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، اجتمع أعضاء المجلس العلمي لكلیة العلوم االقتصادیة وعلوم  زواال 14:00، وعلى الساعة 2019 نوفمبر 14بتاریخ 
  :األعمال التالي، من أجل دراسة جدول بمكتب نائب العمید للدراسات العلیاالتسییر، 

  :جدول األعمال
 

 الوضعیة البیداغوجیة - 1
 الدراسات العلیا  - 2
 التسجیل في الدراسات العلیا وإعادةالتسجیل  - 3
 .متــفرقـــــــــات - 4

 
  :الوضعیة البیداغوجیة: أوال

  
ّر بجدول األعمال ،  األستاذ الدكتور الھادي بوقلقولبعد الكلمة االفتتاحیة لرئیس المجلس  الذي رحب بالحضور و ذك

كان على الذي أوضح أن الدخول الجامعي  رضا جاوحدو األساذ الدكتورنائب العمید للبیداغوجیة  أحیلت الكلمة  للسید
تلك الخاصة بالتسجیل في  ةاغوجیة المرسلة من الوزارة، خاصاالستجابة إلى كل المراسالت البید تما یرام، حیث تم

  .ماسترالسنة األولى 
  

  :الدراسات العلیا: ثانیا
  
  :قسم العلوم المالیة. أ
  
وتمت الموافقة على تعین الخبراء    بومود إیمان: للدكتورة  التأھیل الجامعي  على قبول ملفوافق المجلس العلمي . 1

  :اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة                                  رضا جاوحدو. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                                      شاوي شافیة. د  - 2
 المدرسة العلیا للتسییرعنابة                             ریحان الشریف   . د.أ - 3

  

 

 
 

 محضر اجتماع المجلس العلمي
14/11/2019لجلسة یـــوم   



 

  بومدین منال: ة للمترشحوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم . 2

متطلبات تطبیق النظام المحاسبي المالي بین الزامات التشریع الجبائي واھداف التسییر داخل ": تحت عنوان

  " المؤسسات االقتصادیة الجزائریة 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                             جاوحدو رضا. د. أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة             بن عمارة منصور. د.أ - 2
 عضوا                 جامعة عنابة      كمال                سماش. د - 3
 .الطارفعضوا                 جامعة                      بحري بوبكر. د - 4
 .الطارفعضوا                 جامعة                     قاسمي شاكر. د - 5
 .سوق أھراسعضوا                 جامعة                    بودشیشة رقیة. د - 6

 
الجزائري والدور التمویلي  تقییم النظام الجبائي: " الذي یحمل العنوان التالي الوعد بالنشر للمقالوھذا بناءا على      

 دیسمبر  37: العدد.  بمجلة رماح للبحوث والدراسات ،  عمان األردن"  )2018 – 2007( للضرائب المباشرة للفترة 

2019.  

  تومي سمیة: وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحة. 3

 –مساھمتھ في تفعیل آلیات الرقابة الجبائیة للحد من التھرب والغش الجبائي  النظام المحاسبي ودى": تحت عنوان

  "دراسة حالة الجزائر 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                 جاوحدو رضا   . د. أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                    د بن عمارة منصور .أ - 2
 جامعة عنابة                عضوا                             سماش كمال. د - 3
 الطارفعضوا                 جامعة                           بحري بوبكر. د  - 4
 .الطارفجامعة           عضوا                                  قاسمي شاكر. د - 5
 .تبسةعضوا                 جامعة                                بھلول لطیفة - 6

  
اإلدارة الجبائیة " : ،  للمقال الذي یحمل العنوان التالي2018أفریل  15بتاریخ  وھذا بناءا على الوعد بالنشر          

الصادر بمجلة رماح "  دراسة حالة اإلدارة الجبائیة الجزائریة –االلكترونیة ركیزة أساسیة لتفعیل الرقابة الجبائیة 

