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أعضاء المجلس العلمي لكلیة العلوم  جتمعا الثانیة بعد الزوال وعلى الساعة  2018مارس  من سنة  15   خبتاری          

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

 جدول األعمال:
 البیداغوجیاتقریر  - 1
 تقریر الدراسات العلیا - 2
 مناقشات أطروحات الدكتوراه و التأھیل الجامعي - 3
 متفرقات - 4

  
 إلىالجدد، وتقدیمھ للعزاء  واألعضاءوترحابھ بالحضور  بوقلقول الھادي. د.افتتاح الجلسة من طرف أبعد 

  .هللا بإذنعلى اثر وفاة أخیھ المغفور لھ  جاوحدو رضا. د.أالزمیل 
كعضو مدعو، باعتباره مرشحا لمنصب مدیر مجلة الكلیة،  بلغرسة عبد اللطیف. د.أ إلىالكلمة  بإعطاءقام 

 وآفاقھا وأھدافھادقائق حول التعریف بالمجلة وھیاكلھا،  10حیث قام بتقدیم عرض موجز ومستفیض لمدة 
  .المجلس أعضاءمن طرف  األسئلةالمستقبلیة، حیث كان العرض متبوعا بجملة من 

قد صادق أعضاء المجلس العلمي للكلیة على النسخة النھائیة لمقترح القانون الداخلي للمجلس العلمي وھذا و
  ).انظر الملحق. (بعدما تم تقدیم العدید من المالحظات والتحفظات على بعض مواده وفقراتھ

  
 :تقریر البیداغوجیا - 1

جریات امتحانات السداسیات الفردیة تدخلھ في عرض حیثیات وم جاوحدو رضا: الدكتور استھل األستاذ
الزوجیة عادیة حیث تم تغطیة جمیع والتي جرت في ظروف مناسبة، كما كانت انطالقة السداسیات 

  .احتیاجات األقسام من أساتذة وقاعات وإمكانیات مادیة أخرى
یة كما تم اقتراح التدریس وتحسین الطلبة بالعملیة البیداغوج أخالقیاتعلى اقتراح یوم دراسي حول  ألحكما 

األساتذة المرشحین لمختلف المنح و الذین یمارسون نشاطھم بالجذع المشترك  نقاط في ترتیب 10 إضافة
  .طرف أعضاء المجلس تم المصادقة على ھذا االقتراح منسنة أولى، حیث 

 محضر اجتماع المجلس العلمي
15/03/2018لجلسة یـــوم   

 
 



 

في  ھذا  أما فیما یخص إعداد المطبوعة البیداغوجیة قصد التأھیل الجامعي فقد تم إقرار شروط واضحة
  ).أنظر الملحق(الخصوص 

  
  :تقریر الدراسات العلیا - 2

  
 2017أكتوبر  21: مسابقة الدكتوراه - 1

 
تسویق، : لاللتحاق بالتكوین في الدكتوراه في تخصصین فقط ھمامسابقة نظمت كلیتنا  21/10/2017بتاریخ        

ومالیة ، اقتصاد مالیة وتنمیة ، من طرف  محاسبة: إدارة المنظمات، وھذا بعدما تم التحفظ على التخصصین اآلخرین

  .الوزارة الوصیة

بدایة التحضیر للمسابقة كانت عبر انعقاد العدید من االجتماعات الدوریة على مستوى : االجتماعات الدوریة - 1

 .رئاسة الجامعة وعلى مستوى الكلیة

ولة توحید المفاھیم واإلجراءات كان الھدف من خالل ھذه االجتماعات ھو محا: االجتماعات على مستوى الجامعة -

 .الخاصة بالمسابقة مع جمیع الكلیات إضافة إلى الوقوف على أھم المستجدات والتحضیرات

 :على مدار أكثر من شھر، تم عقد العدید من االجتماعات كان الھدف منھا :االجتماعات على مستوى الكلیة -

 تقییم مسابقة العام الماضي. 

  ،والتي عرفت ألول مرة التسجیل االلكتروني للمرشحینتحضیر مسابقة ھذا العام 

 التحضیر لألبواب المفتوحة. 

 الوقوف على سیر عملیة استقبال الملفات. 

 التحضیر لما بعد تاریخ إغالق أجال استقبال الملفات. 

