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بتاريخ الرابع مارس الفين و عشرون و على الساعة التاسعة صباحا بقاعة االجتماعات بكلية العلوم 

يسه و اجتمع املجلس العلمي للكلية في دورته الثانية بدعوة من رئ التسيير،االقتصادية و التجارية و علوم 
 املسائل املحددة في جدول االعمال املتضمن : ذلك للمناقشة مع البث في

 تعيين لجان التأهيل الجامعي  .1

 تعيين لجان مناقشة أطروحة الدكتوراه .2

 متفرقات  .3
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 1و ذلك بحضور السادة األعضاء :

 الّصفة االسم والّلقب الّرقم

 بوثلجة عبد الناصر  1
ألستاذية عن قسم رئيس املجلس العلمي للكلية ، ممثل األساتذة ذوي مصف ا

 العلوم االقتصادية.

 عميد الكلية دغم فتحي لن ب 2

 نائب العميد املكلف بالدراسات و املسائل املرتبطة بالطلبة بوقناديل محمد 3

 نائب العميد املكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي و العالقات الخارجية عباس عبد الحفيظ  4

 قسم علوم التسييررئيس  حاج سليمان محمد نذير 5

 رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية مليكي سمير بهاء الدين 6

 رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية  يحي برويقات عبد الكريم 7

 رئيس اللجنة العلمية لقسم علوم التسيير جناس مصطفى 8

 ية عن قسم العلوم االقتصاديةممثل األساتذة ذوي مصف األستاذ عياد سيدي محمد 9

اني بلقاسم 10  ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم علوم التسيير فرو

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم علو التسيير أحمد أحمد بلباشير  11

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم علوم التسيير براشد وفاء 12

 دير مخبر بحثم لعشعاش ي وسيلةا 13

 مدير مخبر بحث بن حبيب عبد الرزاق 14

 مدير مخبر بحث بلمقدم مصطفى  15

 ممثل عن األساتذة املساعدين بن يشو فتحي 16

 ممثل عن األساتذة املساعدين بن عزة هناء 17

                                                           

 1وفقا لقرار رقم 1168 المؤرخ في 11 جويلية 2019 الذي يعدل القرار رقم 393 المؤرخ في 05 افريل 2017 الذي يحدد القائمة االسمية ألعضاء 
.تلمسان  –بكر بلقايد  أبوقتصادية و التجارية و علوم التسيير المجلس العلمي لكلية العلوم اال   
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 :عضاء و قد تغيب عن الحضور السادة األ 

 الّصفة االسم والّلقب الّرقم

 يس قسم العلوم االقتصاديةرئ زغودي أحمد 1

 رئيس قسم العلوم التجارية فتان الطيب 2

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العلوم التجارية  بن منصور عبد هللا 3

 ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية عن قسم العلوم التجارية بودالل علي  4

 مدير مخبر بحث بن بوزيان محمد 5

 مدير مخبر بحث بونوة شعيب 6

 مدير مخبر بحث طويل أحمد 7

 ممثل عن األساتذة املساعدين بريكس ي رقيق رشيد 8

 مسؤول املكتبة كبير عبد الغاني 9

 

 حيث تمثلت أشغال الجلسة فيما يلي: 

  :افتتح الجلسة رئيس املجلس العلمي و رحب بالحضور ثم بدأت أشغال الجلسة التي كانت مراحلها كما يلي 

I-   للكلية املجلس العلميدورة  أعمالجريات م 

 تعيين لجان التأهيل الجامعي  :01الّنقطة رقم 

 

افق  -1-  أزناسني الدكتور  لفائدة هيلالتأ لجنة تعيين على   تلمسان جامعة التسيير  وعلوم التجارية االقتصادية العلوم لكلية العلمي املجلس و

  علي

                       ممتحنا                                 سيدي بلعباس جامعة              العالي التعليم أستاذ                      صحراوي بن شيحة أد
 ةنممتح                                              تلمسان جامعة              ة محاضرة أ   أستاذ                       مرابط أمينة           د
 ممتحنا                                         جامعة تلمسان                      أ محاضر  ةأستاذ                       زياني نجية    د
 عضوا                                         تلمسان  جامعة             التعليم العالي  أستاذ                بن اشنهو سيدي محمد دأ.
               عضوا                     املدرسة العليا إلدارة األعمال          التعليم العالي أستاذة            بسوح نضيرة               دأ.
 عضوا                                  جامعة تلمسان                            أة محاضر  ةأستاذ                        د غماري سهيلة       

  Les  cahiers  du  MECAS  / Tlemcen المجلة 

 02/2019 العدد

 L ‘étude du processus décisionnel d’achat des ménagéres algériennes : cas des produits عنوان المقالة
alimentaires 
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افق املجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية -2- لجنة التأهيل  نالتجارية وعلوم التسيير جامعة تلمسان   على تعيي و

 مريم  العشعاش ي الدكتورةلفائدة 

                                ممتحنا         سيدي بلعباس جامعة    أستاذ التعليم العالي                     صحراوي بن شيحة  أد

                            ممتحنة                    تلمسانجامعة               ة محاضرة أ  أستاذ                      قراري أمينة  د

                                                   ممتحنة   تلمسان                 امعةج     أ        ةمحاضر  ةأستاذ                     أسماء بلقايد د

                                       عضوا     املدرسة العليا إلدارة األعمال         التعليم العاليأستاذة                       نضيرةبسوح د أ.

 ضواع                   تلمسان جامعة               التعليم العالي أستاذ                جناس مصطفى دأ.

 ضواع                   جامعة تلمسان          أ        ة محاضر  ةستاذ أ               حاج سليمان هند د

 

  Revue Finance et Marchés  /   Mostaganem المجلة 

 10/2019 العدد
 Antécédents de la fidélité à la marque des consommateurs Algériens  Test et validation عنوان المقالة

empirique dans le domaine de la télécommunication  
 
افق املجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة تلمسان   على تعيي -3- لجنة التأهيل  نو

 لفائدة الدكتور بوغرارة بومدين 

 ممتحنا             سيدي بلعباس معةجا  أستاذ التعليم العالي                                  بشوندة رفيقأد 

 ممتحنا                       تلمسان جامعة              محاضر أ       أستاذ                      بن لولو سليمد 

 ممتحنا                       تلمسان جامعة      أستاذ محاضر أ                                 ي سميةمكيو د 

 عضوا                        تلمسانجامعة                التعليم العالي أستاذ         ن لدغم فتحيب أد

 عضوا                 سيدي بلعباسجامعة    أستاذ التعليم العالي                           أونان بومدين  دأ

 عضوا                            تلمسان جامعة             التعليم العالي ستاذ أ        بوثلجة عبد الناصر    د أ.