  .2020بدایة سنة :العدد.  للبحوث والدراسات ،  عمان األردن

  
  :قسم علوم التسییر. ب
  
وتمت الموافقة على تعین الخبراء    بلھوشات أسیا: للدكتورة  على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 4

  :أسماؤھماآلتیة 
 .جامعة عنابة   اء                              حمدوش وف. د - 1
 .جامعة عنابة                            بن علي سمیة     . د  - 2
  جامعة قالمة   عماني لمیاء                              . د.أ - 3       

  
  



 

  محبوب یمینة: وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحة. 5

دراسة على عینة من  – اإلطاراتلیة لتحقیق التفوق التنافسي من وجھة نظر فئة إدارة المواھب كآ": تحت عنوان

  " المؤسسات الصیدالنیة

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                   رواینیة كمال. د. أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                     ججیق عبد المالك .د - 2
 جامعة عنابة                عضوا                            تباني رزیقة. د - 3
 سوق أھراسعضوا                 جامعة                       بوفاس الشریف. د  - 4
 .قالمةعضوا                 جامعة                             بعلي حمزة. د - 5
 .أم البواقيعضوا                 جامعة                 عسول دمحم لمینبھلول  - 6

  
الصادر "  لیة قیاس الموھبة في المؤسسة االقتصادیةإشكا: " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي          

  .2016سنة  2العدد  17بمجلة العلوم والتقانة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ، المجلد 

  حسیني أمینة: المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه للمترشحة تحفظ . 6

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

  .الدكتوراه طالبتقدیم دفتر بالملف ، السیما ما تعلق تقدیم  جراءاتإ عدم احترام وھذا بسبب
  

  :قسم العلوم االقتصادیة. د
  

وتمت الموافقة على تعین  عویسي وردة : ) ة(للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 7

  :اآلتیة أسماؤھمأعضاء المناقشة 

 .جامعة عنابة                             زغیب شھرزاد. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                            عفیف ھناء       . د  - 2
 .جامعة سكیكدة                               اوضایفیة حدة. د - 3

  
  .ال سیما ما تعلق األمر بالمقال المنشور شریط نسرینتحفظ المجلس على ملف التأھیل الجامعي للدكتورة . 8
  
  بدیر لمیاء: ) ة(  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح. 9

دراسة حالة  –العام لتجاوز نقمة المورد الطبیعي وتجسید التنمیة المستدامة  تفعیل سیاسة االنفاق": تحت عنوان

  " الجزائر

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                     شلیحي إیمان.د - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                  د زغیب شھرزاد .أ - 2
 جامعة عنابة                عضوا                       لرباع الھادي. د - 3
 الطارفعضوا                 جامعة                      بحري بوبكر. د  - 4
 .الطارفجامعة      عضوا                                      خنفر مانع. د - 5
 .عضوا                 جامعة قالمة      .              سوداني أحالم. د - 6



 

  
اختالالت االقتصاد الجزائري في ظل نقمة : " وھذا بناءا على  وعد بالنشر للمقال الذي یحمل العنوان التالي          

  .األردنعمان . بمجلة رماح للبحوث والدراسات" المورد الطبیعي

  

  عجمي سارة: ) ة(  وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح. 10

 – 1986( قیاس أثر االنتاجیة الكلیة لعوامل االنتاج على النمو االقتصادي دراسة حالة الجزائر ": تحت عنوان

2015( "  

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                     زغیب شھرزادد .أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة                     د حمداوي الطاوس .أ - 2
 جامعة عنابة                عضوا                   د شبیرة بوعالم عمار.أ - 3
 قالمةعضوا                 جامعة                        د بوعزیز ناصر.أ  - 4
 .سوق أھراسعضوا                 جامعة                        بھلول نور الدین. د - 5
 .عضوا                 جامعة قالمة         بن جلول خالد                 . د - 6

  
في نمو القطاع  اإلنتاجالكلیة لعوامل  اإلنتاجیةأثر : " الذي یحمل العنوان التالي المنشور مقالالوھذا بناءا           

