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، اجتمع أعضاء المجلس العلمي لكلیة العلوم االقتصادیة  زواال 14:00، وعلى الساعة 2019 دیسمبر 03بتاریخ 
  :، من أجل دراسة جدول األعمال التاليبمكتب نائب العمید للدراسات العلیاوعلوم التسییر، 
  :جدول األعمال

 

 الوضعیة البیداغوجیة - 1
 لیا الدراسات الع - 2
 التسجیل في الدكتوراه - 3
 .متــفرقـــــــــات - 4

 
  :الوضعیة البیداغوجیة: أوال

ّر بجدول  األستاذ الدكتور الھادي بوقلقولبعد الكلمة االفتتاحیة لرئیس المجلس  الذي رحب بالحضور و ذك
ار ـــر وتصحیح مسالنظ بإعادةالجدیدة والخاصة  اإلجراءاتة ، حول ــتحدث رئیس المجلس العلمي للكلیاألعمال ، 

  :بـ، خاصة ما تعلق األمر "ل م د "نظام 
یتضمن كیفیات التقییم و التدرج و التوجیھ في طوري الدراسات  2011نوفمبر  03مؤرخ في  712قرار رقم 

  لنیل شھادتي اللیسانس و الماستر
لبیداغوجیین للدراسات یحدد القواعد المشتركة للتنظیم و التسییر ا 2011نوفمبر  03مؤرخ في  711قرار رقم 

  الجامعیة لنیل شھادتي اللیسانس و الماستر
  

  :الدراسات العلیا: ثانیا
  :قسم العلوم المالیة. أ
  

وتمت  بومود إیمان ) : ة(للدكتور على تقاریر الخبرة االیجابیة لملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي  .1

  :ؤھماآلتیة أسماالموافقة على تعین أعضاء المناقشة 

 .جامعة عنابة     جاوحدو رضا                          . د.أ  - 1
 .جامعة عنابة                                   شاوي شافیة. د  - 2
 عنابة -المدرسة العلیا للتسییر            ریحان الشریف                  . د.أ - 3

 
 

تماع المجلس العلميمحضر اج  
03/12/2019لجلسة یـــوم   



 

وتمت الموافقة على تعین   آیت بارة مریم:) ة(لدكتورل على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 2

  :اآلتیة أسماؤھماألعضاء الخبراء 

 .جامعة عنابة عواطف                         مطرف . د  - 1
 .جامعة عنابة                           ھوام لمیاء      . د  - 2
 عنابة -یر ن                       المدرسة العلیا للتسیحمدي جلیلة إیما. د - 3

  

  عیاشي فاطمة الزھراء: ة وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه للمترشح  .3

 –على جودة القوائم المالیة  اإلبداعیةالتقییم المحاسبي  أسالیبدور الرقابة الجبائیة في الحد من أثر ": تحت عنوان

  "  دراسة استقصائیة

  :ضاء اآلتیة أسماؤھمأمام لجنة مناقشة تتكون من األع
 .جامعة عنابة     رئیسا                                   جاوحدو رضا. د. أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                           سماش كمال. د - 2
 عضوا                 جامعة عنابة                 العابدین ماضي زین. د - 3
 .تبسةعضوا                 جامعة                          بطورة فضیلة. د - 4
 .تبسةعضوا                 جامعة                          سمایلي نوفل. د - 5

 
"  للحد من ممارسات إدارة األرباح كآلیةالرقابة الجبائیة : " الذي یحمل العنوان التالي لمقالاوھذا بناءا على      

  .2018جوان  09: ، العدد06المجلد ،   ث االقتصاديالباحبمجلة المنشور 

  

  زعیش دمحم:  للمترشح وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه . 4

دراسة استقصائیة  –المالي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  األداءفي تحسین دور حوكمة الشركات ": تحت عنوان

  "  -بوالیة عنابةلعینة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                              بومزاید ابراھیم. د  - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                      خیاري زھیة. د - 2
 تبسةجامعة         عضوا                              برھوم ھاجر. د - 3
 .عنابةعضوا                 جامعة                       سماش كمال. د - 4
 .عنابة –المدرسة العلیا للتسییر عضوا                                 ریحان الشریف. د.أ - 5

