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جتمع أعضاء المجلس العلمي لكلیة العلوم ا العاشرة صباحا وعلى الساعة  2018من سنة  جویلیة 03 خبتاری          

  :جدول األعمال التالي  دراسةعة اجتماعات عمادة الكلیة لاالقتصادیة وعلوم التسییر بقا

  
  :جدول األعمال

  

 .الدراسات العلیا - 1
 .متفرقات - 2

 
 

 :الدراسات العلیا: أوال
 

   :الدكتوراه و التأھیل الجامعي مناقشات رسائل  - 1

  :االقتصادیةلوم ـــعالـــم قس  - أ

  سوامس رضوان: وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 1

العالقة بین البنك والمؤسسة في ظل االنتقال من نموذج التمویل االستداني إلى نموذج اقتصاد السوق ": تحت عنوان

  "- حالة الجزائر –

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة       رئیسا                                  منصوري عبد هللا. د.أ - 1
 .جامعة عنابة     مقررا                                            كمال سماش. د - 2
 .عضوا                 جامعة عنابة                     صالحي عبد القادر. د.أ - 3
 .سكیكدةعضوا                 جامعة                               شالبي عمار. د - 4
 .قالمةعضوا                 جامعة                             وعزیز ناصرب. د - 5
 .عضوا                 جامعة سوق أھراس               أوالد زاوي عبد الرحمان. د - 6

 محضر اجتماع المجلس العلمي
03/07/2018لجلسة یـــوم   

 
 



 

 إلىالعالقة بین البنك والمؤسسة في ظل االنتقال من نمط االستدانة : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  - حالة بورصة الجزائر –نمط األسواق المالیة 

  .42: العدد. بمجلة التواصل، جامعة عنابة
  

  زراري نور الدین : وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 2

  "2014-2001: البرامج التنمویة  –العام وأثره على التنمیة االقتصادیة في الجزائر  اإلنفاق": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                         ماضي بلقاسم . د.أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                              لبو محمد لمین. د - 2
 .قسنطینةعضوا                 جامعة                             بوعشة مبارك. د.أ - 3
 .عنابةعضوا                 جامعة                                  عفیف ھناء. د - 4
 .تبسةعضوا                 جامعة                                  جنینة عمر. د - 5
 .جامعة سوق أھراس              عضوا     أوالد زاوي عبد الرحمان             . د - 6

  

: أثر اإلنفاق العام على النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
2001-2014".  

  .10: العدد. بمجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غردایة
  

 دیب مفیدة  : ةوحة دكتوراه علوم للمترشحوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطر - 3

  "دور التسویق الدولي في تعزیز القدرات التصدیریة لالقتصاد الجزائري ": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                        ثالیجیة نوة . د.أ - 1
 .مقررا                جامعة عنابة  داوي الطاوس                   حم. د.أ - 2
 .عضوا               جامعة قسنطینة مبارك                       بوعشة. د.أ - 3
 .سعودي محمد الطاھر             عضوا                جامعة باتنة. د.أ - 4
 .جامعة تبسة             نابت إبراھیم                          عضوا    . د - 5
 .أوالد زاوي عبد الرحمان          عضوا                 جامعة سوق أھراس. د - 6

  

قیادة انطالق الصادرات نحو : التسویق الدولي: " وھذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي یحمل العنوان التالي     
  " -النموذج الصیني –األسواق العالمیة 

  .29: العدد. بمجلة رماح، مركز البحث والتطویر ، األردن
  

   معایزیة عبد الرزاق: وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 4

  "أدوات التمویل اإلسالمي وإمكانیة إدماجھا في القطاع المصرفي الجزائري": تحت عنوان

  :یة أسماؤھمأمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلت
  
  



 .جامعة عنابة     رئیسا                                  بن عمارة منصور. د.أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                              سالمي جمال. د - 2
 .عنابةعضوا                 جامعة                              حمانة كمال. د.أ - 3
 .أم البواقيعضوا                 جامعة                            زوبیرعیاش . د.أ - 4
 .قالمةعضوا                 جامعة                               بشیشي ولید. د - 5
 .قالمةجامعة       عضوا                                          مجلخ سلیم. د - 6

  

