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جتمع أعضاء المجلس العلمي لكلیة العلوم أ العاشرة صباحا وعلى الساعة  2018ماي  من سنة  10 خبتاری          

  :جدول األعمال التالي  دراسةاجتماعات عمادة الكلیة لعة االقتصادیة وعلوم التسییر بقا

  
 جدول األعمال:

 

 .الدراسات العلیا - 1
 .متــفرقـــــــــات - 2

 
 :الدراسات العلیا: أوال

 
   :مناقشات رسالة الدكتوراه و التأھیل الجامعي  - 1

  :التسییرلوم ـــعم ـــقس  - أ

  بوطبخ لیلى: ةللمترشحوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم  - 1

دراسة مقارنة بین –في المؤسسة الصناعیة الجزائریة إمكانیة تطبیق نظام إدارة الجودة الشاملة ": تحت عنوان

  "-المؤسسات الصناعیة الناشطة في سكیكدة

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                    ماضي بلقاسم. د.أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                          ثالیجیة نوة. د.أ - 2
 .عضوا                 جامعة عنابة    بلخضر مسعودة                 . د - 3
 .أھراسسوق عضوا                 جامعة                       بوعشة فوزیة. د.أ - 4
 .قسنطینةعضوا                 جامعة     بوغازي فریدة                   . د - 5
 .سوق أھراسعضوا                 جامعة                   بن خدیجة منصف. د - 6

 

 محضر اجتماع المجلس العلمي
10/05/2018لجلسة یـــوم   

 
 



 

العمومیة  تطبیق متطلبات إدارة الجودة الشاملة  في المؤسسات: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
  .2017لشھر جوان  07: العدد.سكیكدة  1955أوت  20جامعة ،  الباحث االقتصادي : الصادر بمجلة" االقتصادیة

  
 حمد شفاء : ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 2

دراسة حالة شركة مناجم –التخطیط االستراتیجي باستخدام األنظمة الخبیرة في المؤسسة االقتصادیة ": تحت عنوان

  "- تبسة. الفوسفاط 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                         بنیة عمر. د.أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                        نصیب رجم. د.أ - 2
 .عضوا                 جامعة عنابة شایب فاطمة الزھراء             . د - 3
 .بوعشة فوزیة                     عضوا                 جامعة سوق أھراس. د.أ - 4
 .جامعة قسنطینة     عضوا                بوشریبة دمحم                  . د - 5
 .عضوا                 جامعة سوق أھراس                          دھان دمحم. د - 6

 

دور األنظمة الخبیرة في صناعة القرارات اإلستراتیجیة في : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     
.2017جوان  لشھر 13: العدد. تبسة،  جامعة  واإلنسانیةالعلوم االجتماعیة : الصادر بمجلة" منظمات األعمال   

 
 زرفة رؤوف: ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 3

دراسة حالة عینة من –على الجودة في المؤسسات الصغیرة  للتأھیلاثر تطبیق البرنامج الوطني ": تحت عنوان

  "شرق الجزائريالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ال

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                         حمانة كمال. د.أ - 1
 .سالیمي احمد                          مقررا                 جامعة عنابة. د.أ - 2
 .فاطمة الزھراء                 عضوا                 جامعة عنابة شایب. د - 3
 .عضوا                 جامعة أم البواقي     عیاش زوبیر                    . د.أ - 4
 .عضوا                  جامعة باتنة       تیجاني وافیة                    . د - 5
 .عضوا                  جامعة قالمة      بوعزیز ناصر                  . د - 6

 

واقع تطبیق البرنامج الوطني لتأھیل المؤسسات : " وھذا بناءا على وعد بالنشر للمقال الذي یحمل العنوان التالي     
  .2018لشھر جوان  09: العدد. العلوم اإلنسانیة ، جامعة أم البواقي: بمجلة) " 2017- 2010(الصغیرة والمتوسطة 

 
وتمت الموافقة على  رقامي دمحم: تقاریر الخبرة الخاصة بملف التأھیل للدكتورالمجلس العلمي على  وافق - 4

 : لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم

 .جامعة عنابة                                             حمداوي الطاوس. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                                           صالحي عبد القادر. د.أ - 2
 .جامعة عنابة                                                     عماني لمیاء. د - 3

  
  



 