 مجلة البشائر / جامعة بشار  المجلة  

 03/2019 العدد

 ARDL تأثير التحرير المالي في الجزائر : باستعمال نموذج  عنوان المقالة

افق املجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة ت -4- لجنة التأهيل  عيينتلمسان   على و

 بن شعيب فاطمة الزهراء  الدكتور لفائدة 

 ممتحنا                          تلمسانجامعة               محاضر أ   أستاذ              غربي ناصر صالح الديند 

 ةممتحن                         لمسانت امعةج               ة محاضرة أأستاذ                    بن خالدي نوال    د 

 ممتحنا             املركز الجامعي عين تموشنتستاذ محاضر أ             أ                    زناقي سيد أحمد   د 

 ضواع                       تلمسانجامعة              التعليم العالي أستاذ                        بوزيان محمدبن  د

 عضوا                          تلمسانأستاذة محاضرة أ               جامعة                       بارودي نعيمةد 

 عضواالجامعي مغنية                   املركز              محاضر أ أستاذ  شكوري سيدي محمد             د 

 مجلة المالية واألسواق  المجلة  

 01/2019 العدد

على عائد البورصة  دراسة تحليلية قياسية لبورصة باريس  2008أثر أزمة  عنوان المقالة
 GARCHباستخدام نموذج 
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افق املجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة تلمسان   على تعيين -5- نة التأهيل لج و

 فتيحة  الدكتور كبير لفائدة 

 ةمتحنم                                 تلمسان جامعة              محاضرة         ةأستاذ                        بربار وفاء  د

 متحنام                       املركز الجامعي مغنية                   محاضر أ      أستاذ                 تربش محمد   د 

 تحنامم                                 تلمسانجامعة     ستاذ محاضر أ                أ      بن اشنهو سيدي محمدد 

 ضواع                 أ.د بن حبيب عبد الرزاق      أستاذ التعليم العالي           جامعة تلمسان                  

 ضواع                                   تلمسانجامعة             أستاذ محاضر أ                            قريش بن عاللد 

 عضوا                 املدرسة العليا إلدارة األعمال  محاضرة أ       أستاذة              خديم أمال د

 مجلة التنمية االستراتيجية / جامعة مستغانم  المجلة  

 01/2019 العدد

ات البنكية االلكترونية في الجزائر  مدخل تحليل رضا تقييم مستوى الخدم عنوان المقالة
 الزبون 

 : تعيين لجان مناقشة أطروحة الدكتوراه02الّنقطة رقم 

 وملتعيين لجان مناقشة أطروحة الدكتوراه في الع -أ

   شيخ يحي الطالب:تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة -1-
 ية العامة تخصص   تسيير المال  العلوم االقتصادية   شعبة

 عنوان الرسالة

 2018-1993اإلصالحات الضريبية في الجزائر وآثارها على المداخيل الجبائية دراسة قياسية للفترة 
 أعضاء اللجنة:

 رئيسة                      جامعة تلمسان          أستاذة التعليم العالي   اد قارة تركي أسيا         

 مشرفا             جامعة تلمسان                             ستاذ التعليم العالي أ  أد شعيب بغداد           

 ناممتح          د هاشمي طيب              أستاذ محاضر ا                     جامعة سعيدة                      

 ممتحنا                        جامعة تلمسان                 أستاذ محاضر أ           د بومدين حسين 

 جامعة شلف                                   ممتحنا         أستاذ محاضر أ           أحمد د بلجياللي 

 متحناأ                املركز الجامعي مغنية                           م أستاذ محاضر د داودي محمد                

 
 
 
 
 
 

 ريخ العلوم  /  جامعة جلفة مجلة تا المجلة
 01/2016 رقم

 تعبئة المورد الجبائي المحلي  دراسة حالة بلدية عين الحجر والية سعيدة  1عنوان المقالة.

 مجلة المشكاة / المركز الجامعي عين تموشنت  المجلة
 05/2017 رقم

 هل هناك فعال أزمة غذاء في دول العالم ؟ 2عنوان المقالة.
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 بورقاق ميمون  الطالب:عيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة ت-2

 العلوم االقتصادية تخصص اقتصاد عالمي  شعبة

 عنوان الرسالة 

 االستثمار في رأس مال البشري وأثره على تحقيق التنمية االقتصادية دراسة حالة الجزائر

 أعضاء اللجنة:

 رئيسا                 جامعة تلمسان          اد شعيب بغداد            أستاذ التعليم العالي

 مشرفا                  ةجامعة سعيد           أد بن حميدة محمد        أستاذ التعليم العالي 

 جامعة سعيدة                          ممتحنا            أستاذ التعليم العالي  أد صوار يوسف          

 ممتحنا                     جامعة تلمسان                    ستاذ محاضر أ   د سعيداني محمد         أ

 ناممتح                           تلمسان جامعة                     ة أمحاضر  ةأستاذ              براشد وفاء د 

 ممتحنا                      مغنية املركز الجامعي      أستاذ محاضر أ            بلحسن محمدد 

 
 

 محبوب ليلى   الطالبة:تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة -3--
 شعبة علوم التسيير تخصص نظام المعلومات واالتصال في المؤسسة 

 

 عنوان الرسالة
La stratégie de la communication interne en entreprise : un levier pour accompagner le 

processus du changement organisationnel   
 

 أعضاء اللجنة:  
ابي عبد اللطيف                ئيسار                    تلمسان  جامعة                    التعليم العالي ستاذ أاد كرز

اني بلقاسم                        شرفا  م            جامعة تلمسان                      أستاذ التعليم العالي       أد فرو

 متحنا م                       تلمسان جامعة                    التعليم العالي أستاذ                     علىأ د بوهنة      

 ممتحنة          املدرسة العليا إلدارة األعمال                 ة التعليم العالي أستاذأد. بسوح نظيرة                       

 متحنا م   سيدي بلعباس               جامعة                     محاضر أ أستاذ د بن ديدة هواري                        

 متحنام      سيدي بلعباس              جامعة                       محاضر ا أستاذ د زواوي لعوج                          

 طالب دكتوراهالرحيم "  وبلحسين عبدمالحظة: إن المقال تم إعداده من قبل الطالبتين " محبوب ليلى 
 بعد.يناقش  بلعباس ولممن جامعة سيدي 

 

 مجلة التنظيم والعمل / جامعة معسكر  المجلة
 02/2019 رقم

ريقة طاالستثمار في رأس لمال البشري وأثره على تخفيض البطالة  في الجزائر دراسة قياسية باستعمال  1عنوان المقالة.
FMOLS  

 
 
 

 مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية / مسيلة المجلة
 18/2017 رقم

 La démarche stratégique de la communication interne en entreprise outil de management 1عنوان المقالة.
moderne  
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 بلحاج آمنة    الطالبة:لفائدة تعيين أعضاء لجنة المناقشة -4-
 شعبة علوم التسيير تخصص: اإلدارة االستراتيجية والذكاء االقتصادي

 

 عنوان الرسالة

  SAAن لتأمي دور اليقظة االستراتيجية في تعزيز الميزة التنافسية بالمؤسسة االقتصادية الجزائرية دراسة حالة الشركة الوطنية
 

 أعضاء اللجنة:           
 ئيسار                                             تلمسان   جامعة                    التعليم العالي أستاذ اد شعيب بغداد                                

 شرفا  م                                      جامعة تلمسان                           أستاذ التعليم العالي       أد تشوار خير الدين                          

 متحنا م                                      سعيدة      جامعة                    التعليم العالي أستاذ أ د بلعربي عبد القادر           
 متحنا م                         ة سيدي بلعباس           جامع                 التعليم العالي  أستاذ      أد أونان بومدين            

 متحنا م                                         تلمسان        جامعة                        أستاذ اتعليم العالي                 بوهنة علي د أ
 متحنام                                       سيدي بلعباس جامعة                       ضر ا محاأستاذ                         د سحنون سمير             

 
 

 

-5- 
 ملحاوي فاطمة الزهراء  طالبة:التعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة 

 دولي اقتصاد  تخصص:شعبة علوم اقتصادية          

 عنوان الرسالة 
  أثر التحوالت المالية للمهاجرين على اقتصاديات دول المغرب العربي 

 أعضاء اللجنة:           
 ئيسار                    تلمسان معة جا                التعليم العالي أستاذ            بن بوزيان محمد     اد    

 شرفا  م  جامعة وهران                              أستاذ التعليم العالي       أد دربال عبد القادر                  

 حنا ممت               تلمسان جامعة                  التعليم العالي أستاذ             بن منصور عبد هللا أ د   

 ممتحنا                    تلمسان جامعة                  محاضر أ    أستاذ        د جلطي غانم       

  ممتحنا             مستغانم    جامعة                   محاضر أ   أستاذ                     د رمضاني محمد   

 حنا ممت      سعيدة                جامعة                   محاضر أ أستاذ                عبد هللا نور الدين د   

 
 
 
 
 
 
 

 مجلة البشائر / جامعة بشار  المجلة
 03/2019 رقم

 أهمية التجربة الكندية في تبني وتطبيق اليقظة السياحية  1عنوان المقالة.

 
 

 

 / جامعة مستغانم  مجلة المالية واألسواق شهادة قبول النشر  /   المجلة
 01/2016 رقم

 مساهمة المغتربين في دعم التنمية المحلية بمنطقة المغرب العربي  1عنوان المقالة.
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 بوكرشاوي ابراهيم  الطالب:المناقشة لفائدة تعيين أعضاء لجنة -6-
 علوم التسيير تخصص مالية   شعبة

 عنوان الرسالة 

 -دراية حالة بنك الجزائر –استقاللية البنوك المركزية ودورها في رسم معالم السياسة النقدية 

 أعضاء اللجنة:
 رئيسا                  امعة تلمسان ج                  محاضر أ أستاذ                   سنوس ي قويدر اد 

 مشرفا                             ةجامعة سعيد           أستاذ محاضر أ                       أد أرزي فتحي               

 ممتحنا                   جامعة بشار                        أستاذ التعليم العالي                    أد فراجي بلحاج          

 ممتحنا   جامعة بشار                                     أستاذ محاضر أ            د بن عبد العزيز سفيان                   

 ممتحنة                         تلمسان جامعة         ا             ةمحاضر  ةأستاذ فاطمة                             عجاجد ال

 ممتحنة                تلمسان    جامعة   محاضرة أ ةأستاذ   بن عزة هناء  د

 

 نور الدين طالب أحمد  الطالب:تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة -7-
 علوم التسيير تخصص تسيير    شعبة

 عنوان الرسالة 

ؤسسات حالة عينة من الم –االستثمار في رأس المال الهيكلي ودوره في خلق القيمة في المؤسسة االقتصادية 
 -الجزائرية 

 أعضاء اللجنة:
 رئيسا                           جامعة تلمسان                     أستاذ التعليم العالي         اد بوثلجة ناصر         

 مشرفا               جامعة تلمسان                     أستاذ التعليم العالي                 أد بن بوزيان محمد               

 ممتحنا                        جامعة غرداية                           أستاذ التعليم العالي          أد بن سانية عبد الرحمان           

               ممتحنا             جامعة تلمسان                         أستاذ التعليم العالي                       أد بلبشير أحمد                            

                       متحنا        مجامعة سعيدة                              أستاذ التعليم العالي                          أد صوار يوسف                        

 ممتحنا    جامعة غرداية                         أستاذ التعليم العالي                   لعور سليمان                                د أ

 ب

  
 

 

 

 

 

 الريادة القتصاديات األعمال  /جامعة شلف  المجلة
 02/2020 رقم

 2017-1990تحليل مدى استقاللية بنك الجزائر خالل الفترة  1عنوان المقالة.

 مجلة البشائر / جامعة بشار  المجلة
 01/2020 رقم

 رأس المال الفكري : رؤية متعددة المقاربات  1عنوان المقالة.
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 بن عثمان جهاد الطالبة:تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة -8--

 علوم اقتصادية تخصص التحليل االقتصادي والتقنيات الكمية    شعبة

 عنوان الرسالة 

 راسة قياسية ألثر التجارة الدولية والنمو االقتصادي على البيئة دراسة حالة الجزائر د

 أعضاء اللجنة:
 رئيسا                     جامعة تلمسان                    أستاذ التعليم العالي                  بن بوزيان محمداد 

 مشرفة                         مستغانمجامعة     لتعليم العالي ا ةأستاذ                 زرواط فاطمة الزهراءأد 

 ممتحنا                           تلمسانجامعة    أستاذ التعليم العالي                      مناقر نور الدين   أد 

 متحنام              جامعة تلمسان             أستاذ التعليم العالي    أد بلمقدم مصطفى 

 متحنام                            مستغانمجامعة           أستاذ محاضر أ                                   بن حمودة يوسف د 

 متحنة  م                         جامعة تيارت         ا             ةمحاضر  ةأستاذ                               سجعي فاطمةد 

 
 حيرش نوال    الطالبة:تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة  -09-

 تخصص التنمية والتحليل المؤسساتي  اقتصاديةشعبة علوم 
 

 عنوان الرسالة 

Entrepreneuriat. Rente et droits de propriété dans les économies pétrolières Cas de l’Algérie  
 