 المصادقة على القوائم النھائیة للملفات المقبولة. 

 الوقوف على أخر التحضیرات قبل المسابقة. 

، وھذا قصد التعریف بعروض التكوین 2017سبتمبر  19تم إجراء أبواب مفتوحة یوم الثالثاء  :المفتوحة األبواب - 2

حول كیفیة تنظیم المسابقة  الشروحبتقدیم جمیع ) علوم مالیة، علوم تسییر( المفتوحة، وقد قام القسم المعني 

 واستقبال الملفات باإلضافة إلى طریقة ترتیب المرشحین

ملف  200ملف حیث تم قبول ما یناھز عن  560تجاوز عدد الملفات األولیة  :ة وإعالن النتائجیوم المسابق - 3

طلبة جدد في الدراسات العلیا موزعة بالتساوي على  06إلجراء المسابقة الكتابیة، أسفرت النتائج عن قبول 

 .التخصصین

  
  
  
  



 

 2017/8201للسنة الجامعیة في الدكتوراه التسجیل و إعادة التسجیل  - 2
1-   

  المجموع  قسم علوم التسییر  قسم العلوم المالیة  قسم العلوم االقتصادیة  نوع الشـــــھادة   الرقم
  142  35  39  68  دكتوراه علـــــــوم  01
  40  15  16  09  دكتوراه نظام ل م د  02

  182  50  55  77  المجــــــــــــــــــــــــــموع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   2017: لجامعي المودعة لدى مصلحة الدراسات العلیا سنةعدد أطروحات الدكتوراه والتأھیل ا - 3

 SPGعدد األطروحات المودعة لدى 
  المــــــــــــجموع  التأھیل الجامعي 2017خالل سنة 

54  11 65  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . 2017لسنة الجامعي حسب األقسام عدد مناقشات أطروحات الدكتوراه و التأھیل  - 4

  المجموع  قسم علوم التسییر  قسم العلوم المالیة  العلوم االقتصادیةقسم   نوع الشـــــھادة   الرقم
  37  13  03  21  دكتوراه علـــــــوم  01
  13  01  07  05  دكتوراه نظام ل م د  02
 11 03 04 04  تأھیل جامعي  03

  61  17  14  30  المجــــــــــــــــــــــــــموع
  

  
  
 

  1720و   2016 نواتســـــــلمنح تحسین المستوى ل - 5

  2017سنة   2016سنة   نحةـــــــــمنوع  ال        الرقم
  )إداریین5أستاذ و  20( 25  64  ن المستوىیتدریب تحس  01
  37  38  إقامة علمیة قصیرة المدة  02
  10  22  تظاھرات علمیة  03

  72  124  المجموع
  
  
 
 
  
  
  
  



 

 7201عدد المستفیدین من منح تحسین المستوى حسب األقسام لسنة  - 6

قسم العلوم   المنحة نوع  الرقم
  المجموع  األعوان اإلداریین  قسم علوم التسییر  قسم العلوم المالیة  االقتصادیة

 25 05 08 07 05 تدریب تحسین المستوى 01

02 
اقامات علمیة قصیرة 

 المدى
12 15 10 / 37 

 10 / 02  06 02  تظاھرات علمیة  03
 72 05 20  28 19  المجــــــــــــــــــــــــموع

 67 ــــــــــــــدد المـــــــــلفـات المـــــــــسترجـعـة من المســـــــــــــتفیدینع

  93.05  نسبـــــــــــــة إسترجــــــــــــــاع المـلفــــــــــــات من المســـــــــــتفدین
  
  

 7201دول اتجاه المستفیدین من منحة تحسین المستوى لسنة  - 7

  المنحة نوع              الرقم
  دولة االتجاه

  تدریب تحسین 
 المستوى

اقامات علمیة قصیرة 
  النسبة المئویة  المجموع  تظاھرات علمیة المدى

 11.11 08 02 05 01 األردن 01
 23.61 17 01 09 07 فرنسا 02
 02.77 02 00 01 01 المغرب 03
 31.94 23 02 14 07 تونس 04
 09.72 07 01 01 05 مالیزیا 05
 01.38 01 00 00 01 یاایطال 06
 04.16 03 00 03 00 دبي 07
 12.50 09 03 03 03 مصر 08
 01.38 01 00 01 00 تركیا 09
 01.38 01 01 00  00 كندا  10