وتمت الموافقة على  تباني رزیقة: تقاریر الخبرة الخاصة بملف التأھیل للدكتوروافق المجلس العلمي على  - 5

 : لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم

 .جامعة عنابة                                               حمانة كمال. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                                           بوقلقول الھادي. د.أ - 2
 .جامعة عنابة                                              أوضایفیة حدة. د - 3

  
  

  :االقتصادیةلوم ـــعـــم القس  - ب
  

  عزیزي دمحم صالح: وافق المجلس العلمي ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 6

دراسة میدانیة لمجموعة من –متطلبات توطین أنظمة إدارة البیئة في المؤسسة االقتصادیة ": تحت عنوان

  "-الجزائریةالمؤسسات االقتصادیة 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                شبیرة بوعالم عمار. د.أ - 1
 .بوقلقول الھادي                         مقررا                 جامعة عنابة. د.أ - 7
 .عضوا                 جامعة دمحم البشیر اإلبراھیميساطوري الجودي                    . د.أ - 8
 .سالمي جمال                           عضوا                 جامعة عنابة. د.أ - 9

 .الوافي الطیب                       عضوا                 جامعة تبسة. د - 10
 .جامعة تبسة بھلول لطیفة                        عضوا                . د - 11

 
على وظائف المؤسسة  14001أثر تطبیق المواصفة ایزو: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي

  .دراسات ،  جامعة عمار ثلیجي ، االغواط: الصادر بمجلة" االقتصادیة 
 
  بالنور رابح: وافق المجلس العلمي ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 7

  "-دراسة میدانیة لوالیات الشرق الجزائري–النفقات العامة واإلنعاش االقتصادي ": انتحت عنو

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة    رئیسا                                         بوریش ھشام. د.أ - 1
 .جامعة عنابة مقررا                                             نصیب رجم. د.أ - 2
 .عنابةجامعة عضوا                       صالحي عبد القادر              . د.أ - 3
 .ورقلةجامعة   عضوا                                             عماني لمیاء. د - 4
 .جامعة تبسة     عضوا                                        اسمایلي نزفل. د - 5
 .سوق أھراسجامعة    عضوا                                       یونسي صبرینة. د - 6

 
دراسة حالة والیة –العامة في مجال التعلیم  النفقاتفعالیة : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي

 .تبسة ،  جامعة واإلنسانیةالعلوم االجتماعیة : الصادر بمجلة" - تبسة
       

  
  
  
  
  



 

  سعد هللا عمار: وافق المجلس العلمي ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 8

  "-انعكاسات الشراكة االورومتوسطیة على أداء القطاع الزراعي في الجزائر": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة    رئیسا                                        ماضي بلقاسم. د.أ - 1
 .جامعة عنابة  مقررا               رواینیة كمال                           . د.أ - 2
 .جامعة عنابة  عضوا                      زغیب شھرزاد                 . د.أ - 3
 .الطارفجامعة             عضوا                                     خنفر مانع. د - 4
 .سوق أھراسجامعة     عضوا                           طراد خوجة ھشام         . د - 5
 .جامعة سوق أھراس    عضوا                                      محرز نور الدین. د - 6

 
أثر اتفاقیات الشراكة االورومتوسطیة على الصادرات : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي

     .غردایة،  جامعة  الواحات للبحوث والدراسات : الصادر بمجلة" -حالة الجزائر–الزراعیة للدول العربیة 
 09: المجلد 01:العدد

  
  

  نوري سمیحة: وافق المجلس العلمي ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 9

  "-حالة الجزائر–التقییم في تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة داخل االقتصادیات الناشئة  دور": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة    رئیسا                                      حمداوي الطاوس. د.أ - 1
 .مقررا               جامعة عنابة    ھوام جمعة                             . د.أ - 2
 .بوریش ھشام                              عضوا                جامعة عنابة. د.أ - 3
 .طبایبیة سلیمة                               عضوا                جامعة قالمة. د - 4
 .عضوا                 جامعة سوق أھراس     بالل                            رحالیة. د - 5
 .عضوا                 جامعة قالمة    مریمت عدیلة                          . د - 6

 
الصغیرة والمتوسطة في  المؤسسات أداءرفع  آلیاتتقییم : وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي

 .25: العدد. مركز الرماح،  جامعة   البحوث والدراسات: الصادر بمجلة" - زائرالج
  
  