صیغ وأسالیب التمویل اإلسالمیة وسبل تطبیقھا في : لمقال الذي یحمل العنوان التاليل وعد بالنشر وھذا بناءا على     
  ."البنوك الجزائریة

  .09: العدد. أم البواقي ، جامعة العلوم اإلنسانیةبمجلة 
  

 لعور سطایحي الھام  : ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 5

  "إشكالیة النمو االقتصادي في ظل االنفصال المالي واقع االقتصاد الجزائريتحلیل ": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                      بن ثابت علي. د.أ - 1
 .جامعة عنابة    مقررا                                          داحي عمار. د - 2
 .عنابةعضوا                 جامعة                  منصوري عبد هللا . د.أ - 3
 .باتنةعضوا                 جامعة                      عمر الشریف. د. أ - 4
 .قسنطینةعضوا                 جامعة                 شرابي عبد العزیز. د.أ - 5
 .سكیكدةعضوا                 جامعة                       قصاص شریفة. د - 6

  

مع : االنفصال المالي أو إعادة النظر في دور المالیة في االقتصاد : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  ."اإلشارة لواقع االقتصاد الجزائري

  .07: العدد. سكیكدة، جامعة الباحث االقتصاديبمجلة 
  

   بوزید صلیحة: ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 6

  " -دراسة تحلیلیة مقارنة  –صناعة النفط وإعادة إنتاج الفقر في إفریقیا ": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة    رئیسا                                      حمداوي الطاوس. د.أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة  بوریش ھشام                           . د.أ - 2
 جامعة عنابة    مقرر ثاني                    مولة عبد هللا                   . د - 3
 .جامعة عنابة    عضوا                                           شلیحي إیمان. د - 4
 .قالمةعضوا                 جامعة                              مریمت عدیلة. د - 5
 .قالمةعضوا                 جامعة                       بضیاف عبد المالك. د - 6
 .عضوا                 جامعة سكیكدة                           شرقرق سمیر. د - 7

  

  ."التلوث النفطي وانعكاساتھ على سوق النفط : " ناءا على المقال الذي یحمل العنوان التاليوھذا ب     
  .50: العدد. عمار ثلیجي األغواط، جامعة دراسات بمجلة 

  



   باھي موسى: وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 7

  "االقتصادي في الدول العربیة النفطیةالتنمیة المستدامة والتنویع ": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة    رئیسا                                   شبیرة بوعالم عمار. د.أ .1
 .جامعة عنابة مقررا                                              رواینیة كمالد .أ .2
 عنابةعضوا                 جامعة                      عبد القادر صالحي. د.أ .3
 .قالمةجامعة    عضوا                                          بوعزیز ناصر. د .4
 .الطارفعضوا                 جامعة                             خنفر مانع      . د .5
 .قالمةعضوا                 جامعة                                بشیشي ولید. د .6

  

التنویع االقتصادي ودورھا في تحقیق التنمیة  إستراتیجیة: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "حالة االقتصادات العربیة النفطیة : المستدامة

  .57: العدد.  عنابة - باجي مختار  ، جامعة التواصل بمجلة 
  

   بوسواك أمال: ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 8

  "االبتكارات المالیة في مجال تسییر األخطار االئتمانیة وكیفیة استفادة البنوك الجزائریة منھا": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                      صالحي عبد القادر. د.أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة                                 بوریش ھشامد .أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                                   عفیف ھناء. د .3
 .الواديعضوا                 جامعة                            عقبة عبد الالوي . د .4
 .الواديعضوا                 جامعة                              محیریق فوزي. د .5
 .سكیكدةعضوا                 جامعة                               شرقرق سمیر. د .6

  

البنوك العمومیة الجزائریة : واقع االبتكارات المالیة في البنوك: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  ."انموذجا
  .07: المجلد 02: العدد.  الوادي، جامعة  رؤى اقتصادیة: بمجلة 

  