  72 10 37  25 المجموع
 
 

  7201المبالغ المالیة المخصصة لمنحة تحسین المستوى حسب األقسام لسنة  - 8

  
  
  
 
 
 
 
 

قسم العلوم   تصادیةقسم العلوم االق  نوع المنـــــحة  الرقم
  المالیة

قسم علوم 
المبلغ المالي   األعوان اإلداریین  التسییر

  اإلجمالي
 3678710.00 875794.00 1076374.00 873535.00 853007.00 تدریب تحسین المستوى 01
 4820034.00 / 1176316.00 2200645.00 1443073.00 اقامات علمیة قصیرة المدى 02
 1493293.00 / 359674.00 796669.00 336950.00 تظاھرات علمیة 03

 9992037.00 875794.00 2612364.00 3870849.00 2633030.00 المبلغ اإلجمالي



 

 
 
 
 

  2017المستفیدین من منح التشجیع لتأطیر أطروحات الدكتوراه لسنة عدد  - 9

  المجموع  م التسییرقسم علو  قسم العلوم المالیة  قسم العلوم االقتصادیة  منحة تشجیع التأطیر

 19 04 04 11 عدد المستفیدین
  
  

 7201لسنة     CNEPRU البحث مشاریع -10

  عدد األساتذة المستفیدین من منحة البحث  2017عدد مشاریع البحث المقبولة لسنة 
02 10 

  

  

 :عروض التأھیل للتكوین في الدكتوراه و التأھیل الجامعي  -11

للتكوین في  بأربعة عروض تأھیلة الجامعة لما بعد التدرج تقدمت كلیتنا مؤخرا لنیابة مدیری    
 2017الدكتوراه و التأھیل الجامعي، و ھذا الستصدار قرار تأھیل الكلیة للفترة الممتدة من سبتمبر 

  :، في المیادین التالیة2021ة أوتإلى غای
 میدان العلوم المالیة و المحاسبة -

 میدان علوم التسییر -

 ةمیدان العلوم التجاری -

  االقتصادیةمیدان العلوم  -

 :مناقشات رسائل الدكتوراه و التأھیل الجامعي - 3
  

    :التسییرعلوم قسم   - أ
  

وتمت الموافقة على تعیین ،  تباني رزیقة :وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتورة - 1
 : لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 .جامعة عنابة        رواینیة كمال                  . د.أ  - 1
 .شایب فاطمة الزھراء                  جامعة عنابة. د - 2
 . جامعة ورقلة    عماني لمیاء                          . د - 3

   
، وتمت الموافقة على     تعیین  رقامي دمحم: وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتور - 2

 : أسماؤھملجنة الخبراء اآلتیة 
 .جامعة عنابة                 منصوري عبد هللا. د .أ - 1
 .جامعة عنابة                         حمدوش وفاء. د - 2
 .  تبسةجامعة                         عولمي بسمة. د.أ - 3

  



 

  

ة على تعیین ، وتمت الموافق قصابي الیاس: وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتور -3  
  :لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم

  
 .بوقلقول الھادي                     جامعة عنابة. د.أ  - 1
 .حجار عبیدة                           جامعة عنابة. د - 2
 . مقیمح صبري                        جامعة سكیكدة. د - 3

   
  

 :قسم العلوم المالیة   - ب
  
  .بن العایش فاطمة:  ةللمترشحLMD لف مناقشة أطروحة دكتوراه وافق المجلس العلمي على م  - 4

  "مدى تطبیق القیاس المحاسبي عن المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات لتحقیق تنمیة مستدامة ": تحت عنوان
  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم

 .جامعة عنابة   جاوحدو رضا                         رئیسا         . د.أ - 1
 .ھوام جمعة                             مقررا            جامعة عنابة. د.أ - 2
 .أوضایفیة لمیاء                         عضوا           جامعة عنابة. د - 3
 .مریمت عدیلة                          عضوا           جامعة قالمة. د - 4
 .عضوا            جامعة قالمة              طبایبیة سلیمة            . د - 5

  
دور القیاس واالفصاح المحاسبي عن المسؤولیة االجتماعیة للمؤسسات " : وھذا بناءا للمقال الذي یحمل العنوان التالي