  . ) 1( 19العلوم والتقانة الخرطوم  العدد بمجلة "  2016 – 2000الخاص في الجزائر خالل الفترة 

  
 التسجیل واعادة التسجیل في الدراسات العلیا: ثالثا

  
  2020-2019الدكتوراه باسم السنة الجامعیة لین في تم اعتماد قائمة المسج .1
  
: تحت عنوان عمارة نورة: وافق المجلس على تعیین خبیرین لدراسة مشروع التسجیل في دكتوراه علوم للطالبة. 2

  -دراسة حالة الجزائر  –ضبط اقتصادیات الموارد الطبیعیة لتوازنات النظام البیئي  إشكالیة
  

  متفرقات: رابعا

  :تقدیم مطبوعة بیداغوجیة. 1
  

  : بعنوان بن حواس كریمة  :  ةوافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور 1.1
  " دروس وتمارین: مطبوعة في المحاسبة التحلیلیة" 
  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 .جامعة عنابة     مطرف عواطف                                 . د. 1
  جامعة عنابة                                           بوفافة وداد . د.  2
  بوردیمة سعیدة                                         جامعة قالمة. د. 3
 
 
 
 
  



 

  : نبعنوا صالحي دمحم یزید  : وافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور  2.1
  " المحاسبة العامة" 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة      ھوام جمعة                                  . د.أ. 1
  جامعة عنابة                                   بومزاید براھیم . د.  2
  جامعة سوق أھراس                                بوشویشة رقیة     . د. 3
  

  : بعنوان جفال وردة  :  ةوافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور 3.1
  " محاضرات ودراسات حالة: التسویق" 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة                                 شاوي شافیة  . د. 1
  جامعة عنابة                                    انبرجم حن. د.  2
  جامعة تبسة                                 برھوم ھاجر  . د. 3
  

  : بعنوان خیاري زھیة  :  ةوافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور 4.1
  " التسییر المالي" 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     ھوام جمعة                                . د.أ. 1
  جامعة عنابة                                    سماش كمال . د.  2
  عنابة –المدرسة العلیا للتسییر                              ریحان الشریف   . د.ا. 3
  

  : بعنوان حولي دمحم واألستاذ حمانة كمال  : للدكتور للكتاب  البیداغوجيوافق المجلس العلمي على تعیین خبراء   5.1
  " تدقیق الحسابات وفق معاییر المراجعة الدولیة" 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة  ھوام جمعة                                  . د.أ. 1
  جامعة عنابة                               جاوحدو رضا. د.أ.  2
  جامعة ورقلة                                  مایو عبد هللا . د.ا. 3
  

  : بعنوان جمادي منیرة  :  ةمطبوعة البیداغوجیة للدكتورالوافق المجلس العلمي على  6.1
  " محاضرات في مدخل إدارة األعمال" 

  
  : بعنوان: بلعادي عمار) ة(للدكتور ى تقاریر الخبرة المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة المجلس العلمي علوافق  7.1

  " التحلیل المالي" 
  

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة  بوریش ھشام                                      . د.أ. 1
  جامعة عنابة                                           لكحل نبیلة . د.  2
  جامعة سوق أھراس                بھلول نور الدین                      . د. 3
 
  
  



 

  : بعنوان بشكر الھام  :  ) ة(للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور  ى تقاریر الخبرة االیجابیةوافق المجلس العلمي عل 8.1
  " ارة الدولیةنظریات التج" 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة                                 بوریش ھشام . د.أ. 1
  جامعة عنابة                                   لرباع الھادي. د.  2
  سكیكدةجامعة                                    اوضایفیة حدة. د. 3
  

  : بعنوان نوي حیاة  :  ) ة(للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور  ى تقاریر الخبرة االیجابیةالمجلس العلمي علوافق  9.1
  " الریاضیات المالیة ملخص محاضرات وتطبیقات محلولة" 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة  رمضاني لطفي                                 . د. 1
  جامعة عنابة                            فاطمة الزھرة شابي. د.  2
  جامعة قالمة                                  طبایبیة سلیمة   . د. 3
  