  عتروس سیف الدین: وافق المجلس العلمي ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح - 10

-تكنولوجیات المعلومات واالتصال وتحقیق التنمیة المستدامة في قطاع الصید البحري في الجزائر": تحت عنوان

  "- حالة مدینة القالةدراسة 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                 شبیرة بوعالم عمار. د.أ - 1
 .جامعة عنابة   بوریش ھشام                              مقررا            . د.أ - 2
 .جامعة عنابة   عضوا                علي                       بوصنوبرة. د.أ - 3
 .الطارفجامعة     عضوا              بحري بوبكر                            . د - 4
 .الطارفجامعة      عضوا                                         قاسمي شاكر. د - 5
 .قسنطینةجامعة             عضوا                            زھیوة عبد الكریم. د - 6

 



 

دور تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت في تحقیق أھداف ": وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي
 .27: العدد. البحوث والدراسات  ،  جامعة مركز الرماح: الصادر بمجلة" - التنمیة المستدامة

  
  

  بوعسلة رشید: أطروحة دكتوراه علوم للمترشحوافق المجلس العلمي ملف مناقشة  - 11

  "مستقبل سوق الطاقة العالمي وتأثیراتھ على االقتصاد الجزائري ": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة    رئیسا                                      ریحان الشریف. د.أ - 1
 .بلقاسم                             مقررا               جامعة عنابةماضي . د.أ - 2
 .جامعة عنابة عضوا                  شاوي شافیة                          . د.أ - 3
 .قالمةجامعة    بشیشي ولید                                عضوا            . د - 4
 .قالمةعضوا               جامعة                                  مجلخ سلیم. د - 5
 .قالمةجامعة     عضوا                                            بعلي حمزة. د - 6

 
" -)2014- 1980(محددات استھالك الطاقة في الجزائر : "وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي

 .172: العدد. السودانجامعة   ،  العلوم االقتصادیة: الصادر بمجلة
  

  عمیر حمة: المجلس العلمي ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح رفض - 12

للعدد فیفري .  والذي تم فیھ تحدیدا عن قبول مجلة دراسات، االغواط 2017نظرا لقرار المجلس العلمي المنعقد في جانفي 
  . 2017، والمقال المرفق للطالب صادر في أوت 2017

  
  :لمالیةقســـم العـــلوم ا  - ج

  
  بوازدریة الزھرة: ةالمجلس العلمي ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح وافق - 13

  "-حالة البنوك الجزائریة–الرقابة و الضبط البنكي ": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                          بن ثابت علي. د.أ - 1
 .منصوري عبد هللا                        مقررا               جامعة عنابة. د.أ - 2
 .عضوا                جامعة عنابة                                سماش كمال. د - 3
 .قالمةامعة عضوا               ج   بضیاف عبد المالك                     . د - 4
 .قالمةعضوا               جامعة                                   بعلي حمزة. د - 5
 .سوق أھراسعضوا               جامعة                    رقایقیة فاطمة الزھراء. د - 6

 
قواعد الضبط في  دور مقررات لجنة بازل الدولیة في إرساء: "وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي

 .2018. 2الجزء 43: ،  العدد  القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات: الصادر بمجلة" -البنوك الجزائریة
  

  
  
  
  
  
  



 

  
  زغبید نسیم لطفي: المجلس العلمي ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح وافق - 14

ولیة، الدروس المستفادة بالنسبة لالقتصادیات اثر اإلبداعات المالیة في إحداث األزمات المالیة الد": تحت عنوان

  "- الناھضة

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                   منصوري عبد هللا. د.أ - 1
 .جامعة عنابة  مقررا                                           بن ثابت علي. د.أ - 2
 .جامعة عنابة              عضوا  خیاري زھیة                              . د - 3
 .2قسنطینة عضوا               جامعة                             صایبي صندرة. د - 4
 .عضوا               جامعة قالمة                            بوعزیز ناصر. د - 5
 .تبسةجامعة  عضوا                                              ةبھلول لطیف. د - 6

 
 Les innovation financières facteurs: "وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي

d’instabilité au cœur des crises financières le cas algérien -"  
  .2017جوان 47: ،  العدد  العلوم اإلنسانیة: الصادر بمجلة 
 

  بوشمال نجاة: ة المجلس العلمي ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح وافق - 15