  .2016لسنة  19: العدد. األردن:  الرماحبمجلة .  "لتحقیق تنمیة مستدامة

  

  برھوم ھاجر:  علوم للمترشحة ة أطروحة دكتوراه وافق المجلس العلمي على ملف مناقش - 5
  . "تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المبتكرة" : تحت عنوان

  
  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم 

 .رئیسا             جامعة عنابة                          ماضي بلقاسم. د.أ  - 1
 .مقررا            جامعة قالمة                          جاوحدو رضا. د.أ - 2
 .عضوا           جامعة عنابة                             شاوي شافیة. د. - 3
 .قالمةعضوا            جامعة                            بوعزیز ناصر. د - 4
 .تبسةعضوا            جامعة                              سمایلي نوفل. د - 5
 .تبسةجامعة    عضوا                                   بوطھرة فضیلة. د - 6

  
 .  " االبتكار في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائریة" : لمقال الذي یحمل العنوان التاليعلى اوھذا بناءا     

   .2017دیسمبر  23:  العدد ، معارفبمجلة 

  



 

  

 .بلعادي عمار:  أطروحة دكتوراه علوم للمترشح وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة - 6
  . "دور حوكمة الشركات في تحقیق كفاءة أسواق المال في االقتصادیات الناشئة" : تحت عنوان  
  
  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم 

 .رئیسا             جامعة عنابة     بن عمارة منصور                . د.أ  - 1
 .عنابةمقررا            جامعة    بلغرسة عبد اللطیف                  . د.أ - 2
 .جامعة عنابة   عضوا          بوریش ھشام                          . د..أ - 3
 .سوق أھراسعضوا            جامعة      برجم دمحم خمیسي               . د.أ - 4
 .سوق أھراسعضوا            جامعة     بھلول نور الدین                      . د - 5
 .قالمةعضوا            جامعة                             بوعزیز ناصر. د - 6

  
  " الشركات ومتطلبات كفاءة األسواق المالیة العربیة دور حوكمة" : وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي    

  . 2017 جوان 20:  العدد . قالمة ، حولیاتبمجلة 

، وتمت الموافقة على     تعیین كحول دمحم یزید: على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتور وافق المجلس العلمي - 7
 : لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم

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

   

تعیین  ، وتمت الموافقة على  زدوري أسماء: وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتورة - 8
 : لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 .ھوام لمیاء                              جامعة عنابة. د  - 1
 .لیلى                            جامعة عنابة غفوري. د - 2
 .  بن خدیجة منصف                     جامعة سوق أھراس. د - 3

، وتمت الموافقة  بن یوب فاطمة الزھراء: وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتورة - 9
 : على تعیین لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 .یاء                          جامعة عنابةأوضایفیة لم. د  - 1
 .ریحان الشریف                        جامعة عنابة. د.أ - 2
 . خنفر مانع                                جامعة الطارف . د - 3

   
، وتمت الموافقة على تعیین  معیاش نسرین: وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتورة -10

 : لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .سماش كمال                            جامعة عنابة. د  - 1
 .ماضي زین العابدین                   جامعة عنابة. د - 2
 . دغمان الزوبیر                         جامعة سوق أھراس . د - 3

 
 
 

  



 

، وتمت الموافقة على      بن أحسین ناصر: قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتوروافق المجلس العلمي  على   -  11
 : تعیین لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم

 .برجم حنان                               جامعة عنابة. د - 1
 .شاوي شافیة                             جامعة عنابة. د - 2
 .  جامعة قالمة   بخاخشة موسى                     . د.أ - 3

 
 

  :قسم العلوم االقتصادیة  - ت
  

  .لخذیري راھم:  للمترشح علوم وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه  -  12
  " دور حوكمة الشركات في فعالیة سوق األوراق المالیة": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم

 .هللا                      رئیسا             جامعة عنابةمنصوري عبد . د.أ - 1
 .داحي عمار                               مقررا             جامعة عنابة. د - 2
 .بن ثابت علي                           عضوا            جامعة عنابة. د.أ - 3
 .جامعة سوق أھراس بن رجم دمحم خمیسي                 عضوا            . د - 4
 .أوالد زاوي عبد الرحمان              عضوا            جامعة سوق أھراس. د - 5
 .جامعة قالمة      بوعزیز ناصر                          عضوا       . د - 6