  : بعنوان عیساوي لیلى   :  ةللدكتور ى تقاریر الخبرة المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة وافق المجلس العلمي عل 10.1
  " 1اقتصاد جزئي " 

  :الخبراء اآلتیة أسماؤھممن طرف 
 .جامعة عنابة      د رواینیة كمال                                .أ. 1
  جامعة عنابة                                     شلیحي إیمان . د.  2
  جامعة سوق اھراس     شتوح ولید                                     . د. 3
  

  : بعنوان بوالقدرة نزیھة  :  ) ة(وافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور 11.1
  " مقاوالتیة" 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة  شطاب نادیة                                 . د.أ. 1
  جامعة عنابة                                     عفیف ھناء. د.  2
  سالمة وفاء                                      جامعة سكیكدة. د. 3
  

  : بعنوان بارة سھیلة  :  ) ة(وافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور 12.1
  " أنظمة الجودة والتقییس" 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة  بوقلقول الھادي                                 . د.أ. 1
  جامعة عنابة                                  بلخضر مسعودة. د.  2
  جامعة سوق اھراس         شریف                           بوفاس ال. د. 3
  
  

  : بعنوان باح حسین  د:  ) ة(یداغوجیة للدكتوروافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة الب 13.1
  " 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 والي مریم  :  ) ة(وافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور 14.1
  " العملیات البنكیة وتمویل المؤسسات" 

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة   د بوریش ھشام                             .أ. 1
  جامعة عنابة                                   لكحل نبیلة. د.  2
  سكیكدةجامعة                               قصاص شریفة. د. 3
  
  :طلب الترقیة إلى رتبة أستاذ. 2
  

  .سماش كمال: وافق المجلس على طلب للترقیة إلى رتبة أستاذ للدكتور 1.2
  

  .خیاري زھیة: وافق المجلس على طلب للترقیة إلى رتبة أستاذ للدكتورة 2.2
  
 :طلبات تعدیل في مواضیع الدكتوراه. 3
  

  .زعیش دمحم:  ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی 1.3
  : العنوان القدیم

  - مؤسسات اقتصادیة محلیةدراسة عینة  –المؤسسات االقتصادیة  أداءحوكمة الشركات وأثرھا على " 
  : العنوان الجدید

  الصغیرة والمتوسطة دور حوكمة الشركات في تحسین األداء المالي للمؤسسات " 
  "دراسة استقصائیة على عینة من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوالیة عنابة  –

  
  .رابحي رانیا كوثر: عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبة لوافق المجلس على طلب تعدی 2.3

  : العنوان القدیم
  "دراسة حلة مؤسسة اقتصادیة جزائریة –اشكالیة تقییم المؤسسات االقتصادیة ودوره في اتخاذ قرارات االستثمار " 

  : العنوان الجدید
  دور نماذج تقییم المؤسسات واألسھم في اتخاذ قرار االستثمار المالي " 

  ) "2017 – 2014( ن للفترة ن المؤسسات المدرجة في بورصة عمادراسة تطبیقیة على عینة م –
  .جالبة علي: ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی 3.3

  : العنوان القدیم
  "دور التخطیط الضریبي وحوكمة الشركات في الرفع من قیمة المؤسسة االقتصادیة" 

  : الجدید العنوان
  دور التخطیط الضریبي وحوكمة الشركات في الرفع من قیمة المؤسسة االقتصادیة " 

  " - دراسة میدانیة من وجھة نظر مھنیة وأكادیمیة  –
  

  عیاشي فاطمة الزھراء: ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبةوافق المجلس على طلب تعدی 4.3
  : العنوان القدیم

  "دراسة حالة المؤسسة االقتصادیة الجزائریة –وأثرھا على القوائم المالیة  أسالیب التقییم المحاسبي" 
  : العنوان الجدید