 سعدو عادل : وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 9

  "اإلدماج واالعتماد على الذاتبین : إشكالیة التنمیة في الجزائر": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                        رواینیة كمال. د.أ .1
 .سوق أھراسمقررا                 جامعة                                 لزعرعليد .أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                          بوریش ھشام. د.أ .3
 .عنابةعضوا                 جامعة    لرباع الھادي                         . د .4
 .قالمةعضوا                 جامعة     بوعزیز ناصر                      . د .5
 .عضوا                 جامعة سوق أھراس  بن خدیجة منصف                   . د .6

  



أي فرص للجزائر في ظل الظروف : التنمیة المعتمدة على الذات: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  ."الراھنة
   14: العدد.  قالمة، جامعة  حولیات جامعة قالمة: بمجلة 

  
   عیمر حمة: ة دكتوراه علوم للمترشحوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروح - 10

 –االقتصادیة الراھنة حالة الجزائر  اإلصالحاتالنفقات العامة وأثرھا على النمو االقتصادي في ظل ": تحت عنوان

  "-دراسة قیاسیة

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                       ماضي بلقاسم. د.أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة                              سالمي جمالد  .2
 عضوا                 جامعة عنابة                    حمداوي الطاوس. د.أ .3
 .مةقالعضوا                 جامعة                             بشیشي ولید. د .4
 .قالمةعضوا                 جامعة                             مجلخ سلیم. د .5
 .قالمةعضوا                 جامعة                             حمزة بعلي. د .6

  

  "العام على النمو االقتصادي الجزائري أثر مكونات االنفاق: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
   15: العدد.  جامعة تبسة،  العلوم االنسانیة واالجتماعیة : بمجلة 

  

   صالحي صبرینة:  ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 11

  "اس الكفاءة دراسة القطاع المصرفي العمومي الجزائري من خالل تقییم األداء وقی": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                        بن ثابت علي. د.أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة        منصوري عبد هللا              د .أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                             نابت ابراھیم د .3
 .سكیكدةعضوا                 جامعة   شرقرق سمیر                        . د .4
 .قالمةعضوا                 جامعة طبایبیة سلیمة                          . د .5
 .ا                 جامعة قالمةعضو                            مجلخ سلیم . د .6

  

خالل تقییم األداء وقیاس  القطاع المصرفي العمومي الجزائري من: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "الكفاءة
   21: العدد.  جامعة زیان عاشور الجلفة،  اإلنسانیةالحقوق والعلوم : بمجلة 

 

  : قسم علوم التسییر. ب

  

   زعیم سمیة:  ةالمجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحوافق  - 12

 –درجتھن أشكالھ ومحدداتھ : توجھ المؤسسات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة نحو المقاولتیة": تحت عنوان

  " دراسة میدانیة في المؤسسات الناشطة في منطقة شمال شرق الجزائر 



  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                        حمانة كمال. د.أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة                     حمزاوي الشریفد .أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                      بوقلقول الھاديد . أ .3
 .سوق أھراسعضوا                 جامعة                           مالیكیة عامر. د .4
 .عضوا                 جامعة قالمة                          زراولة رفیق. د .5

  

دراسة  –ة التنظیمیة لمؤسسة صناعیة جزائریة تشخیص الثقاف: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "حالة مركب الحجار للحدید والصلب 

  54: العدد.  باجي مختار عنابة، جامعة  التواصل للعلوم االجتماعیة واإلنسانیة: بمجلة 

   بوناب یاسین:  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 13

دراسة حالة المؤسسات  –في منظمات الخدمات المالیة التوجھ نحو السوق على األداء المتمیز  تأثیر": تحت عنوان

  "   -المصرفیة في الجزائر 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                        بلغرسة عبد اللطیف. د.أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة                                   بوقلقول الھاديد .أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                             شایب فاطمة الزھرةد   .3
 سكیكدةعضوا                 جامعة                                         طیار حسن. د .4
 .سوق أھراسعضوا                 جامعة                                خدیجة منصف بن. د .5
 .معة سكیكدةعضوا                  جا        مقیمح صبري                            . د .6

  

وى توجھ المؤسسات تأثیر سوابق التوجھ نحو السوق في مست: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "دراسة استطالعیة على عینة من وكاالت البنوك العمومیة الجزائریة بالشرق  –المصرفیة نحو السوق 