 
لعمل في المؤسسة تأثیر مبادئ الحوكمة على أخالقیات ا" : لمقال الذي یحمل العنوان التاليوعد بالنشر ل وھذا بناءا على

    .جامعة السودان،  العلوم االقتصادیة واإلداریةبمجلة   "االقتصادیة الجزائریة
  

  .بطوري رمضان:  للمترشح علوم وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه  -  13
  " .يصندوق النقد الدول إلصالحتحلیل العوامل المؤثرة في االتجاھات الحدیثة ": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم

 .جامعة عنابة    رئیسا                                    ماضي بلقاسم. د.أ - 1
 .سطیفمقررا             جامعة                                بقة الشریف. د - 2
 .جامعة عنابة    عضوا             شبیرة بوعالم عمار              . د.أ - 3
 .عنابةعضوا             جامعة                           بوریش ھشام. د.أ - 4
 .تبسةعضوا            جامعة                               جنینة عمر. د - 5
 .سوق أھراسعضوا             جامعة          أوالد زاوي عبد الرحمان   . د - 6

 
إصالح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، قراءة " : لمقال الذي یحمل العنوان التاليلوعد بالنشر  وھذا بناءا على

    .46: ، العددالقدس المفتوحةجامعة ،  األبحاث والدراساتبمجلة   "في إشكالیة الحساب واالتجاھات الحدیثة لإلصالح
 

 

 

  



 

  صید مریم: ة ترشحللم علوم وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه  -  14
  " أثر السیاسة البیئیة على المؤسسة االقتصادیة": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم

 .رئیسا             جامعة عنابة          ثالیجیة نوة                    . د.أ - 1
 .جامعة عنابة     مقررا                               حمداوي الطاوس. د.أ - 2
 .سوق أھراسعضوا            جامعة                   طلحي فاطمة الزھراء. د - 3
 .قالمةعضوا             جامعة                           بخاخشة موسى. د - 4
 .الطارفجامعة     عضوا                                        خنفر مانع . د - 5
 .سوق أھراسعضوا             جامعة                            مالیكیة عامر. د - 6

 
فعالیة تطبیق الرسوم والضرائب البیئیة في تحقیق أھداف التنمیة " : لمقال الذي یحمل العنوان التاليا وھذا بناءا على   

    .جامعة السودان،  الواحات للبحوث والدراسات جامعة غردایةبمجلة   "المستدامة في الجزائر
  

  .شوالي صالح:  للمترشح علوم وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه  - 15 
  "  العمل الدولي المتجدداالستفادة من تقسیم  إمكانیة: الجزائر واالقتصاد العالمي الجدید": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم

 .رئیسا             جامعة عنابة                              نصیب رجم. د.أ - 1
 .باتنةمقررا             جامعة                                 ھمال علي. د.أ - 2
 .مصر- معھد التخطیط القومي   مقرر ثاني       دمحم عبد الشفیع عیسى              . د.أ - 3
 .باتنةجامعة             عضوا                              عایش كمال. د.أ - 4
 .منصوري غبد هللا                      عضوا             جامعة عنابة. د.أ - 5
 .قسنطینةعضوا             جامعة   بوعشة مبارك                         . د.أ - 6
 .عنابةعضوا             جامعة                              شطاب نادیة. د.أ - 7

 
حول تنافسیة الصناعة التحویلیة لدول شمال إفریقیا كفاءة األداء " : لمقال الذي یحمل العنوان التاليا اءا علىوھذا بن  

  .12:العدد،  01باتنة جامعة  االقتصاد الصناعيبمجلة   "الصناعي التنافسي
  

  مشروم نوال: ة للمترشح علوم وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه  -16
  " العائد والمخاطرة: ةإدارة المحفظة األوراق المالیة في البنوك التجاری": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم

 .لرباع الھادي                             رئیسا             جامعة عنابة. د - 1
 .جامعة عنابة         ریحان الشریف                        مقررا    . د.أ - 2
 .أوضایفیة لمیاء                         عضوا            جامعة عنابة. د - 3
 .أوضایفیة حدة                          عضوا             جامعة سكیكدة. د - 4
 .خنفر مانع                               عضوا             جامعة الطارف. د - 5
 .عضوا             جامعة قالمة                       خروف منیر     . د - 6