 
ة الشركات في دعم استمرار أھمیة تبني مبادئ میثاق حوكم: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     

  . 2019مارس  29الرماح للبحوث والدراسات، العدد المنشور بمجلة "  ونمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  

 

 

 

  



 

  جالبة علي:  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه للمترشح. 5

دراسة میدانیة  –قیمة المؤسسة االقتصادیة وكمة الشركات في الرفع من دور التخطیط الضریبي وح": تحت عنوان

  "  وأكادیمیةمن وجھة نظر مھنیة 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                    جاوحدو رضا. د.أ  - 1
 .جامعة عنابة  مقررا                                   بن عمارة منصور. د.أ - 2
 عنابةعضوا                 جامعة                              سماش كمال. د - 3
 .سوق اھراسعضوا                 جامعة               زاوي عبد الرحمن أوالد. د - 4
 جامعة قالمةعضوا                                                بعلي حمزة. د - 5

 
التخطیط الضریبي كأداة للرفع من قیمة المؤسسة : " لمقال الذي یحمل العنوان التاليوعد بالنشر لا على وھذا بناء     

   .4رقم  25بمجلة التواصل، المجلد المنشور "  APPLEدراسة حالة شركة  –االقتصادیة 

  

  خالیفیة إیمان: ة وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه للمترشح. 6

دور التزام مدققي الحسابات بتطبیق المعاییر الجزائریة للتدقیق في زیادة ثقة مستخدمي القوائم ": عنوان تحت

  "دراسة استقصائیة    –المالیة 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                              سماش كمال             . د  - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                  جاوحدو رضا         . د.أ - 2
 عضوا                 جامعة عنابة  زین العابدین                   ماضي . د - 3
 عضوا                 جامعة تبسة                برھوم ھاجر              . د - 4
 عضوا                 المدرسة العلیا للتسییر              حمدي جلیلة إیمان          . د - 5

 
ي الحسابات في زیادة ثقة مستخدمي القوائم المالیة ــدور مدقق: " مقال الذي یحمل العنوان التاليال وھذا بناءا على      

 29والدراسات العدد  الرماح للبحوثالمنشور بمجلة "  دراسة استقصائیة لعینة من محافظي الحسابات في الجزائر –

  .2019مارس 

  

  جغوط عبد الرزاق:  للمترشح وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه . 7

 –أثر تطورات بیئة التصنیع الحدیثة على االستثمار في األصول الثابتة في ظل التنافسیة الصناعیة ": تحت عنوان

  "   دراسة عینة مؤسسات صناعیة في الجزائر

  :مام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھمأ
 .جامعة عنابة     رئیسا                                       ھوام جمعة. د.أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                           سماش كمال. د - 2
 جامعة عنابة          مقرر ثاني               ماضي زین العابدین    . د - 3
 عضوا                 جامعة عنابة                 بن عمارة منصور. د.أ - 4
 قالمةعضوا                 جامعة                        بخاخشة موسى. د - 5
 جامعة قالمةعضوا                                             بعلي حمزة. د - 6



 

 
دراسة استقصائیة  –محددات االستثمار في األصول الثابتة : " ذي یحمل العنوان التاليوھذا بناءا على  المقال ال     

  .2019مارس  29المنشور بمجلة الرماح للبحوث والدراسات العدد "  لمؤسسات صناعیة جزائریة

  

  بوزیدة سوسن: ة للمترشح وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه . 8

  "سویق األخضر ودوره في النھوض بالسیاحة البیئیة في الجزائر   الت": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا               جاوحدو رضا           . د.أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة      شاوي شافیة           . د - 2
 عضوا                 جامعة عنابة             برجم حنان     . د - 3
 عنابة -المدرسة العلیا للتسییر عضوا                     ریحان الشریف      . د. أ - 4
 تبسة عضوا                 جامعة       برھو ھاجر           . د - 5