  " -دراسة استقصائیة  –المالیة على جودة القوائم  اإلبداعیةدور الرقابة الجبائیة في الحد من أثر أسالیب التقییم المحاسبي " 
  
  



 

  جغوط عبد الرزاق: ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی 5.3
  : العنوان القدیم
  أثر بیئة التصنیع الحدیثة على قرار االستثمار في األصول اإلنتاجیة  في ظل التنافسیة الصناعیة " 

  "دراسة حالة مؤسسة صناعیة جزائریة –
  : العنوان الجدید

  تطورات بیئة التصنیع الحدیثة على االستثمار في ظل األصول الثابتة في ظل التنافسیة الصناعیة  أثر" 
  "دراسة عینة مؤسسات صناعیة في الجزائر –

  
  بوزیدة سوسن:  ةل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبالمجلس على طلب تعدی وافق 6.3

  : العنوان القدیم
  في ظل التنافسیة الصناعیة اإلنتاجیةالتصنیع الحدیثة على قرار االستثمار في األصول  أثربیئة" 

  "دراسة حالة مؤسسة صناعیة جزائریة – 
  : العنوان الجدید

  أثر تطورات بیئة التصنیع الحدیثة على االستثمار في األصول الثابتة في ظل التنافسیة الصناعیة" 
  "جزائردراسة عینة مؤسسات صناعیة في ال –

  
  .خالیفیة إیمان:  ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی 7.3

  : العنوان القدیم
  "مدى التزام مدققي الحسابات بمعاییر التدقیق الدولیة وأثرھا على مستخدمي القوائم المالیة" 
  : العنوان الجدید

  الحسابات بتطبیق المعاییر الجزائریة للتدقیق في زیادة ثقة مستخدمي القوائم المالیة دور التزام مدققي" 
  "دراسة استقصائیة  – 

  بوصبع سھام:  ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی  8.3
  : العنوان القدیم

  "مؤسسة جزائریة حالة –دور إدارة معرفة الزبون في تحسین األداء التسویقي للمؤسسة " 
  : العنوان الجدید

  أثر إدارة معرفة الزبون في تحسین األداء التسویقي للمؤسسة " 
  "  -موبیلیس عنابة  –دراسة حالة المدیریة الجھویة لمؤسسة اتصاالت الجزائر للھاتف النقال  –

  
  بلقط أمیرة: )ة( للطالبل عنوان أطروحة الدكتوراه وافق المجلس على طلب تعدی 9.3

  : العنوان القدیم
  "دراسة حالة مجمعات كبرى جزائریة –دور حوكمة الشركات في تجسید أبعاد المسؤولیة االجتماعیة " 

  : العنوان الجدید
  "  دراسة حالة مجمعات كبرى جزائریة –اثر حوكمة الشركات في تحقیق أبعاد المسؤولیة االجتماعیة " 

  
  لوراسیة الطاھر): ة( أطروحة الدكتوراه للطالبل عنوان وافق المجلس على طلب تعدی 10.3

  : العنوان القدیم
  "دراسة على عینة من المؤسسات الجزائریة –أثر إدارة المعرفة على تعزیز قدرات التعلم التنظیمي بالمؤسسة " 

  : العنوان الجدید
  إدارة المعرفة وتأثیرھا على تعزیز مستویات التعلم التنظیمي بالمؤسسة " 

  "  لى عینة من المؤسسات الجزائریةدراسة ع –
  
  
  
  
  



 

  توبي عایدة): ة( ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی 11.3
  : العنوان القدیم

  " أثر ھیكل التمویل البنكي على تسییر المؤسسة في المؤسسة االقتصادیة" 
  : العنوان الجدید

  "  حالة عینة من المؤسسات الجزائریةة دراس: أثر ھیكل التمویل على تسییر المؤسسة " 
  

  غجاتي ابتسام): ة( ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی 12.3
  : العنوان القدیم