 
  "إدارة المحفظة األوراق المالیة في البنوك التجاریة" : لمقال الذي یحمل العنوان التاليوعد بالنشر ل وھذا بناءا على   

    .28: العدد،  الرماح ، األردنبمجلة 



 

  
  قروي صباح: ة للمترشح علوم راهوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتو -17

  " التنمیة وآلیات االنفتاح االقتصادي": تحت عنوان
  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم

 .رئیسا             جامعة عنابة   ة نوة                          ثالیجی. د.أ - 1
 .جامعة عنابة         مقررا          ماضي بلقاسم                    . د.أ - 2
 .عنابةعضوا            جامعة         بوریش ھشام                  . د.أ - 3
 .قسنطینةعضوا             جامعة      بوعشة مبارك                    . د.أ - 4
 .قالمةعضوا             جامعة               بضیاف عبد المالك     . د.أ - 5
 .عضوا             جامعة سوق أھراس                     دغمان الزوبیر     . د - 6

 
دراسة تقییمیھ لواقع التنمیة في الجزائر في ظل " : لمقال الذي یحمل العنوان التاليوعد بالنشر ل وھذا بناءا على   

  .26: مركز البحث والتطویر، العدد،  رماحبمجلة   "االنفتاح االقتصادي
  

  محجوب أسیا : ة للمترشح علوم لى ملف مناقشة أطروحة دكتوراهوافق المجلس العلمي ع -18
  " االستثمار األجنبي في القطاع المصرفي الجزائري وأثره في تطویر الصناعة المصرفیة": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم

 .جامعة عنابة      رئیسا               ماضي بلقاسم                     . د.أ - 7
 .مقررا             جامعة عنابة         ثالیجیة نوة                      . د.أ - 8
 .قسنطینةعضوا            جامعة           بوعشة مبارك                 . د.أ - 9

 .عنابةعضوا             جامعة                             شاوي شافیة. د - 10
 .تبسةعضوا             جامعة                          ةبوطورة فضیل. د - 11
 .عضوا             جامعة سوق أھراس         بن رجم دمحم خمیسي       . د - 12

 
تقییم تجربة االستثمار األجنبي في القطاع المصرفي " : لمقال الذي یحمل العنوان التاليل وعد بالنشر وھذا بناءا على   

  .29: مركز البحث والتطویر، العدد،  رماحبمجلة   "-2015- 2001(الجزائري فترة 
  

  عریج ولید:  للمترشح علوم وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه -19
  " تأثیر التحریر التجاري على تنمیة االقتصادیة في الدول النامیة": تحت عنوان

  :مأمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھ

 .ثالیجیة نوة                              رئیسا             جامعة عنابة. د.أ - 1
 .بلقاسم ماضي                           مقررا             جامعة عنابة. د.أ - 2
 .جمیل أحمد                               عضوا            جامعة البویرة. د - 3
 .عضوا             جامعة عنابة               لرباع الھادي             . د - 4
 .بخاخشة موسى                         عضوا             جامعة قالمة. د - 5
 .بوعزیز ناصر                          عضوا             جامعة قالمة. د - 6

 
حریر التجارة الدولیة على النمو االقتصادي تأثیر ت" : لمقال الذي یحمل العنوان التاليل وعد بالنشر وھذا بناءا على   

  .22: العدد  .البویرةجامعة  معارف بمجلة   "والتنمیة المستدامة



 

  
  بوالقدرة نزیھة: ة للمترشح علوم وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه  -20

  " اقتصاد المعرفة والتنمیة في البلدان النامیة": تحت عنوان
  :مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھمأمام لجنة 

 .جاوحدو رضا                          رئیسا             جامعة عنابة. د.أ - 1
 .شطاب نادیة                            مقررا             جامعة عنابة. د.أ - 2
 .بن عمارة منصور                   عضوا            جامعة عنابة. د.أ - 3
 .طبایبیة سلیمة                        عضوا             جامعة قالمة. د - 4
 .شرقرق سمیر                       عضوا             جامعة سكیكدة. د - 5
 .أوضایفیة حدة                       عضوا             جامعة سكیكدة. د - 6