 
 Green marketing : The approche for" : وھذا بناءا على  الوعد بالنشر للمقال الذي یحمل العنوان التالي     

a good competitive postion and higher public interest " المنشور بمجلة الرماح للبحوث والدراسات

  .2020العدد بدایة سنة 

  

 بوصبع سھام:  ةللمترشح وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه . 9

دراسة حالة المدیریة الجھویة  –الزبون في تحسین األداء التسویقي للمؤسسة أثر إدارة معرفة ": تحت عنوان

  "   - عنابة  –لمؤسسة اتصاالت الجزائر للھاتف النقال موبیلیس 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                          شاوي شافیة            . د - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة          نصیب رجم             . د. أ - 2
 جامعة عنابة              عضوا                      برجم حنان       . د - 3
 عضوا                 جامعة سوق أھراس          رز نور الدین         مح. د - 4
 جامعة قالمة               عضوا            جریبي السبتي            . د - 5
 عضوا                 جامعة سكیكدة            طیار احسن             . د - 6

 
المنشور بمجلة " إدارة معرفة الزبون كأداة لزیادة والئھ  : " وھذا بناءا على  المقال الذي یحمل العنوان التالي     

   2018دیسمبر  10العدد  06الباحث االقتصادي  المجلد 

  
  
  
  
  
  
  



 

  :قسم علوم التسییر. ب
  

  حسیني أمینة: وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحة. 10

  " دراسة حالة مؤسسات اقتصادیة في الشرق الجزائري: نظام المعلومات ومراقبة التسییر": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
  

 .جامعة عنابة   رئیسا                                   بوقلقول الھادي. د. أ - 1
 .جامعة عنابة مقررا                                          حمانة كمال .د.أ - 2
 جامعة عنابة               عضوا                          مباركي صفاء. د - 3
 قالمةجامعة عضوا                                       بخاخشة موسى. د  - 4
 .قالمةجامعة    عضوا                                          بعلي حمزة. د - 5

 
  

تأثیر نظام تخطیط موارد المؤسسة على : " مقال الذي یحمل العنوان التاليلل الوعد بالنشر وھذا بناءا على          

  .2019نھایة دیسمبر : العدد"  ة مؤسسات اقتصادیة في الشرق الجزائريدراسة حال: فعالیة مراقبة التسییر

  

  :قسم العلوم االقتصادیة. د
  

وتمت الموافقة على تعین   بن زارع حیاة: ) ة(للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 11

  :اآلتیة أسماؤھم الخبراءعضاء األ

 .جامعة عنابة                             قصابي الیاس. د  - 4
 .جامعة عنابة                       حازم حجلة سعیدة. د  - 5
 .الطارفجامعة                             خولوفي وھیبة. د - 6

 
وتمت الموافقة على تعین  نوي حیاة : ) ة(للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 12

  :تیة أسماؤھماآلاألعضاء الخبراء 

 .جامعة عنابة         لكحل نبیلة                          . د  - 1
 .جامعة عنابة                            لرباع الھادي      . د  - 2
 .جامعة قالمة    خروف منیر                              . د - 3

  
وتمت الموافقة على تعین  خوالد بوبكر : ) ة(ورللدكت على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 13

  :اآلتیة أسماؤھماألعضاء الخبراء 

 .بوریش ھشام                             جامعة عنابة. د.أ  - 1
 .جامعة عنابة                    حازم حجلة سعیدة      . د  - 2
 .بن جلول خالد                                جامعة قالمة. د - 3

  
  
 



 

وتمت الموافقة على تعین  دریس خالد : ) ة(للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 14

  :اآلتیة أسماؤھماألعضاء الخبراء 

 .جامعة عنابة                             رمضاني لطفي. د  - 1
 .جامعة عنابة                                   عفیف ھناء. د  - 2
  .سكیكدةجامعة                               شریفةقصاص . د - 3

  
وتمت الموافقة على تعین  والي مریم : ) ة(للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 15

