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جتمع أعضاء المجلس العلمي لكلیة العلوم ا العاشرة صباحا وعلى الساعة  2018من سنة  أكتوبر 23 خبتاری          

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

  
  :جدول األعمال

 

 ادة التسجیل في الدكتوراهالتسجیل وإع - 1
 2018/2019الدخول الجامعي  - 2
 ملفات التأھیل الجامعي ومناقشة الدكتوراه - 3
 .متفرقات - 4

 
 

 :التسجیل وإعادة التسجیل في الدكتوراه: أوال
  
  :المصادقة على نتائج مسابقة الدكتوراه .1

، شعبة علوم 2018أكتوبر  20دكتوراه التي تم إجراؤھا یوم نتائج مسابقة ال تمت المصادقة على
  :مالیة ومحاسبة،  وأسفرت النتائج على ما یلي

  )03عدد المناصب (  :تخصص محاسبة وتدقیق
 عمري أحمد  -
 خیاري منیر -
 العیفة إیمان -

  )03عدد المناصب (   :وبنوك تخصص مالیة
 عثامنیة أمینة -
 بودشیشة ریمة -

 محضر اجتماع المجلس العلمي
23/10/2018 لجلسة یـــوم  

 
 



 قیزة عمر -
  )03عدد المناصب (  :تخصص مالیة المؤسسة

 عبیز ھاجر -
 مریم یاسینأصالحي  -
 منال بلعابد -

  
 : قوائم إعادة التسجیل في الدكتوراه المصادقة على .2

  
مختلف القوائم الخاصة بإعادة التسجیل في الدكتوراه، وھي موجودة في الملحق بھذا  تمت المصادقة على  

  . المحضر
  

  2018/2019الدخول الجامعي : ثانیا
إلى مختلف مراحل عملیة الدخول  جاوحدو رضادكتور رق نائب العمید المكلف بالدراسات األستاذ التط  

، حیث كانت أغلب النقاط إیجابیة ولم یتم تسجیل أي نقائص تشوب 2018/2018الجامعي للسنة الجامعیة 
  .العملیة

  
  : ملفات اتأھیل الجامعي ومناقشة الدكتوراه: ثالثا

 
  :المالیةلوم ـــعالـــم قس  - أ

  بونعاس شیماء: ةأطروحة دكتوراه علوم للمترشحوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة  - 1

  "لنظام المالي الدولي بین نظریة التعدیل والنموذج البدیلإشكالیة إصالح ا": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                    جاوحدو رضا. د.أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة     الحي عبد القادر            ص. د.أ - 2
 .عضوا                 جامعة عنابة                       بن ثابت علي. د.أ - 3
 .البواقي أمعضوا                 جامعة                          بوكثیر حمار. د - 4
 .الطارفعضوا                 جامعة                             خنفر مانع. د - 5
 .قالمةعضوا                 جامعة               خروف منیر           . د - 6

 

تحلیل وتیرة األزمات المالیة الدولیة بین عوامل التطور وخلل في : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  "حالة الدول الناشئة –األساسیات 

  .2017مارس . بسكرة، جامعة ضرمحمد خیبمجلة 
  
  
  
  



  
   سوسة بدر الدین: وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 2

من المدققین  دراسة میدانیة ألراء عینة: أثر معاییر التدقیق الخارجي على جودة المعلومات المالیة": تحت عنوان

  "جزائریةعلى ضوء معاییر التدقیق ال

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                 بن عمارة منصور. د.أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                        جاوحدو رضا. د. أ - 2
 .عنابةجامعة               عضوا                               سماش كمال. د - 3
 .الواديعضوا                 جامعة   الدینوري محمد الصالح            . د - 4
 .ورقلةعضوا                 جامعة                             مایو عبد هللا. د - 5
 .أھراسسوق عضوا                 جامعة    بن رجم محمد خمیسي          . د. أ - 6

  

 Norme d’audit de la responsabilité sociale au: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
développement durable une simple adaptation ou une nouvelle dimension"  

   .Revue valaque d’études des économique, volume 8 (22),201بمجلة 
  

   خ الحسین أحمدبن الشی: ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح وافق المجلس العلمي على - 3

  " المؤسسات المصرفیة في الدول الرأسمالیة المتقدمة بعد األزمة المالیة العالمیة ": 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
 .عنابةعضوا               جامعة                             سماش كمال. د  - 3
 .تلمسانعضوا                جامعة                       بن بوزیان محمد. د  - 4
 .البلیدةعضوا                 جامعة                  ة نصیرة      محاجبی. د - 5
 .قالمةعضوا                 جامعة                            شعابنیة سعاد. د - 6

  

 The changing structure of the US: " وھذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي یحمل العنوان التالي     
banking business model : derugulation, innovation and the financial crisis "  

  .11المجلد  01: ، العدد جامعة غردایة، الواحات للبحوث والدراسات بمجلة 
  

وتمت الموافقة على ،  جنوحات آسیا :وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتورة .4

 : تعیین لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 .برجم حنان                                     جامعة عنابة. د  - 1
 .شاوي شافیة                                    جامعة عنابة. د - 2
 . بضیاف عبد المالك                            جامعة قالمة . د - 3
  
  
  



  
 

  : لوم االقتصادیةقسم الع. ب
   

وتمت الموافقة على ،  بوشنقیر إیمان :وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتورة .5

 : تعیین لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 .لكحل نبیلة                                     جامعة عنابة. د  - 1
 .جامعة عنابة      شلیحي إیمان                             . د - 2
 . حلیمي حكیمة                                  جامعة سوق أھراس . د - 3

   
وتمت الموافقة على ،  حازم حجلة سعیدة :وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتورة .6