 
  "تتبع مسار وتحلیل واقع: اقتصاد المعرفة في الجزائر" : ن التاليلمقال الذي یحمل العنواوعد بالنشر ل وھذا بناءا على   

    .المجلد الخامس 01: العدد -مصر–المصریة لعلوم المعلومات جامعة بني سوف بمجلة 
  

بسبب أن اسم عرفاوي نور الدین، :  المقدم من طرف الدكتور ملف التأھیل الجامعيالمجلس العلمي  رفض  - 21
 .لمرتبة الثالثة للمقال المنشورالمترشح وارد في ا

  
، وتمت الموافقة على     تعیین  لكحل نبیلة: وافق المجلس العلمي  على قبول ملف التأھیل الجامعي للدكتور  -  22

 : لجنة الخبراء اآلتیة أسماؤھم
 .منصوري عبد هللا                        جامعة عنابة. د.أ - 1
 .جامعة عنابة          رمضاني لطفي                  . د - 2
 .  شرقرق سمیر                             جامعة سكیكدة. د - 3

 
  
  
 :متفـرقـــــــــــات - 4

  
  21: ، وھذا أیامببلجیكااالستفادة من تظاھرة علمیة  صالحي صبرینة :الدكتورة وافق المجلس العلمي على طلب-

  ."جزائر من خالل تقییم األداء وقیاس الكفاءةدراسة القطاع المصرفي في ال": تحت عنوان. 22/03/2018

  25: ، وھذا أیامبتونساالستفادة من تظاھرة علمیة  فتني مایا :الدكتورةوافق المجلس العلمي على طلب-

  ."-حالة مالیزیا–على سعر الصرف دراسة قیاسیة  -الربا –أثر سعر الفائدة ": تحت عنوان. 27/04/2018

 16: ، وھذا أیامباألردناالستفادة من تظاھرة علمیة  بارة سھیلة  :الدكتورة وافق المجلس العلمي على طلب-

القدرات التنمویة الناتجة عن العالقة التكاملیة بین المصارف اإلسالمیة ": تحت عنوان. 18/04/2018

  ."ومؤسسات التامین اإلسالمي

  26: ، وھذا أیامبالمغربة علمیة االستفادة من تظاھر عفیف ھناء :الدكتورةوافق المجلس العلمي على طلب-

 ."االستثمار في الطاقات المتجددة كآلیة لتحقیق التنمیة": تحت عنوان. 28/04/2018



  25: ، وھذا أیامبمصراالستفادة من تظاھرة علمیة  لونیسي لطیفة :الدكتورةوافق المجلس العلمي على طلب-

أكسید الكربون وأثرھا على تكلفة تدھور البیئة دراسة قیاسیة لمصدر غاز ثاني ": تحت عنوان. 27/03/2018

 ."في الجزائر

  جامعة الطارفاالستفادة من  بوقفة نفیسةاألستاذة  تحویلوافق المجلس العلمي على.  

 وافق المجلس العلمي على وضع شروط خاصة بالمطبوعة البیداغوجیة: 

  .سنوات في تدریس المقیاس كأستاذ دائم 03 -

  .غوجیة للخبراءتحویل المطبوعة البیدا -

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

 :و ھم اآلتیة أسماؤھم "تاریخ الوقائع االقتصادیة" : بعنوان  لطیفة

  .ثالیجیة نوة                             جامعة عنابة. د.أ - 1

  .طفي                          جامعة عنابةرمضاني ل. د - 2

  .أوالد زاوي عبد الرحمان              جامعة سوق أھراس. د - 3

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

 :تیة أسماؤھمو ھم اآل "إدارة الموارد البشریة" : بعنوان   حجلة سعیدة

  .بارة سھیلة                             جامعة عنابة. د - 1

  .لرباع الھادي                          جامعة عنابة. د - 2

  .بخاخشة موسى                       جامعة قالمة. د - 3

  
  دروس في التسییر " : انبعنو بوشنقیر إیمان: رفض المجلس العلمي البیداغوجیة المقدمة من طرف الدكتورة

 .؛ و ذلك بسبب أن ھذه المادة غیر موجودة في برنامج التدریس الحالي "المستدام للمؤسسة
  
  
  

  
  
  



 