  :اآلتیة أسماؤھماألعضاء الخبراء 

 .جامعة عنابة                      صالحي عبد القادر. د. أ  - 1
 .جامعة عنابة                                قصابي الیاس . د  - 2
  .جامعة سكیكدة      سالمة وفاء                              . د - 3

  
  رحیمي عیسى: ) ة(  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح. 16

حالة االقتصاد  –ى اقتصاد منتج ناشىء ـــي إلــاد الریعــنظام الصرف األمثل للتحول من االقتص": تحت عنوان

  " الجزائري

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                     بن ثابت علي د.أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                   منصوري عبد هللاد .أ - 2
 عضوا                 جامعة عنابة                       یش ھشامبور. د.أ - 3
 بحري بوبكر                        عضوا                 جامعة الطارف. د  - 4
 .عضوا                 جامعة الطارف                         قاسمي شاكر. د - 5
 .سكیكدةجامعة           عضوا                               شرقرق سمیر. د - 6

  
بناء وتقییم سعر الصرف الفعلي الحقیق : " وھذا بناءا على  وعد بالنشر للمقال الذي یحمل العنوان التالي          

عمان . بمجلة رماح للبحوث والدراسات" -االقتصاد الجزائري نموذجا  –اعتمادا على المیزان التجاري غیر البترولي 

  .35العدد  .األردن

  

  خدادمیة امال: ) ة(  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح. 17

دراسة حالة المنطقة  –متطلبات النھوض بالمناطق الصناعیة لدعم النمو االقتصادي في الجزائر ": تحت عنوان

  ".الصناعیة بعنابة

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                     ماضي بلقاسم د.أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                      زغیب شھرزادد .أ - 2
 قالمةعضوا                 جامعة                       بوعزیز ناصر. د.أ - 3
 عنابةعضوا                 جامعة                          شلیحي إیمان. د  - 4
 .باتنةعضوا                 جامعة                           حفیظ فطیمة. د - 5
 .قالمةعضوا                 جامعة                           خروف منیر. د - 6



 

  
الیة توطین وتطویر المناطق الصناعیة إشك: " وھذا بناءا على  وعد بالنشر للمقال الذي یحمل العنوان التالي          

العدد . عمان األردن. بمجلة رماح للبحوث والدراسات"  -عرض وتحلیل للتجربة الجزائریة  –في ظل الدولة الریعیة 

42.  

  

  شوادر مروى: ) ة(  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح. 18

دراسة عینة من مؤسسات  –لصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنمیة المستدامة دور المؤسسات ا": تحت عنوان

   - الشرق الجزائري 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                     شلیحي إیمان. د - 1
 .جامعة عنابة            مقررا                             بوریش ھشام. د - 2
 عنابةعضوا                 جامعة                      رمضاني لطفي. د - 3
 عنابةعضوا                 جامعة                           بارة سھیلة. د  - 4
 .سكیكدةعضوا                 جامعة                         ساحلي لزھر. د - 5
 .سكیكدةعضوا                 جامعة                             صید فاتح. د - 6

  
 –ثقافة عالمیة بعیون عربیة : االستدامة: " وھذا بناءا على  وعد بالنشر للمقال الذي یحمل العنوان التالي          

  .33العدد . عمان األردن. بمجلة رماح للبحوث والدراسات"  -الجزائر انموذجا

  

  :في الدكتوراه لــالتسجی: ثالثا
رفع القدرة التعبیئیة  إشكالیة: " تحت عنوان رویبح ابتسامعلى ملف تسجیل دكتوراه علوم للطالبة وافق المجلس  .1

  ".المنتجة للمدخرات المالیة وأثارھا على أفاق ترقیة االقتصاد الجزائري

اقتصادیات الموارد الطبیعیة  : " انتحت عنو عمارة نورةوافق المجلس على ملف تسجیل دكتوراه علوم للطالبة . 2

  " -دراسة حالة الجزائر  –لتوازنات النظام البیئي 

  