  .2017جوان  07: العدد.  بسكیكدة 1955أوت  20جامعة ،  الباحث االقتصادي: بمجلة 

   سعیدةضواویة :  ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 14

دراسة میدانیة على عینة من المؤسسات النشطة  –أثر المعرفة السوقیة في دعم األداء التسویقي ": تحت عنوان

  "   قطاع السیاحةفي 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                         بلغرسة عبد اللطیف. د.أ .1
 .د بوقلقول الھادي                                   مقررا                 جامعة عنابة.أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                                        برجم حناند   .3
 سوق أھراسعضوا                 جامعة                                   بوفاس الشریف. د .4
 .بن خدیجة منصف                               عضوا                 جامعة سوق أھراس. د .5
 .قالمةعضوا                  جلمعة                                     زراولة رفیق. د .6

  

 مدى توفر أبعاد المعرفة السوقیة بالوكاالت السیاحیة لوالیة قیاس: " التالي وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان     
  " عنابة 

  .2019 ، مارس 29: العدد.  عمان - مركز رماح ،  رماح للبحوث والدراسات : بمجلة 



  
  

   عقون عادل:  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 15

الة المؤسسات الناشطة ح –لتحقیق التفوق التنافسي  إستراتیجیةإدارة العالقة مع الزبون كحتمیة ": تحت عنوان

  "    -في قطاع االتصاالت في الجزائر 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                         نصیب رجم. د.أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة     بوقلقول الھادي                    د .أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                              تباني رزیقةد   .3
 قالمةعضوا                 جامعة                                بعلي حمزة. د .4
 .قالمةعضوا                 جامعة                           بخاخشة موسى. د .5
 .سوق أھراسعضوا                  جلمعة                               رحالیة بالل. د .6

  

     "یةتسییر العالقة مع الزبون كمصدر للمیزة التنافسیة مساھمة نظر: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  .2018 ماي،  23: العدد.  جامعة قالمة،   1945ماي 08مجلة جامعة : بمجلة      

  

   درار یحي:  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 16

حالة مؤسسة المناجم فرفوص : وتأثیرھا على نجاعة المؤسسة االقتصادیة اإلبداعیةتنمیة القدرات ": تحت عنوان

  "    تبسة

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                        سالیمي أحمد. د.أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة                              حجار عبیدةد   .2
 عضوا                 جامعة عنابة                          رواینیة كمالد  .أ .3
 سكیكدةعضوا                 جامعة                               طیار احسن. د .4
 .سكیكدةعضوا                 جامعة                            مقیمح صبري. د .5
 .قالمةجلمعة                   عضوا                            زراولة رفیق. د .6

  

دراسة  –المنظمة  إنتاجیةوأثرھا على  اإلبداعیةواقع القدرات : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "   میدانیة بمؤسسة مناجم الفوسفات تبسة

  .2017 جوان ،  27: العدد.  زیان عاشور بالجلفة، جامعة   دراسات وأبحاث: بمجلة 

  

   إیمان خنشول آسیا:  ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 17

  "   سكیكدة -دراسة حالة مؤسسة نفطال  –زبون، التحدیات والعراقیل /تطور العالقة مورد": تحت عنوان

 :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 
  
  



 .جامعة عنابة     رئیسا                                       بوقلقول الھادي د.أ .1
 .د حجار عبیدة                              مقررا                 جامعة عنابة.أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة  بوریش ھشام                         د  .أ .3
 عضوا                 جامعة سكیكدة                              طیار احسن. د .4
 .عضوا                 جامعة سكیكدة                           بوغلیطة الھام. د .5
 .سوق أھراسمعة عضوا                  جا       بن خدیجة منصف              . د .6

  

ن في المجال الصناعي فوائد بناء عالقة بین المورد والزبو: " العنوان التاليوھذا بناءا على المقال الذي یحمل      
  "    ستمراریتھاوعوامل فشل إ

  .2018، جوان   26: العدد.   عمان مركز رماح،    رماح للبحوث والدراسات: بمجلة 

   جدید صبرینة:  ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 18

دراسة میدانیة في عینة  –العوامل التكنولوجیة والتنظیمیة المؤثرة على فعالیة إدارة عالقة الزبون ": تحت عنوان

