھلول نور 1
الدین

االستثمار في األوراق المالیة و 
دوره و تفعیل األوراق المالیة و 
تمویل التنمیة االقتصادیة حالة 

الجزائر

بن عصمان 
محفوظ

سالیمي أحمد
5/25/200610/19/2003ھوام جمعة

بوطاللة عادل2

تمویل المنشأت االقتصادیة بین 
نظامي االستدانة و البورصة 
دراسة الثر التمویل المباشر 

على المنشأة

بوراس 
أحمد

بن ثابت علي
بوعتروس عبد الحق

5/28/200610/18/2003بوعشة

السوق المالي الدولي و دورة الواعر ھشام3
في تنظیم تمویل الشركات

بن عصمان 
محفوظ

نصیب رجم
5/11/200610/18/2003زغیب شھرزاد

حمدوش وفاء4

البنوك الجزائریة و قدرتھا 
التنافسیة دراسة حالة 

BEA/BDL/BNA  الریان 
لبنك و الشركة العامة

نصیب رجم
بن عصمان محفوظ

بن ثابت علي
6/22/200610/19/2002ھوام جمعة

بن علي سمیة5
تحلیل جدوى المشاریع 

االقتصادیة االستثماریة دراسة 
مشروع استثماري عنابة

بریبش 
السعید

نصیب رجم
6/27/200610/28/2003بن ثابت علي

برایس نورة6
المشروعات الصغیرة و اشكالیة 

تمویلھا دراسة حالة 
FERTIAL  عنابة

بریبش 
السعید

ھوام جمعة
6/28/200610/20/2003نایت مرزوق م. العربي

مصادر التمویل و تأثیرھا على صید نوال7
مردودیة و قیمة المؤسسة

بن عصمان 
محفوظ

بن ثابت علي
6/28/200610/15/2003ھوام جمعة

رقایقیة فاطمة 8
الزھراء

الشراكة األورومتوسطیة 
رھانات حصیلة و أفاق

بومنجل 
السعید

الجبوري عبد القادر
9/20/200610/19/2003نایت مرزوق م. العربي

بلعادي عمار9
عالقة البنوك التجاریة 

بالمؤسسات االقتصادیة في 
الجزائر في ظل العولمة المالیة

بن عصمان 
محفوظ

بریبش السعید 
11/16/200610/18/2003ھوام جمعة

تقسیم المؤسسات لفرض صالحي فتیحة10
التعامل في البورصة

بن عصمان 
محفوظ

عبد األمیر السعد
نصیب رجم
11/17/200610/18/2003ھوام جمعة

تخصص : مالیة المؤسسة (الدفعة األولى)



تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1

أوسیاف عمار 
یاسین

الشخیص المالي للبنوك دراسة 
حالة بنك الفالحة و التنمیة 

الریفیة وكالة 823

بن عصمان محفوظنصیب رجم
بن ثابت علي

1/30/200711/5/2002

2

التشخیص المالي دراسة بوریش ھناء
المردودیة الھیكلة المالیة و 

السیولة دراسة حالة مؤسسة 

صاري محمدنصیب رجم
بن ثابت علي

3/13/20072002/2003

تخصص : مالیة المؤسسة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

1

التشخیص المالي سیرورة و عثمان شھیرة
معاییر دراسة حالة اونیب 

سكیكدة

بن عصمان محفوظنصیب رجم
بن ثابت علي

بوشنقیر مولود

3/8/200710/20/2003

2

بن كشرود 
رضوان

القیاس و االفصاح عن القیمة المعرضة في المحافظ األوراق المالیة لصنادیق االستثمار

بن ثابت 
علي

بن عصمان محفوظ
نصیب رجم

عبد األمیر السعد

6/7/200710/19/2003

تخصص : مالیة المؤسسة(الدفعة الثانیة)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

زیراوي عادل1

سیاسة منح االئتمان المصرفي و إدارة 
مخاطره في البنوك التجاریة دراسة 
حالة البنك الوطني الجزائري وكالة 

guevara

بن عصمان 
محفوظ

عبد األمیر السعد
بن ثابت علي
6/25/200810/20/2003بریبش السعید

جابر نذیر2

تحلیل النظریة الحدیثة لمحفظة 
األوراق المالیة و إمكانیة تطبیقھا 

بومنجل السعیدعلى الدول النامیة

معطاهللا خیر الدین
بن ثابت علي

نایت مرزوق محمد 
العربي

10/27/200810/19/2003

صاري محمدمراقبة التسییر و التعلیم التنظیميبن حومر سعد3

بوقطة فؤاد
زاوي حسین

11/27/2008ججیق عبد المالك

تخصص : مالیة المؤسسة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

التشخیص المالي دراسة المردودیة، بھلول حسیب1
الھیكلة المالیة و السیولة

نصاري 
محمد

بن عصمان محفوظ
بن ثابت علي
6/29/200911/5/2002داحي عمار

تخصص : أسواق مالیة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

أوضیفیة لمیاء1
أثر كل من التدفقات النقدیة و الرفع 

المالي و أجل
 الدیون على استثمارات الشركة

عبد األمیر السعدریحان الشریف
6/24/20101/24/2010منصوري عبد هللا

عیاري فؤاد2

le processus Algerien de 
normalisation 
comptable et l'evaluation 
internationale