 أعضاء اللجنة:           
 رئيسا                     تلمسان   جامعة                    التعليم العالي أستاذ                  بدي نصرالدين اد        

 شرفا  م           جامعة تلمسان                             أستاذ التعليم العالي                     بونوة شعيب      أد             

 متحنا م                           وهران جامعة                    التعليم العالي أستاذ                  آيت حبوش  أ د 

 متحنا م                    وهران         جامعة                  التعليم العالي  أستاذ              بوزيدي سلطانة أد 

 متحنا م                تلمسان             جامعة                       محاضر أ أستاذ               يداني محمد سعد 

 متحنام                        سعيدة         جامعة                       محاضر ا أستاذ                بوريش لحسن د 

 مجلة الدراسات المالية المحاسبية واإلدارية  / جامعة أم البواقي  لةالمج
 07/2017 رقم

 دراسة تحليلية اقتصادية حول التلوث وتقييم تكلفة التدهور البيئي في الجزائر  1عنوان المقالة.

 المعيار /جامعة تيسمسيلت المجلة 
 20/2017 رقم

 د بين التناغم والتنافر إشكالية البيئة واالقتصا 2عنوان المقالة.

 المالية / أم بواقي مجلة البحوث االقتصادية و المجلة
 04/2015 رقم

  Economie de rente et pauvreté en Algérie 1عنوان المقالة.

 مجلة االقتصاد وإدارة األعمال /جامعة أدرار المجلة
 03/2017 رقم

   Aspect psychologique et Entrepreneuriat  2 عنوان المقالة
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أوجامع  "طرف  استغالله منلم يتم " أوجمع ابراهيم&نوال "حيرش ن:الطالبيمن إعداد إن المقال األول  مالحظة:
     بعد.يناقش  لم الذي“ابراهيم 

 

 سبكي وفاء     الطالبة:تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة -10-
  اقتصاد كمي شعبة علوم اقتصادية تخصص 

 

 عنوان الرسالة 

 2016-2002ة من الدول النامية باستخدام معطيات البانل عالقة التعليم بالنمو االقتصادي: دراسة قياسية لعين

 أعضاء اللجنة:           
 ئيسار                      تلمسان   جامعة                    التعليم العالي أستاذ                   بطاهر سمير اد             

 شرفا  م    جامعة تلمسان                                  العالي        أستاذ التعليم            بلمقدم مصطفى أد             

 متحنا م                         سعيدةجامعة                    التعليم العالي أستاذ               صوار يوسف أ د 

 تحنا مم                         معسكر  جامعة                  التعليم العالي  أستاذ             مختاري فيصل أد 

 نا ممتح                       تلمسان جامعة                  التعليم العالي أستاذ   يحي برويقات عبد الكريم  دأ

 متحنام                    املركز الجامعي مغنية                      محاضر أ أستاذ                   مقيدش محمدد             

 
 

م ودكتوراه  فيما كما وافق المجلس العلمي على تسوية وضعية طلبة الدكتوراه علو
 يخص المقال العلمي

 

 زغودي أحمد      الطالب:تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة  -1-
 علوم التسيير    تخصص إدارة األعمال شعبة

 عنوان الرسالة

 أثر التطور المالي على النمو االقتصادي
  2015-1990للفترة  –دراسة قياسية لدول المغرب العربي 

 أستاذ التعليم العالي            جامعة تلمسان                                        رئيسا                      أد بلمقدم مصطفى

 مشرفا                          أستاذ التعليم العالي            جامعة تلمسان                           أد بن بوزيان محمد

 متحنام          أستاذ التعليم العالي            جامعة تلمسان                                             أد مناقر نور الدين      

 متحنام       أد مختاري فيصل                       أستاذ التعليم العالي            جامعة معسكر                                 

 متحنام      املركز الجامعي البيض                                  أستاذ   محاضر أ                     د بن عالل بلقاسم       

 متحنام    د شكوري محمد                         أستاذ محاضر   أ              املركز الجامعي مغنية                           

 

 

 

 

 مجلة االستراتيجية والتنمية / جامعة مستغانم  المجلة
 2019مكرر  03 رقم

 2016-1980دي في الجزائر خالل الفترة بين التعليم والنمو االقتصا  Toda –Yamamotoاختبار سببية  1عنوان المقالة.

  Revue Agrégats des Connaissances المجلة

 02/2020 رقم
  Impact du développement financier sur la croissance économique  Cas de 1عنوان المقالة.

L’Algérie durant la période 1990-2015 
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 بوعناني سمية       الطالبة:تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة  -2-
 اقتصادية     تخصص التنمية والتحليل المؤسساتي  بوعناني سمية    شعبة علومالطالبة: 

 عنوان الرسالة

Institutions and informal economy in Algeria 
   

           أعضاء اللجنة:
 ئيسار                    جامعة تلمسان                        أستاذ التعليم العالي       اد بوثلجة عبد الناصر                       

 فاشر م               جامعة تلمسان                            أستاذ التعليم العالي       أد بونوة شعيب                                 

 متحنام                         تلمسان  جامعة                 أستاذ التعليم العالي                 أ د شعيب بغداد          

 متحنام                             سعيدة جامعة ستاذ محاضر أ                            أ           د بوريش لحسن        

 متحنام       د شيبي عبد الرحيم                 أستاذ محاضر أ                       املركز الجامعي مغنية               

 متحنام                           معسكر    جامعة أستاذ محاضر أ                               د صواق على                               

 

 
  لعريجي محمد أمين  الطالب:تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة -3-

      الهندسة االقتصادية والمؤسسة العلوم التجارية    تخصص
    

 عنوان الرسالة

 Impact des infrastructures de transport sur la croissance économique Cas 

de l’Algéie  
 

 أعضاء اللجنة:
 رئيسا                     جامعة تلمسان  أستاذ التعليم العالي       اد بن حبيب عبد الرزاق 

 مشرفا         أستاذ التعليم العالي                 جامعة تلمسان                  اد مليكي سمير                     

 ممتحنة          جامعة تلمسان              أستاذ التعليم العالي           قازي ثاني أمال                               اد

 ممتحنا          نجامعة وهرا   اد سالم عبد العزيز                               أستاذ التعليم العالي      

 متحنا م                             ر أستاذ التعليم العالي                        جامعة معسك              أد مختاري فيصل                   

 متحنةم                      د عامر جالل نزهة                                 أستاذ ة محاضرة أ                         جامعة وهران         
 

 
 
 
 
 

 
 