  ن منظور بطاقة األداء المتوازن المستدام مأثر التغییر االستراتیجي على أداء المؤسسات االقتصادیة " 
  "دراسة مقارنة بین عدة مؤسسات  –

  : العنوان الجدید
  أثر التغییر االستراتیجي على أداء المؤسسة االقتصادیة من منظور بطاقة األداء المتوازن " 

  "  دراسة حالة مجمع عمر بن عمر –
  

  بربوشة مریم): ة( ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی 13.3
  : القدیم العنوان

  "إدارة الجودة في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة " 
  : العنوان الجدید

دراسة عینة من المؤسسات االقتصادیة  –إدارة الجودة كمدخل لخلق القیمة في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة " 
  "  الجزائریة الحاصلة على شھادة االیزو

  
  بن عیسى الھام): ة( روحة الدكتوراه للطالبل عنوان أطوافق المجلس على طلب تعدی 14.3

  : العنوان القدیم
دراسة میدانیة على مجموعة من المؤسسات  –مساھمة لوحة القیادة االجتماعیة في تسییر الموارد البشریة " 

  "االقتصادیة العمومیة 
  : العنوان الجدید

اسة میدانیة على مجموعة من المؤسسات در –مساھمة لوحة القیادة االجتماعیة في تسییر الموارد البشریة " 
  "  االقتصادیة الجزائریة

  
  بوخناف وردة): ة( ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی 15.3

  : العنوان القدیم
  " أثر عملیات االندماج واالستحواذ على جودة المعلومات المحاسبیة" 

  
  : العنوان الجدید

دراسة عینة من شركات المساھمة السعودیة للفترة بین  –على قیمة المؤسسة  اإلبداعیةأثر ممارسات المحاسبة " 
2014-2017  "  

  
  طوارف دمحم عامر): ة( ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی 16.3

  : العنوان القدیم
  " حالة المؤسسات االقتصادیة الجزائریة: األداء محددات" 

  : العنوان الجدید
  "  حالة المؤسسات االقتصادیة الناشطة في قطاع الصناعات الغذائیة بالجزائر: محددات األداء المالي " 

  
  
  
  
  



 

  شحماط شھر الدین): ة( ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی 17.3
  : العنوان القدیم

دراسة على عینة من المؤسسات االقتصادیة  –استخدام الشبكات االجتماعیة في تعزیز عالقة المؤسسة مع زبائنھا " 
  "الجزائریة 

  : العنوان الجدید
دراسة على عینة من المؤسسات  –أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على رأس المال االجتماعي للمؤسسة " 

  "  االقتصادیة الجزائریة
  

  بوشنقیر فتیحة): ة( ل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبوافق المجلس على طلب تعدی 18.3
  : العنوان القدیم

  " سكیكدة –حجار السود –دراسة حالة المؤسسة اإلسمنتیة  –دور المراجعة البیئیة في استدامة المؤسسات الصناعیة " 
  : العنوان الجدید

  "  سكیكدة  –حجار السود  –مؤسسة االسمنتحالة  –البیئیة كمدخل الستدامة المؤسسات الصناعیة  المراجعة" 
  

  صالحي وداد): ة(وافق المجلس على طلب تعدیل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالب  19.3
  : العنوان القدیم

ة في الحد من تطور االقتصاد الموازي في الجزائر دراسة حالة  دور ھیاكل مرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسط" 
ANDI. ANGEM. ANSEJ. CNAC   بوالیة قسنطینة "  

  : العنوان الجدید
  "فعالیة ھیاكل مرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر دراسة میدانیة بوالیة قسنطینة وعنابة "
  

  بوالخروف حیاة): ة(وافق المجلس على طلب تعدیل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالب  20.3
  : العنوان القدیم

  "تحریر تجارة الخدمات السیاحیة وسبل الرفع من حركیة سوق السیاحة في الجزائر" 
  

  : العنوان الجدید
  زائر دراسة تحلیلیة تحریر تجارة الخدمات السیاحیة وسبل الرفع من حركیة سوق السیاحة في الج" 