ھوام جمعةریحان الشریف
جاوحدو رضا

حمانة كمال

7/13/20103/8/2008



تخصص : أسواق مالیة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

بولحبال زوبیر1
لسوق ألسندي في الجزائر ، التحدیات 
أمام تطویر البنیة األساسیة للسوق و 

أثرھا على التنمیة االقتصادیة
ریحان الشریف

منصوري عبد هللا
حمانة كمال

بوقلقول الھادي
5/26/201111/4/2008

بن سلیم محسن2
البنوك الجزائریة و مدى تقیدھا 
بألحكام الدولیة الخاصة بإدارة 

المخاطر
بن ثابت علي

منصوري عبد هللا
6/2/20113/8/2008داحي عمار

تحري صبیحة3

دور االفصاح المحاسبي في ترشید 
قرارات االستثمار في األسواق المالیة 

دراسة حالة :تجارب بعض البلدان 
النامیة

ریحان الشریف

ھوام جمعة
بن ثابت علي
6/26/201111/4/2008جاوحدو رضا

لعشوري نوال4
دور حوكمة الشركات في رفع من 
كفاءة السوق المالي دراسة تجارب 

بعض الدول
ھوام جمعة

أمیر السعد
7/3/201111/4/2008ریحان الشریف

أثر المعلومات المحاسبیة على سلوك ناصري وھیبة5
نصیب رجمھوام جمعةالمستثمر  في األوراق المالیة

7/4/201111/2/2008ریحان الشریف

قرید صباح6
خصوصیة البنك التجاري كوسیط 

للوصول و تحقیق القیمة العادلة 
لألصول

بن ثابت علي
منصوري عبد هللا

ھوام جمعة
جاوحدو رضا

7/10/201111/3/2008

مرابطي سناء7
أھمیة عملیة التوریق في تنشیط سوق 

األوراق المالیة في إطار تجارب 
بعض الدول العربیة

ریحان الشریف
صاري محمد

أمیر السعد
بن ثابت علي

7/11/201111/3/2008

تخصص : محاسبة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

لعالیبیة مالك1

مشروع االنتقال من المخطط 
المحاسبي الوطني الى النظام 

المحاسبي المالي : دراسة حالة 
المؤسسة الوطنیة للدھن و حدة سوق 

اھراس

ھوام جمعة
جاوحدو رضا

بن عمارة منصور

12/26/201110/26/2009

ھوام جمعةجاوحدو رضاالتدقیق ا الجتماعيشباركة مھدي2
12/27/201110/26/2009بن عمارة منصور

ماضي زین العابدین3
االطار النظري ألخالقیات و 

محاسبات مھنة 
المراجعة

ھوام جمعةجاوحدو رضا
عقاري مصطفى

12/28/20112/9/2010

سي محمد لخضر4
التثبیتات المالیة و المعنویة بین 

المعاییر الدولیة و النظام المحاسبي و 
المالي الجزائري

حمانة كمالھوام جمعة
جاوحدو رضا

12/29/201110/19/2009

نقد بنك و ھندسة مالیةتخصص 

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

أبو سماعیل نھلة1
مساھمة التسویق االستراتیجي في 

زیادة القدرة 
التنافسیة للبنوك العمومیة الجزائریة

بن ثابت علي
داحي عمار

4/17/201210/18/2009منصوري عبد هللا

رحیمي عیسى2
ختیار نظام الصرف في الدول الناشئة 

 :
حالة الجزائر

منصوري عبد هللا
منصوري عبد هللا

4/19/201210/21/2009داحي عمار



بونعاس شیماء3
أثر توقعات المستثمرین في تحدید 

النظام 
السعري في األسواق المالیة

بن ثابت علي
داحي عمار

4/19/201210/20/2009صالحي عبد القادر

بن الشیخ حسین أحمد4
المقاربة المالیة للكفاءة البنكیة و 

تكییفھا مع
 الواقع النقدي و المالي الجزائري

داحي عمار
منصوري عبدهللا

بن ثابت علي
ماضي بلقاسم

6/26/201210/26/2009

داحي عمارالتمویل و إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمیةقرفي عمار5
منصوري عبدهللا

بن ثابت علي
ماضي بلقاسم

6/26/201210/25/2009

إشكالیة التسییر البنكي في ظل ھیمنة بوقفة نفیسة6
المنطق المالي على االقتصاد

داحي عمار
بن عصمان محفوظ

بن ثابت علي
صالحي عبد القادر

7/8/201210/19/2009

زغید نسیم لطفي7

إشكالیة التمویل الدولي عبر األسواق 
ما بعد 

األزمة العالمیة : دراسة اقتصادیات 
الدول النامیة

بن عصمان محفوظبن ثابت علي
داحي عمار

منصوري عبد هللا

7/8/201210/25/2009

داحي عمارالبعد المعنوي إلشكالیة خلق القیمةبو لمیة مریم8
منصوري عبد هللا

بن ثابت علي
ھوام جمعة

7/9/201210/25/2009

حاج علي عدنان9
دور الحوكمة في خلق القیمة مع 

االشارة الى ا
لواقع الجزائري

داحي عمار

بن ثابت علي
منصوري عبد هللا
7/9/201210/21/2009صالحي عبد القادر

خطاب مھدي10
متطلبات تأھیل البنوك العمومیة 

االقتصادیة 
الجزائریة

داحي عمار
ماضي بلقاسم

منصوري عبد هللا
بن ثابت علي

7/9/20122/8/2010

تخصص : أسواق مالیة (الدفعة األولى)