  Les Cahiers du MECAS /  Tlemcen المجلة

 N  02 -2019 رقم

 Non-compliant behaviors and institutions in Algeria  - comparison between global 1عنوان المقالة.

and local institutional overview-   

  Revue économie et gestion المجلة
 02/2019 رقم

 Analyse empirique sur l’effet des investissements publics dans le transport sur la 1عنوان المقالة.
croissance économique Algérie  
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  العياطي جهيدة   الطالبة:تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة  -4-
 اقتصاد قياسي مالي       تخصص شعبة علوم تجارية 

 عنوان الرسالة

آاثر السياسة املالية على النمو االقتصادي دراسة قياسية وفق مقاربة خطية وال خطية حلالة اجلزائر  
1970-2017 

 أعضاء اللجنة:
 رئيسا                   جامعة تلمسان           أستاذ التعليم العالي             اد بن بوزيان محمد  

 مشرفا  املركز الجامعي مغنية                                          د شيبي عبد الرحيم                            أستاذ محاضر أ 

 تحنامم                            جامعة تلمسان                أد بلمقدم مصطفى                            أستاذ التعليم العالي

 ممتحنا                           جامعة تلمسان                  أد بودالل على                                   أستاذ التعليم العالي

 ممتحنا     أستاذ محاضر أ                     املركز الجامعي ع تموشنت                                   د جديدن لحسن  

 أستاذ محاضر أ                     املركز الجامعي مغنية                           ممتحنا                          مقيدش محمد   د

    خذير أسامة  الطالبتعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة  -5-
 مالية دولية   اقتصادية تخصص علوم شعبة  

 عنوان الرسالة

– الجزائر في العمل سوق  
2016-1998 الشباب لتشغيل الوطنية الوكالة حالة دراسة  

 أعضاء اللجنة:  
 جامعة تلمسان                                        رئيسا                 أستاذ التعليم العالي       أد تشوار خير الدين 

 شرفام    أد بلمقدم مصطفى           أستاذ التعليم العالي                   جامعة تلمسان                                    

 جامعة سعيدة                                       ممتحنا                  ذ التعليم العاليأد بلعربي عبد القادر       أستا

 جامعة معسكر                                     ممتحنا        د بوجرفة ناصر               أستاذ محاضر ا

 متحنام جامعة سيدي بلعباس                                   د. سحنون سمير              أستاذ محاضر    ا                  

 متحنةم      د بوزيدي سعاد               أستاذ ة محاضرة ا                   جامعة تلمسان                                      

 
 

 
 
 

 مجلة االستراتيجية و التنمية/ مستغانم المجلة
 2020مكرر 01 رقم

 صادي مقاربة قياسية لحالة الجزائرالمالية و المصرفية على النمو االقت مأثار تحرير النظ 1عنوان المقالة.

 بشار جامعة/  البشائر مجلة المجلة
 

 01/2020 رقم

 
  1عنوان المقالة.

Les déterminants de la trajectoire énergétique Analyse dynamique de la relation causale 
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التسيير  علومي نريمان الطالبة: بوزيد في العلوم لفائدة دكتوراهرسالة تعيين أعضاء لجنة مناقشة  -6-
 االستراتيجية والذكاء االقتصادي  اإلدارةتخصص 

 
 عنوان الرسالة

 ENIEؤسسة بين م المقارنة المرجعية أداة لقياس أداء اليقظة االستراتيجية في المؤسسات الصناعية الجزائرية دراسة مقارنة

    CONDORومؤسسة 
 أعضاء اللجنة:

 رئيسا                 جامعة تلمسان               أستاذ التعليم العالي  اد تشوار خير الدين           

 مشرفا    جامعة تلمسان                              عبد هللا                      أستاذ التعليم العالي  أد بن منصور 

 ممتحنا   جامعة سيدي بلعباس                          أستاذ التعليم العالي  أد بن شيحة صحراوي 

 نةممتح  جامعة تلمسان  أستاذة التعليم العالي    أد حساين أمال 

 جامعة سعيدة                   ممتحنا    أد بلعربي عبد القادر                        أستاذ التعليم العالي                 

 جامعة سيدي بلعباس             ممتحنا   أستاذ محاضر أ   د بن ديدة هواري 
  

 
 خندق سميرة   شعبةة: الطالب في العلوم لفائدة دكتوراهرسالة وافق على تعيين أعضاء لجنة مناقشة  -7-

 علوم اقتصادية     تخصص التنمية والتحليل المؤسساتي 
 عنوان الرسالة

L’impact de la bureaucratique sur l’activité entrepreneuriale en Algérie cas de 
la région de Sidi Bel Abbés et d’Oran 

   
 أعضاء اللجنة:  

 تلمسان                         رئيسة العالي                   جامعة التعليم أستاذة            ثابث أول وسيلة  اد

 مشرفا                         تلمسان جامعة                    العالي التعليم أستاذ                  شعيب بونوة أد

 ممتحنا                           باريس العالي                  جامعة التعليم أستاذ                     أدير  فليب د أ

 ممتحنة                       وزو  تيزي  معةجا                  العالي التعليم أستاذ                              دحماني محمد اد

 ممتحنا                        وزو  تيزي  جامعة                      أ محاضر  أستاذ                     بلعيد أبريكة د

 ممتحنة                           تلمسان جامعة                    أ محاضرة أستاذة             ملياء سماعين بن د

  مالحظة:
 " بوش فاطمة "تناقش بعد  التي لم "  وبوش فاطمةإن المقال األول من إعداد الطالبتين " خندق سميرة  

 
 

 

  Revue MECAS المجلة
 VOLUME 15 N°02 2019 رقم

 Benchmarking :successful applications 1لة.عنوان المقا

 مجلة دراسات وأبحاث اقتصادية في الطاقات المتجددة  المجلة

 06/2017 رقم
 التحليل المؤسساتي ألزمة النظام الريعي بالجزائر دراسة قياسية  1عنوان المقالة.