 Impact de l’audit informatique sur la qualité de l’information au sein desا": تحت عنوان

entreprises publiques algériennes -"  

  :أسماؤھمأمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة 
 .جامعة عنابة     رئیسا                                   شبیرة بوعالم عمار. د.أ - 1
 .مقررا               جامعة عنابة  جاوحدو رضا                             . د.أ - 2
 .لعیوني الزوبیر                              عضوا               جامعة عنابة. د - 3
 .قسنطینةعضوا               جامعة                                    دمحمدھان . د - 4
 .سوق أھراسعضوا               جامعة       دغمان الزوبیر                        . د - 5
 .عضوا               جامعة سوق أھراس        أوالد زاوي عبد الرحمان         . د - 6

 
 L’importance de l’audit informatique dans les : "بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي وھذا

entreprises publiques – cas de l’Algérie  -"  
  .2017سنة  )22( 8: ،  العدد Revue valaque d’études économique: في الصادر  

  
  

  حولي دمحم: للمترشح التأھیل الجامعيملف  على المجلس العلمي وافق - 16

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     خبیرا                                        جاوحدو رضاد.أ - 1
 .جامعة عنابة               خبیرا                                ھوام جمعة. د.أ - 7
 قالمةجامعة                خبیرا سعیدة                             بوردیمة. د - 8
 .عنابةجامعة                ممتحنا         بن عمارة منصور             . د.أ - 9

 .عنابةجامعة                ممتحنا                          سماش كمال. د - 10
 .جامعة               حناممت                    مزیاني نور الدین. د - 11

  



  
 :متــــفرقـــــات: ثانیا 

  
  ؛ قوسي سمیرة: وافق المجلس العلمي على طلب تعدیل موضوع أطروحة الدكتوراه المقدم من طرف الطالبة 
دراسة میدانیة على عینة من  –تأثیر رأس المال البشري على عملیات إدارة المعرفة "  :العنوان القدیم  -

  ."المؤسسات الخدمیة
في مدیریات التوزیع لشركة سونلغاز تأثیر رأس المال البشري على عملیات إدارة المعرفة "  :العنوان بعد التعدیل  -

SONELGAZ على مستوى الشرق من وجھة نظر اإلطارات"   
  
  وافق المجلس العلمي على مشروع البحث التكویني(PRFU) وان بعن: « L’excellence opérationnelle 

des entreprises.Vers une perspective d’excellence des entreprises Algériennes » 
 شایب فاطمة الزھراءالمسؤول عن المشروع الدكتورة 

  
  وافق المجلس العلمي على مشروع البحث التكویني(PRFU)  أداء مدخل للتغییر التنظیمي و تحسین ":بعنوان

  "المؤسسة االقتصادیة
  بلخضر مسعودةالمسؤول عن المشروع الدكتورة 

 
  وافق المجلس العلمي على تعیین لجنة الخبراء لتقییم المطبوعة اللبیداغوجیة المقدمة من طرف الدكتورة :

 :و ھم اآلتیة أسماؤھم  "لمدروس في الفساد و أخالقیات الع" : بعنوان  بوشنقیر إیمان
  .رمضاني لطفي               جامعة عنابة. د -1      
  .عفیف ھناء                    جامعة عنابة. د -2      
 .طبایبیة سلیمة                 جامعة قالمة. د -3      

  
  حازم : وافق المجلس العلمي على تعیین لجنة الخبراء لتقییم المطبوعة اللبیداغوجیة المقدمة من طرف الدكتورة

 :و ھم اآلتیة أسماؤھم  "إدارة الموارد البشریة" : بعنوان  سعیدةحجلة 
  .بارة سھیلة                       جامعة عنابة. د -1      
  .لرباع الھادي                    جامعة عنابة. د -2      
  .بخاخشة موسى                 جامعة قالمة. د -3      

 .یجابیة من طرف الخبراءالتقاریر اإل وھذا بعد تلقي
  

  بن حواس كریمة ، نظرا لعدم : رفض المجلس العلمي المطبوعة البیداغوجیة المقدمة من طرف الدكتورة
 .15/03/2018استیفائھا للشروط القانونیة التي نص علیھا المجلس بتاریخ 

  وافق المجلس العلمي على مشروع یوم دراسي حول المحاسبة ، التدقیق و الجبایة.  

  



  
  

 