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

تریعة یوسف1
النظام المحاسبي المالي (SCF) و 

آفاق تطویر
 بورصة الجزائر

ریحان الشریف

جاوحدو رضا
صالحي عبد القادر
7/11/201210/27/2008حمداوي الطاوس



جامعة باجي مختار عنابة
كلیة العلوم االقتصادیة و علوم التسییر

مصلحة الدراسات العلیا

  

العلوم المالیة
الثانیة)تخصص : أسواق مالیة 

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

تومي أحالم1

أفق تأسیس سوق مالي منافس النجاح 
مشروع 

المناولة في المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة 

-حالة المؤسسات الصغیرة و 
المتوسطة 
المغاربیة

بن ثابت علي

صالحي عبد القادر
4/26/201210/20/2009داحي عمار

بن بخمة سلیمان2
التحوالت المالیة الدولیة و إشكالیة 

االنحرافات 
في عمل األسواق المالیة

ریحان الشریف
عبد األمیر السعد

صالحي عبد القادر
حمداوي الطاوس

5/17/201210/27/2009

برھوم ھاجر3
تمویل المؤسسات المتوسطة و 

الصغیرة عن طریق االندماج أو  
االستیالء - دراسة حالة تونس

جاوحدو رضا
بن ثابت علي

ھوام جمعة
صالحي عبد القادر

6/14/20125/4/2010

بوفطیمة فاروق4
التقاریر المالیة و دورھا في رفع 

كفاءة سوق 
األوراق المالیة دراسة میدانیة

ریحان الشریف
ھوام جمعة

بن عمارة منصور
جاوحدو رضا

6/28/201210/21/2009

مرداسي شوقي5
خیار الجزائر بالتكلیف مع متطلبات 

االفصاح وفق معاییر المحاسبة 
(IAS-IFRS  الدولیة)

ریحان الشریف
أمیر السعد

حمانة كمال
ھوام جمعة

7/2/201210/20/2009

بوصفصاف فرید6
أثر استخدام تكنولوجیا المعلومات و 

االتصاالت الحدیثة على أداء
المؤسسة االقتصادیة في الجزائر

ریحان الشریف
بوقلقول الھادي

سالمي جمال
ثالیجیة نوة

7/3/201210/20/2009

كباش فاطمة 7
الزھراء

الذكاء االقتصادي كخیار لتفسیر عدم 
استقرار 

االسواق المالیة -دراسة حالة بعض 
االقتصادیات الناشئة

بن ثابت علي
بریبش السعید

منصوري عبد هللا
بن عمارة منصور

7/9/201210/22/2009

برھوم أسماء8
البورصة كمصدر تمویل للمؤسسات 

بن عصمان محفوظالصغیرة و المتوسطة حالة تونس
بریبش السعید

داحي عمار
جاوحدو رضا

9/20/20125/5/2010

تخصص : محاسبة

تاریخ أول تسجیلتاریخ المناقشةأعضاء لجنة المناقشةاسم المشرفعنوان المذكرةاللقب و االسمالرقم

لعكیكز یاسین1

مدى مالئمة مؤشرات األداء المالي 
المشتقة من 

قائمة التدفقات النقدیة التخاذ القرارات 
االنتمائیة

عكي علوان عومر

جاوحدو رضا
4/14/201210/20/2009بن عمارة منصور

قائمة المترشحین الذین نقاشوا مذكرة الماجستیر



سوسة بدر الدین2
التدقیق القانوني للمجمعات -دراسة 

جاوحدو رضاحالة الجزائر
بن ثابت علي

ھوام جمعة
صالحي عبد القادرد

5/27/201210/22/2009

تومي سمیة3

دور المراقبة المحاسبیة و الجبائیة 
للحد من 

ظاھرة التھرب و الغش الضریبي 
الجزائري

بن عمارة منصور

جاوحدو رضا
بن عمارة منصور

ھوام جمعة
عولمي بسمة

6/25/201210/26/2009

بومدین منال4
عالقة التشریع الضریبي في الجزائر 

بالنظام 
المحاسبي المالي

بن عمارة منصور

جاوحدو رضا
ھوام جمعة

6/26/201210/21/2009عولمي بسمة

تلیلي طارق5
لتدقیق الداخلي مدخل لتحسین أداء 

المؤسسة
 االقتصادیة

حمانة كمال

جاوحدو رضا
بن عمارة منصور

7/3/201211/1/2009ھوام جمعة
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