 جامعة تلمسان /مجلة المؤسسات والتنمية  المجلة

 02/2015 رقم
   L’entrepreneurial et les institutions 2عنوان المقالة
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 وي صبيحة  الطالبة: شا لفائدة ووافق على تعيين أعضاء لجنة مناقشة رسالة دكتوراه  -8-

  لية  تخصص إدارة المالية العامة للدولة والجماعات المح
 

 عنوان الرسالة

حالة  العادية بايةالعالقة ما بين المكلف بالضريبة واإلدارة الجبائية وتأثيرها في تعبئة موارد الج
 والية تلمسان

   
 أعضاء اللجنة:

 رئيسا             جامعة تلمسان                   أستاذ محاضر أ                 د بومدين حسين         

 جامعة تلمسان                 مشرفا                       محمد الزين                      أستاذ التعليم العالي أد باركة

 جامعة وهران                     ممتحنا                      أستاذ التعليم العالي                         أد سالم عبد العزيز 

 متحنام                   املركز الجامعي البيض                         أستاذ محاضر أ                                   د طالبي صالح الدين  

 ممتحنا               أستاذ محاضر أ               املركز الجامعي ع تموشنت                       د كوديد سفيان 

 ممتحنا                                جامعة تلمسان          أستاذ محاضر أ                 د بن شعيب نصر الدين 
 
 
 
 
 
 
 

 ل م.داه تعيين لجان مناقشة أطروحة الدكتور-ب 
 عالم فاطمة : ةتعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب-1-*

 تخصص: إدارة األعمال وحوكمة المؤسسات    شعبة علوم التسيير 
 عنوان الرسالة

رب ت الغعوامل النجاح الرئيسية في إدارة المشاريع دراسة ميدانية لعينة من المشاريع في مؤسسا
 الجزائري  

 أعضاء اللجنة:
 رئيسا   تلمسان                    جامعة    محاضر أ أستاذ                يداني محمدد سع

 مشرفا جامعة تلمسان                                      أستاذ التعليم العالي    أد شليل عبد اللطيف                           

 جامعة سيدي بلعباس                 ممتحنا  التعليم العالي                  أستاذ                           أد أونان بومدين

 ممتحنا جامعة سعيدة                                                    محاضر أ أستاذ                                         د عمر بلخير جواد

 ممتحنا           املركز الجامعي ع تموشنت                        محاضر ا أستاذ                              الدين  مسعود نصر بن د 

 

 إفادة بقبول نشر مقال / مجلة دفاتر اقتصادية / الجلفة  المجلة
 02/2019 رقم

  Innovation. entrepreneurship and growth : some facts  1عنوان المقالة

 الية العامة /جامعة تلمسان المجلة الجزائرية للم المجلة

 07/2017 رقم

الصفقات  المتضمن 15/247التفويض كأحد األساليب لبحديثة في تسيير المرفق العام حسب المرسوم الرئاسي  2عنوان المقالة
 العمومية وتفويضات المرفق العام  واقع وآفاق تطبيقه في الجزائر 

 مجلة البشائر االقتصادية /جامعة بشار  المجلة
 04/2019  رقم

 L’impact du leadership sur le comportement de l’individu au sein de l’organisation  étude de cas de 1عنوان المقالة.

l’entreprise SEFOR  Tlemcen  

الملتقى الوطني  حول  حوكمة الشركات 
 العائلية والتنمية المستدامة في الجزائر 

 مبادئ الحوكمة وأثرها على المسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال دراسة عينة من المؤسسات 

 l e Lean الملتقى الوطني 

management et la  fonction 
sociale dans l’ entreprise  

 مدى توفر متطلبات اإلدارة الرشيقة ودورها في تنمية الموارد البشرية  دراسة حالة مديرية التربية تلمسان 
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 خالصي عبد اإلله تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب: -2-*
 تخصص: اقتصاد المالية العامة شعبة علوم اقتصادية   

 عنوان الرسالة
 2018-1990عالقة بين نفقات الصحة ومصادر التمويل في الجزائر دراسة تحليلية قياسية للفترة ال

 أعضاء اللجنة:
 رئيسا        جامعة تلمسان                                  محاضر أ  أستاذ   د بومدين حسين       

 مشرفا          تلمسان                 جامعة اليالتعليم الع أستاذ  أد باركة محمد الزين                     

 ممتحنا          أستاذ محاضر أ                  جامعة تلمسان                   د بوقناديل محمد 

 اممتحن                         2أستاذ محاضر أ                 جامعة وهران           د بلحسن الهواري              

 ممتحنا                  مغنية     املركز الجامعي         محاضر أ  أستاذ                         داودي محمدد 

 ممتحنة          املركز الجامعي عين تموشنت أستاذة محاضرة أ            ياقوت قديد د 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهادة نشر في مجلة الباحث /  جامعة ورقلة   المجلة
 19/2019 رقم

الممتدة  للفترة ARDLتحليل وقياس العالقة بين نفقات الصحة ومصادر التمويل في الجزائر باستخدام مقاربة  1عنوان المقالة.
1990-2018 

 مجلة المشكاة في االقتصاد التنمية والقانون /  المركز الجامعي ع تموشنت  المجلة
 06/2017 رقم

 2017-2008صحة في الجزائر خالل الفترة الممتدة ما بين إشكالية تمويل نفقات ال 2عنوان المقالة.
 المجلة الجزائرية للمالية العامة  /جامعة تلمسان  المجلة
 07/2017 رقم

 ظاهرة تزايد االنفاق الصحي في الجزائر ، تطورها ،أسبابها ومتطلبات ترشيدها   3عنوان المقالة

 الملتقيات الدولية                      
لتقى الدولي السادس حول  الم

قضايا التربية والتعليم العالي في 
 العالم العربي تحديات وحلول 

 واقع تمويل نفقات قطاع التعليم العالي  في الجزائر 

المؤتمر الدولي حول " السياحة 
الداخلية والجماعات المحلية بين 

حتمية التنويع االقتصادي 
 وصناعة التميز 

ديات لة بلفي  تعبئة إيرادات الجماعات المحلية بالجزائر دراسة حا دور االستثمار السياحي
 تلمسان 

 المداخالت الوطنية                                
الملتقى  الوطني حول "تحديات 
 تسيير المرفق العام في الجزائر 

 شفافية المالية العامة كوسيلة لتحسين أداء المرفق العام  وترشيد النفقات 

ملتقى العلمي الوطني حول ال
تفعيل النظام الضريبي الجزائري 

في ظل التحديات االقتصادية 
 الراهنة والمستقبلية  

  2017-1995التحفيزات   الجبائية وأثرها على االستثمارات الوطنية في الجزائر دراسة قياسية 
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 سم  الحسن يوسف أبو القايوسف محمد تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب: --3-
 : إدارة األعمال وحوكمة الشركات  شعبة علوم التسيير    تخصص

 عنوان الرسالة
ين زشركة )محددات رضا ووالء العميل في قطاع الخدمات: دراسة مقارنة بين شركات االتصاالت في السودان 

 2019-2018شركة سوداني( للفترة الممتدة بين –
 أعضاء اللجنة:

 ئيسار                                     تلمسان جامعة                مليكي بهاء الدين                أستاذ التعليم العالي    اد            

 شرفا  م              التعليم العالي                 جامعة تلمسان                      أستاذ أد ابن شنهو سيدي محمد                     

 متحنا م                         سيدي بلعباس جامعة                  التعليم العالي أستاذ أد بن شيحة صحراوي             