  "  )2017 -1999( للفترة 
  

  فریحة أسماء): ة(وافق المجلس على طلب تعدیل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالب  21.3
  : العنوان القدیم

  "   - دراسة حالة الجزائر  –السیاسة المالیة في ظل تقلبات أسعار النفط " 
  : العنوان الجدید

  "  2019 - 2000دراسة حالة الجزائر  –السیاسة المالیة في ظل تقلبات أسعار النفط " 
  
  
  ملتقیات علمیة. 4
  

  .شھر جانفي 2020تم برمجة یوم دراسي حول قانون المالیة  1.4
  

: بعنوان مباركي صفاءوالدكتورة  بلخضر مسعودةعلى الیوم الدراسي المقترح من طرف الدكتورة  المجلسوافق  2.4
  .2019مارس  12وقد حدد تاریخھ یوم " تنمیة اإلبداع مدخل لتحسین األداء التنظیمي" 
  

 13/14، إلى یر إیمانبوشنق: وافق المجلس على طلب تغییر تاریخ الملتقى المزمع تنظیمھ تحت رئاسة الدكتورة  3.4
وتسییر النفایات ألجل تطبیق مفاھیم ومبادئ التنمیة المستدامة  التقییم االقتصادي للحوكمة: ، تحت عنوان2020 أكتوبر

  .المالیة للمؤسسات االقتصادیة األریحیةنحو زیادة 



  
  :رتبة بحث الترقیات إلى. 5
  

  .شایب فاطمة الزھراء: وافق المجلس على طلب الترقیة إلى رتبة أستاذ بحث للدكتورة 1.5
  

  .بن وارث عبد الرحمن: وافق المجلس على طلب الترقیة إلى رتبة مكلف بالبحث للدكتور 2.5
  

  .حولي دمحم: وافق المجلس على طلب الترقیة إلى رتبة مكلف بالبحث للدكتورة 3.5
  
نایت عوضا عن األستاذ  عوني أمالمشرفة على الطالبة  بلخضر مسعودةوافق المجلس على تعیین الدكتورة  .6 
  .على التقاعد وصعوبة التواصل إحالةي قدم تنازال بسبب الذ رزوق دمحم العربيم
  
  .2019طعنا یخص ترتیبھ في منحة تحسین المستوى لسنة  بوصنوبرة عليقدم الدكتور  .7

  .نسخة من الكتاب محل الطعن ، حتى یمكن التأكد من القیمة العلمیة للكتابالمعني ل إحضارضرورة المجلس  و قد قرر
  
للتدریس، وقد أوصى المجلس  األسبوعيدة من تخفیض الحجم الساعي اطلب االستف قراش عمر: األستاذقدم  .8

مة أو القسم المنتدب دبتقریر المشرف، ورأي الھیئة المستخ األمرالمعنى لملف كامل ال سیما ما تعلق  إحضاربضرورة 
  .فیھ
  
في فنلندا، وھذا أیام  ، المزمع انعقادهيــخاوة ناج: لألستاذتحفظ المجلس على طلب االستفادة من تظاھرة علمیة  .9

  .2020، وھذا بسبب عدم توفر میزانیة 2020فیفري  28- 26
  

في  اإلشراف إشكالیةأوصى المجلس بضرورة انعقاد اجتماعات استثنائیة سریعة لمختلف األقسام من أجل حل  .10
  .األساتذةر، سواء تعلق األمر بالنسبة للطلبة أو تالماس

  
د زغیب .أ: وافق المجلس على طلب االستقالة المقدم من طرف رئیسة اللجنة العلمیة لقسم العلوم االقتصادیة .11

خلفا لھا على رأس اللجنة العلمیة لقسم العلوم ؛  د منصوري عبد هللا.أ، كما صادق المجلس على انتخاب شھرزاد
  .االقتصادیة

  
 سا16:15:  و بذلك رفعت الجلسة من طرف رئیس المجلس على الساعة                        

                          
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  