  "من البنوك الجزائریة   

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .رئیسا              جامعة عنابة                بلغرسة عبد اللطیفد .أ .1
 .عبیدة                           مقررا                 جامعة عنابةد حجار   .2
 عضوا                 جامعة عنابة  شایب فاطمة الزھرة              د   .3
 بخاخشة موسى                       عضوا                 جامعة قالمة. د .4
 .جامعة قالمة    عضوا                  زراولة رفیق                     . د .5
 .معة سوق أھراسجا    عضوا                  بوفاس الشریف                   . د .6

  

دراسة میدانیة لعینة من  –أثر التسویق بالعالقة في قیمة الزبون : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "الطارف      لتأمین وإعادة التأمین بمنطقتي عنابة وزبائن الشركة الجزائریة ل

  .2016، جوان   42: العدد. دراسات   ، جامعة عمار ثلیجي باألغواط  : بمجلة 

  

 بلونیس سعاد:  ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 19

  "صیدال   المعرفة الضمنیة على االبتكار في مجمع  تأثیر": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                       ماضي بلقاسمد .أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة                     د جیجیق عبد المالك  .2
 عضوا                 جامعة عنابة   د شایب فاطمة الزھرة                 .3
 سوق أھراسعضوا                 جامعة  بن خدیجة منصف                    . د .4
 .عضوا                 جامعة قالمة                        بخاخشة موسى. د .5
 .قالمةعضوا                  جلمعة                              بعلي حمزة. د .6

  

               في مؤسسة ورود  اإلبداعتأثیر المعرفة الضمنیة على : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
)worood ( بوادي سوف" 

 .2016  نوفمبر ،  48: العدد. دراسات   ، جامعة عمار ثلیجي باألغواط  : بمجلة     



  
 قوسي سمیرة علوم للمترشحوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه  - 20

تأثیر رأس المال البشري على عملیات إدارة المعرفة في مدیریات التوزیع لشركة سونلغاز على ": تحت عنوان

  "   اإلطاراتمستوى الشرق من وجھة نظر 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                      د رواینیة كمال.أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة                    د جیجیق عبد المالك  .2
 عضوا                 جامعة عنابة                  عنان فاطمة الزھرةد   .3
 عضوا                 جامعة سوق أھراس                         بوعشة فوزیة. د .4
 .سوق أھراسعضوا                 جامعة                         بوفاس الشریف. د .5
 .تبسةعضوا                  جلمعة                           بخوش مدیحة. د .6

  

 –بعاد رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة مدى توفر أ: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  )     "CAAR( دراسة میدانیة في المدیریة الجھویة للشركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین 

  .   2019جوان ،  29: العدد.   مركز رماح بعمان،    وث والدراسات رماح للبح: بمجلة 
  

 بونعیجة نجوى : ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 21

 –إطار النظام الوطني لالبتكار  االبتكار كتوجھ استراتیجي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في": تحت عنوان

  "    - دراسة حالة الجزائر 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                      سالیمي أحمدد .أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة                         شطاب نادیةد  .أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                  بن عمارة منصورد  .أ .3
 قالمةعضوا                 جامعة                             بعلي حمزة. د .4
 .سكیكدةعضوا                 جامعة                          شرقرق سمیر. د .5
 .سوق أھراسعضوا                  جلمعة                        بوفاس الشریف. د .6

  

االتجاه العام للبقاء : صادیةاالبتكار بالمؤسسة االقتاستراتیجیات : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "ستمراریة بیئة األعمالوا

  . 07: العدد.   جامعة العربي التبسي ، تبسة،     للرسالة للدراسات والبحوث االنسانیة: بمجلة 

 طویل حسونة  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 22

  "    تقییم وأفاق على ضوء التحوالت االقتصادیة: سیاسة المیزانیة في الجزائر": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                               حمانة كمالد .أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة                               ماضي بلقاسمد . أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                            یحان الشریفد ر. أ .3
 بسكرةعضوا                 جامعة                                  خنشور كمال. د .4
 .2قسنطینة عضوا                 جامعة                                  مبارك بوعشة. د .5



 .بسكرةعضوا                  جلمعة                        بن بریكة عبد الوھاب. د .6
  