 متحنةم               تلمسان                    جامعة د مرابط أمينة                      أستاذة محاضرة أ                       

 متحنا م                       سعيدة               جامعة                  محاضر أ      أستاذ       د طيبي بومدين                

 متحنا م                  املدرسة العليا إلدارة األعمال                      أستاذ محاضير أ                     شنيني موس ى د  
 

 

 بن خالدي فضيل   تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب:  -4-
 : المالية العامة للدولة   شعبة علوم اقتصادية     تخصص

 عنوان الرسالة
 2017-1980ة على الميزان التجاري في الجزائر دراسة قياسية خالل الفترة أثر عجز الموازنة العام

 أعضاء اللجنة:
 ئيسار                                  تلمسان جامعة                       أستاذ التعليم العالي              باركة محمد الزين  اد            

 شرفا  م                       محاضر أ                              جامعة تلمسان               أستاذ          د بومدين حسين                     

 متحنام                 محاضر أ                              جامعة تلمسان                أستاذ د عباس عبد الحفيظ                         

 متحنا م                    املركز الجامعي مغنية                            محاضر أ أستاذ       محمد               لبادن د ب

 متحنا م                    املركز الجامعي مغنية                            محاضر أ أستاذ د شيبي عبد الرحيم              

 متحنا م                                  2وهران جامعة                            محاضر أ أستاذ               بلحسن الهواري د 

 جامعة سكيكدة  /مجلة الباحث االقتصادي  المجلة
 12/2019 رقم

سودان. ت في التصاالدور تجربة العالمة التجارية ورضا الزبائن في تحديد الوفاء للعالمة في قطاع خدمات اال 1عنوان المقالة.
  ZAINدراسة حالة زبائن العالمة 

 مجلة البشائر االقتصادية / جامعة بشار  المجلة
 02/2018 رقم

  DJEZZYمحددات نية الشراء في قطاع االتصاالت : دراسة حالة زبائن العالمة جيزي  2عنوان المقالة.

  Les Cahiers du MECAS / Tlemcen المجلة

 02/2019 رقم
 2017-1980 للفترة الجزائر حالة دراسة التجاري الميزان على العامة الموازنة عجز أثر 1.المقالة عنوان

  تلمسان جامعة/  العامة للمالية الجزائرية الجلة المجلة
 07/2017 رقم

  الجزائر في العامة للموازنة المالية العمليات على الرقابة تحديث أهمية 2.المقالة عنوان

 المداخالت          
 الدولي العلمي الملتقى

 وضللنه كآلية العام للقطاع التنموي الدور تفعيل:  حول 
  المحروقات قطاع خارج صادباالقت

 لتعزيز لتحتيةا البنى انجاز كآلية  B O T عقود بصيغة والخاص العام القطاعين بين الشراكة
  نموذجا الجزائر في البحر مياه تحلية أنشطة:  المالي األمن

  الدولي العلمي الملتقى
 تثمين ورهان الصحراوية السياحة في االستثمار:  حول

 
  تحليلية دراسة الجزائر في السياحة تطوير في النقل قطاع دور
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    حسام غرداين تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب: -5-
    االقتصاد العمومي واالجتماعي : شعبة علوم اقتصادية     تخصص

 عنوان الرسالة
 عادة التوزيع وآلية الحماية االجتماعية إ الالمساواة،

 أعضاء اللجنة:
 ئيسار                              تلمسان جامعة                    أستاذ التعليم العالي                شعيب بغداد       اد            

 شرفا  م              جامعة تلمسان                                     التعليم العالي أستاذ                 بوطالب قويدر د أ            

 متحنا م                  املركز الجامعي مغنية                            محاضر أ أستاذ              شيبي عبد الرحيم د 

 متحنا م                         دي بلعباس سيجامعة             محاضر أ      أستاذ              جميل عبد الجليل  د 

 متحنةم                           تلمسان   جامعة                        أستاذة محاضرة ا                 عاشور يامنة  د  

 متحنام                    بلعباس سيدي جامعة                          أستاذ محاضر أ                   د سمير سحنون             

 

 حيث أن هذا األخيرإن المقال تم إعداده من قبل الطالبين " غرداين حسام وزكرياء مسعودي " مالحظة:
    بعد.لم يناقش 

 

 بن دهينة مريم : ةتعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب -6-
 : اقتصاد قياسي ومالي    تخصصشعبة علوم اقتصادية     

 عنوان الرسالة
 2020-1990بازل وتأثيرها على النشاط المصرفي الجزائري دراسة قياسية للفترة  اتفاقية

 أعضاء اللجنة:
 ئيسار                                تلمسان جامعة                 أستاذ التعليم العالي               مناقر نور الدين    اد            

  شرفةم                 أ                    جامعة تلمسان                 ةمحاضر  ةأستاذ                       زيرار سمية   د             

  متحنة م                          جامعة تلمسان                          أ  ةمحاضر  ةأستاذ                بن خالدي نوال د 

 متحنة م                         جامعة سيدي بلعباس              أ       ةمحاضر  ةأستاذ                  صباغ رفيقةد 

 ممتحنا                   املركز الجامعي ع تموشنت                     أستاذ محاضر أ                   جديدن لحسن د   

 متحنا م       أستاذ محاضر أ                      املركز الجامعي مغنية                             شكوري سيدي محمدد             
 

  المحلية للجماعات يةاالقتصاد الموارد
 ورهود الجزائر في  الطاقوي التحول:  حول الوطني الملتقى

  المستدامة التنمية تحقيق في
 

  المستدامة التنمية وأبعاد الطاقة دعم سياسة بين الجدلية العالقة
 Le Lean Management et:  حول الوطني الملتقى

la fonction sociale dans l’entreprise  
   الجزائرية البلديات  إدارات على وأثره الكفاءات ضعف

 مجلة البحوث االقتصادية المتقدمة / جامعة الوادي المجلة

 03/2017 رقم
 دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 1عنوان المقالة.

 مجلة نور للدراسات االقتصاآلية المجلة
 04/2017 رقم

 -دراسة تحليلية تقييمية –لسياسات العمومية للتشغيل في الجزائر آليات وبرامج ا آ     2عنوان المقالة.