  متفرقات: رابعا

  :وكتب  بیداغوجیة ا تمطبوع. 1
  

  : بعنوان   ھوام جمعة:  ةدكتورلألستاذة ال وافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة 1.1
  " تیال في التقاریر المالیةواالح المحاسبة االبداعیة" 

  
  : بعنوان   شاوي شافیة:  ةوافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور 2.1

  " السیاحة واالستدامة" 
  

  : بعنوان   خیاري زھیة:  ةمطبوعة البیداغوجیة للدكتورالوافق المجلس العلمي على  3.1
  "  -1- التسییر المالي " 



 

  
  .بعد االطالع على تقاریر الخبرة االیجابیة للسادة الخبراء وھذا

  
  : بعنوان والي مریم   :  ةللدكتور ى تقاریر الخبرة المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة وافق المجلس العلمي عل 4.1

  " العملیات البنكیة وتمویل المؤسسات " 
  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 .جامعة عنابة                                د بوریش ھشام   .أ. 1
  جامعة عنابة                                     لكحل نبیلة . د.  2
  جامعة سكیكدة                          قصاص شریفة        . د. 3
  

  : بعنوان ذباح حسین   :للدكتور  ى تقاریر الخبرة المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة وافق المجلس العلمي عل 5.1
  " تطبیقات في اقتصاد المؤسسة " 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة  بارة سھیلة                                    . د. 1
  جامعة عنابة                                    شابي حلیمة. د.  2
  جامعة سوق أھراس                      عابدي دمحم السعید       . د. 3
  

  : بعنوان صالحي دمحم یزید  : للدكتور  ى تقاریر الخبرة المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة المجلس العلمي عل تحفظ 6.1
  " المحاسبة المالیة " 

  .وھذا بعد ورود تقریرین سلبیین باإلضافة إلى تقریر إیجابي
 

  : بعنوان بن عمارة منصور  :  للمطبوعة البیداغوجیة لألستاذ الدكتور  اءوافق المجلس العلمي على تعیین خبر 7.1
  " جبایة المؤسسة" 
  .موجھة لطلبة السنة الثالثة تخصص مالیة المؤسسة

 
  :تحت عنوان مطرف عواطفى الكتاب الجماعي للدكتورة وافق المجلس العلمي عل  8.1

  "إشارة لحالة الجزائر  –ي االقتصادیات الریعیة الدور االقتصادي الكلي لمؤسسات االدخار التعاقدي ف" 
  

  :تحت عنوان  تباني رزیقةى الكتاب الجماعي للدكتورة وافق المجلس العلمي عل 9.1
  " فرص ومتطلبات تحقیق األداء الشامل: نحو انتقال الشركات لنموذج حوكمة مستدام" 

  
  ملتقیات علمیة. 4
  

  :بتنظیم یوم دراسي تحت عنوان منصور د بن عمارة.أوافق المجلس على طلب    1.4
  ،"الحوكمة والجبایة المحلیة" 

  .2020فیفري  04وذلك یوم 
  

  : بتنظیم یوم دراسي تحت عنوان د بومود إیمانوافق المجلس على طلب    2.4
  ،"الواقع ، التحدیات واآلفاق – اإلسالمیةالمالیة " 

  .2020 أفریلوذلك خالل شھر 
  
  



 

 
 

  :طلب   تنظیم یوم دراسي من طرف الوكالة الوطنیة للتشغیل فرع عنابة تحت عنوانوافق المجلس على  3.4
  ،"المقاوالتیة والجامعة " 

  .2020وذلك خالل شھر فیفري  
  

  :بتنظیم ملتقى دولي تحت عنوان د شطاب نادیة.أوافق المجلس على طلب  4.4
  Numérique et territoire  

  .2020أفریل  16و  15-14وذلك أیام 
  

  : بتنظیم یوم دراسي تحت عنوان  شابي حلیمة. دوافق المجلس على طلب  5.4
  ،"الطریق نحو االستدامة –المدن الذكیة "

  .2020فیفري  20وذلك یوم 
  
  
  

                          سا16:00:  و بذلك رفعت الجلسة من طرف رئیس المجلس على الساعة                       

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