ضبط  میزانیة في الجزائر ما بعد صندوقالجة عجز التمویل ومع: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "واقع وآفاق : اإلیرادات
  . 2018دیسمبر  25: العدد.   البویرة،  آكلي محند أولحاج، جامعة     معارف: بمجلة 

 بوخضیر وحید  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 23

حالة عینة من المؤسسات الناشطة في  -دور إدارة التوزیع في تحسین تنافسیة المؤسسة االقتصادیة": تحت عنوان

  "صناعة الحلیب ومشتقاتھ    

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                          بوقلقول الھاديد .أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة                                نة كمالحماد . أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                      بلغرسة عبد اللطیفد . أ .3
 سوق أھراسعضوا                 جامعة                           بن خدیجة منصف. د .4
 سوق اھراسعضوا                 جامعة                                  رحالیة بالل. د .5
 .قالمةمعة عضوا                  جا                                  بعلي حمزة. د .6

  

  "    اإلنتاجیةمحددات تصمیم قنوات التوزیع في المؤسسة : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  . 2018دیسمبر  25: العدد. معارف    ، جامعة آكلي محند أولحاج ، البویرة  : بمجلة 

 صید نوال  ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 24

  "    األوراق المالیة في ظل العولمة وانعكاساتھ على اقتصادیات دول الجنوب أسواقتطور ": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                        صالحي عبد القادرد .أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة                                 بن ثابت عليد . أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                                  داحي عمار. د   .3
 قالمةعضوا                 جامعة                                   صاولي مراد. د .4
 سوق أھراسعضوا                 جامعة        اوالد زاوي عبد الرحمن             . د .5
 .قالمةعضوا                  جامعة                                 بوعزیز ناصر. د .6

  

األوراق المالیة  أسواقعلى أداء  وتأثیرھااألزمة المالیة العالمیة : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "العربیة

  . 2017سنة  ،  50 :العدد. ، البویرة   األغواط ، جامعة     دراسات: بمجلة 

 بن كشرود رضوان  ي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحوافق المجلس العلم - 25

دراسة  –مدى مساھمة إدارة رأس المال العامل في خلق القیمة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة ": تحت عنوان

  "میدانیة  

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
  
  



 .جامعة عنابة     رئیسا                                              خیاري زھیة. د  .1
 .مقررا                 جامعة عنابة      جمال                           سالمي . د   .2
 ھوام لمیاء                                   عضوا                 جامعة عنابة. د   .3
 د  برجم محمد خمیسي                        عضوا                 جامعة سوق اھراس.ا .4
 بھلول نور الدین                              عضوا                 جامعة سوق أھراس. د .5
 .مریمت عدیلة                                عضوا                  جامعة قالمة. د .6

  

دراسة حالة  –تأثیر إدارة رأس المال العامل على خلق القیمة : " ا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التاليوھذ     
  "2015- 2005: مجمع صیدال خالل الفترة

  . 2018،  سنة  01: العدد 11  : المجلد،     الواحات للبحوث والدراسات: بمجلة 

  

 قرید صباح  ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 26

  "تأثیر رأس المال الفكري على تنافسیة المؤسسة المالیة بالسوق المالي     ": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة                  رئیسااوضایفیة لمیاء                          . د  .1
 .مقررا                 جامعة عنابة       ریحان الشریف               . د  .أ  .2
 ھوام لمیاء                               عضوا                 جامعة عنابة. د   .3
 صالح الدین                      عضوا                 جامعة سوق أھراس د  سوالم  .4
 قاسمي شاكر                              عضوا                 جامعة الطارف. د .5
 .طرادخوجة ھشام                        عضوا                  جامعة سوق اھراس. د .6

  

السبیل لتعزیز تنافسیة المؤسسات المدرجة  رأس المال الفكري ،: " ذي یحمل العنوان التاليوھذا بناءا على المقال ال     
  "ببورصة الجزائر

  . 2018 سبتمبر ،   27: العددمركز رماح بعمان، ،    رماح: بمجلة 
  

 زیراوي عادل  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 27

دراسة حالة  –تقییم أداء السیاسة االئتمانیة للبنوك التجاریة وفاعلیتھا في تمویل النشط االقتصادي ": تحت عنوان