 : تعیین لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 .جامعة عنابة                        صالحي عبد القادر. د .أ - 1
 .جامعة عنابة                                  سالمي جمال. د - 2
 . جامعة سوق أھراس                                  أوضایفیة حدة. د - 3

   
وتمت الموافقة على تعیین ،  خلوفي وھیبة :وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتورة .7

 : لخبراء اآلتیة أسماؤھملجنة ا

 .بارة سھیلة                                  جامعة عنابة. د  - 1
 .شابي حلیمة                                  جامعة عنابة. د - 2
 . بحري بوبكر                                 جامعة سوق أھراس . د - 3

 
 :قسم علوم التسییر. جـ 
   

وتمت الموافقة على تعیین ،  قصابي إلیاس :بول ملف التأھیل الجامعي للدكتورعلى ق وافق المجلس العلمي  .8

 : لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 .جیجیق عبد المالك                                  جامعة عنابة. د  - 1
 .شایب فاطمة الزھراء                               جامعة عنابة. د - 2
 . جامعة سوق أھراس                               ھراءفاطمة الز طلحي. د - 3
 

  : متفرقات: رابعا
  ناصري وھیبة: على طلب تعدیل في موضوع أطروحة الدكتوراه المقدمة من  طرف الطالبة  المجلسوافق  -

  .ستثمار إسالمیةالمعاییر األخالقیة وتأثیرھا على سوق األسواق المالیة دراسة حالة مؤشرات وصنادیق ا :العنوان القدیم
المعاییر األخالقیة وتأثیرھا في سوق األوراق المالیة دراسة حالة مؤشرات األسھم وصنادیق االستثمار  :العنوان الجدید

  اإلسالمیة
وافق المجلس العلمي على طلب ملف ترشح الدكتور داحي عمار للجنة الجامعیة الوطنیة للترقیة إلى رتبة أستاذ  -

 .التعلیم العالي



  
  بوشنقیر فتیحة: افق المجلس على طلب تعدیل في موضوع أطروحة الدكتوراه المقدمة من طرف الطالبة و -

 - حالةلمؤسسة اإلسمنت و مشتقاتھ  –دور المراجعة البیئیة في تحسین األداء البیئي للمؤسسات الصناعیة  :العنوان القدیم
  .- سكیكدة  - حجار السود

 - السود حالة المؤسسة اإلسمنتیة حجار دراسة  –ئیة في استدامة المؤسسة الصناعیة دور المراجعة البی :العنوان الجدید
  .سكیكدة 

  بلقط أمیرة: وافق المجلس على طلب تعدیل في موضوع أطروحة الدكتوراه المقدمة من طرف الطالبة  -
  .یة دراسة حالة مجمعات كبرى جزائر –حوكمة المنظمات و التنمیة المستدامة  :العنوان القدیم
  .دراسة حالة مجمعات كبرى جزائریة –دور حوكمة الشركات في تجسید أبعاد المسؤولیة االجتماعیة : العنوان الجدید

  بن عیسى إلھام: وافق المجلس على طلب تعدیل في موضوع أطروحة الدكتوراه المقدمة من طرف الطالبة  -
دراسة حالة المؤسسات العمومیة : في المؤسسات االقتصادیةإعداد و تصمیم لوحة القیادة االجتماعیة : العنوان القدیم

  .االقتصادیة في الجزائر 
دراسة میدانیة على مجموعة من  –مساھمة لوحة القیادة االجتماعیة في تسییر الموارد البشریة : العنوان الجدید

  .المؤسسات االقتصادیة العمومیة
   لوراسیة الطاھر: كتوراه المقدمة من طرف الطالب وافق المجلس على طلب تعدیل في موضوع أطروحة الد -

دراسة حالة مجموعة من مؤسسات اقتصادیة   - أثر إدارة المعرفة في تعزیز قدرات التعلم التنظیمي:العنوان القدیم
  .جزائریة

المؤسسات دراسة حالة مجموعة من  –أثر إدارة المعرفة في تعزیز قدرات التعلم التنظیمي بالمؤسسة : العنوان الجدید
  .-االقتصادیة 

   حداد عفاف: وافق المجلس على طلب تعدیل في موضوع أطروحة الدكتوراه المقدمة من طرف الطالبة  -   
  .التغییر التنظیمي في سیاق المؤسسات االقتصادیة الجزائریة :العنوان القدیم
  .قالمة –جمع عمر بن عمر التغییر التنظیمي في دعم سیرورات نظام الجودة في مدور : العنوان الجدید

في األطروحة التي تحمل عنوان  حسیني أمینة: كمشرف مساعد على الطالبة  طویل حسونة. دوافق المجلس على تعیین  -   
  ".دراسة حالة مؤسسات اقتصادیة بالشرق الجزائري: نظم المعلومات و مراقبة التسییر: "

  "استراتیجیات نمو و تطویر أعمال الشركات الكبرى: " مل عنوان الذي یح الكتاب البیداغوجيوافق المجلس على  -   
  . تباني رزیقة. دو  نصیب رجم. د.أمن إعداد 

:                و التي تحمل عنوان بلعید محمد مولود. د: وافق المجلس على المطبوعة البیداغوجیة المقدمة من طرف  -
صص إدارة مالیة ، مع ضرورة أن تكتب المطبوعة بلغة             لطلبة السنة األولى ماستر تخ " التدقیق المالي"

  .التدریس ألكبر استفادة
، و ھذا بعد " أ"إلى رتبة أستاذ مساعد " ب"من رتبة أستاذ مساعد  قراش عمروافق المجلس على طلب ترقیة لألستاذ  -

  .استیفائھ للشروط
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  