  "     2017-1990تحلیلیة للفترة 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                      بن ثابت علي. د. أ .1
 .مقررا                 جامعة عنابة     حمداوي الطاوس              . د  .أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة                          سماش كمال. د   .3
 عضوا                 جامعة سوق أھراس            د بن رجم محمد خمیسي.أ   .4
 سوق أھراسعضوا                 جامعة                       بھلول نور الدین. د .5
 .قالمةعضوا                  جامعة                         بوعزیز ناصر. د .6
  

واقع السیاسة االئتمانیة للبنوك الجزائریة ومتطلبات السالمة : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "2016- 2008المصرفیة للفترة 

  . 2017  مارس،   ، 4،عدد خاص  46: ، العددجامعة بسكرة ،     اإلنسانیةالعلوم : بمجلة 



 عماري صلیحة  ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 28

  "المعاییر الحالیة الدولیة للتقییم والتشخیص المالي والمحاسبي في البنوك      ": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا               ارة منصور                      بن عم. د. أ .1
 .بن ثابت علي                             مقررا                 جامعة عنابة. د . أ .2
 عضوا                 جامعة عنابة  عبد اللطیف                     بلغرسة. د   .3
 البواقي أمد عثماني أحسین                             عضوا                 جامعة .  .4
 قالمة عضوا                 جامعة   سماعلي فوزي                            . د .5
 .أم البواقيجامعة        عضوا              عیاش زوبیر                             . د .6

  

التقییم المالي للبنوك باستخدام مؤشرات نظام التقییم المصرفي : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "دراسة حالة بنك الخلیج الجزائر - CAMLESاألمریكي 

  . 2018  جوان،  09: ، العدد أم البواقي العلوم اإلنسانیة    ، جامعة : بمجلة 

  

  :متـــــفرقــــــات: ثانیا
 

  :تقییم مطبوعة بیداغوجیة -

للدكتورة لونیسي " تاریخ الوقائع االقتصادیة: " بعد تلقي التقاریر االیجابیة المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة بعنوان  . أ

  :لطیفة من الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 جامعة عنابةد ثالیجیة نوة                                 .أ .1

 رمضاني لطفي                           جامعة عنابة. د .2

 بد الرحمن                   جامعة سوق أھراسع أوالد زاوي. د .3

  .وافق المجلس على ذلك

  

  
حازم حجلة للدكتورة " إدارة الموارد البشریة : بعد تلقي التقاریر االیجابیة المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة بعنوان  . ب

  :من الخبراء اآلتیة أسماؤھم سعیدة

 جامعة عنابة   بارة سھیلة                           . د .1

 لرباع الھادي                           جامعة عنابة. د .2

 قالمةجامعة                          بخاخشة موسى. د .3

  .وافق المجلس على ذلك
  

   مباركي صفاءللدكتورة " محاضرات في مادة الھندسة الوظیفیة : عنوانالمطبوعة البیداغوجیة بوافق المجلس على 
  

  



 
المسؤولیة االجتماعیة كبعد جدید لتقییم األداء : " قبل المجلس طلب تسجیل في الدكتوراه للطالبة حاجي رفیقة في موضوع 

  :عینة من المؤسسات دراسة  –الكلي للمؤسسة 

  روحة ، بشرط تقدیم إشھاد من جامعة الجزائرلإلشراف على األط  كما وافق المجلس على تعیین االستاذة تباني رزیقة

  . المشرف األستاذ فیما یخص إلغاء التسجیل السابق و تنازل

  

  خطاب مھدي :عنوان أطروحة الدكتوراه للطالب وافق المجلس على طلب تعدیل  :تعدیل  -

  "المستفادة بالنسبة للبنوك الجزائریةالدروس –إدارة المخاطر البنكیة في ظل األزمات المالیة العالمیة " :العنوان القدیم 

  "حالة الجزائر –إدارة المخاطر البنكیة في ظل األزمات المالیة العالمیة " :العنوان الجدید 

  

 .التسویق األخضر : الموافقة على إقامة ملتقى وطني للدكتورة شاوي شافیة و الدكتورة برجم حنان تحت عنوان  -

 
 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 