 مجلة اقتصاد المال واألعمال /المركز الجامعي ميلة   المجلة

 09/2019 رقم
 Basel 3and Algerian Banks Field study a sample of Algerian Banks 1عنوان المقالة.
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 جلولي أمال   الطالبة: بنتعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة -7- 
 إدارة الموارد البشرية : شعبة علوم التسيير     تخصص

 عنوان الرسالة
L’impact de la veille stratégique sur les orientations stratégiques une étude 
exploratoire à travers un échantillon d’entreprises de la wilaya de Tlemcen  

 أعضاء اللجنة:
 ئيسار                              تلمسان جامعة                       تاذ التعليم العالي   أس               أحمد بلبشير محمد اد            

  اشرفم                  محاضر أ                              جامعة تلمسان           أستاذ                      سعيداني محمدد             

 ممتحنا                              تلمسان جامعة                       لتعليم العالي   أستاذ ا  أد قازي ثاني أمال 

  امتحنم                               تيارت جامعة                            محاضر أ أستاذ                           سدي علي د 

 متحنا م          جامعة سيدي بلعباس                                  محاضر أ       أستاذ                   يحياوي سليمان د 

 متحنا م               املدرسة العليا إلدارة األعمال                       أستاذ محاضر أ                       شنيني موس ى د  

 
  بن بوزيان فاطمة الزهراء    الطالبة:تعيين أعضاء لجنة المناقشة لفائدة -8-

 إدارة األعمال وحوكمة الشركات :تخصصعلوم تسيير  :شعبة
 عنوان الرسالة

L’impact des réseaux sur la communication d’entreprise 
 أعضاء اللجنة:

اني بلقاسم  أد  رئيسا                     جامعة تلمسان                      أستاذ التعليم العالي           فرو

         مشرفة    جامعة تلمسان                   أستاذة محاضرة أ                                          بن سماعين ملياء  أد

      ممتحنا                     جامعة تلمسان                            أستاذ التعليم العالي  أد بلبشير أحمد                  

 ممتحنا                     مستغانمجامعة                      أستاذ التعليم العالي                 أد شريف الطويل نور الدين 

 ممتحنا                    أستاذ التعليم العالي                    جامعة وهران                     سالم عبد العزيز أد

 اأستاذ التعليم العالي                   جامعة معسكر                         ممتحن       تشيكو فوزي                           أد

 

 مجلة العلوم االنسانية  /  لجامعة أم البواقي   المجلة
 02/2019 رقم

 اتفاقية بازل وتأثيرها على البنوك التجارية الجزائرية  2عنوان المقالة.

 المداخالت          
الملتقى الوطني الثالث حول : مصير 

 التنمية االجتماعية في الجزائر 
 در تمويل التنمية االجتماعية في الجزائر آليات تنويع مصا

الملتقى الوطني السادس حول الصفقات 
 العمومية وتفويضات المرفق العام 

االلتزام قانوني وام الشرح تنفيذ الصفقات العمومية في إطار نفقات التجهيز العمومي وفق إجراءات االلتز
 المحاسباتي 

 الملتقى العلمي الدولي حول : انعكاسات
يف المؤسسات المالية مع مؤشرات تك

المالءة على االستقرار المالي في 
 الجزائر   

 -ة البنوك العمومي دراسة تحليلية لعينة من –في النظام المصرفي الجزائري 3واقع تطبيق معايير بازل 

 مجلة البشائر / جامعة بشار  المجلة 

 01/2020 رقم
  L’information au service de la veille stratégique dans l’entreprise 1عنوان المقالة.

 مجلة البشائر / جامعة البشائر  المجلة
 05/2020 رقم

 L’IMPACT DES Réseaux SOCIAUX SUR LA COMMUNICATION D’ENTREPRISE 1عنوان المقالة.



   19 / 23 

 متفرقات: 03النقطة رقم 
 الطلبة دة لفائ عنوان طلب تعديل افق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة تلمسان علىو

 اآلتية ـأسماؤهم:

أسماء  العدد
 الطلبة 

  العنوان المعدل
 
 

 

 
بدال 
 من

 العنوان األول

بن  1
مصطفى 

 ريم 

أثر السياسة المقدية على 
المتغيرات اإلقتصادية الكلية  

 دراسة قياسية لحلة الجزائر 

أثر الصدمات النقدية على التوازنات 
  االقتصادية الكلية  حالة الجزائر

سنوسي  2
أول 

 إيمان 

البنوك اإلسالمية في إطار 
المعايير الدولية للرقابة 

 المصرفية 

 المالية اإلسالمية والمعايير الدولية

بن  3
ديمة 

 نسرين 
The   effect of financial derivatives  

usage on cat of equity capital of 

banks from GCC countries from 

2006 to 2018 

Cost of equity capital and derivatives usage  

سبكي  4
 وفاء 

عالقة التعليم بالنمو 
االقتصادي دراسة قياسية 
لعينة من الدول النامية 
 باستخدام معطيات البابل 

عالقة التعليم بالنمو االقتصادي دراسة 
مقارنة (الجزائر االردن  ماليزيا ( 

 باستخدام معطيات البانل 

زازوة  5
ح فال

 شهرزاد 
La servuction des hortels étoilés 

dans une région touristiques sous 

exploitée  

Médias sociaux et l’image de la destination 
touristique  

بوعبد  6
هللا 

 مسعود 

تأثير االستثمارات األجنبية 
المباشرة على الفقر في 

 الدول النامية 

Commerce international et inégalité des 

revenues  

بستاني  7
عبد 

 الكريم 
Contribution à la structuration de 

l’économie sociale en Algérie  

Contribution de l’économie sociale au 
développement territorial – cas de l’Algérie  

دوش  8
 ليلى 

أثر التحيزات العاطفية 
االسهم للمستثمرين على عوائد

دراسة قياسية لمجموعة من  –
الشركات المدرجة في بورصة 

 -شنغهاي وشنجن 

أثر األسواق المالية على السلوك  
دراسة قياسية  –االستثماري للمؤسسات 

- 

 التالية: لمطبوعاتا تعيين خبراء لتقييم افق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة تلمسانو *     

 الخبير الثاني الخبير األول عنوان المطبوعة اسم األستاذ   العدد

حازم  01
أحمد 

 فروانة            

تاريخ  الوقائع االقتصادية 
)السنة األولى جذع مشترك علوم 

 اقتصادية (

.داودي  د -
محمد أستاذ 

محاضر ا  
بالمركز 

 الجامعي مغنية

غانم  أستاذ  جلطي -
 محاضر أ جامعة

 تلمسان 

قوراري  02
 مريم 

في ظل  االستراتيجيةالتحالفات 
نماذج النمو -المؤسسات المعاصرة 

-االستراتيجي )الشراكة ، اندماج
األسس –استحواذ ، تحالف ( 

النظرية للتحالف االستراتيجي 
 )التعاون التنافسي (

د كرزابي  أ -
عبد اللطيف 

أستاذ التعليم 
 العالي  تلمسان 

أد زروقي   -
براهيم أستاذ ا

التعليم العالي  
 سعيدة 

مناد  03
 علي 

طبوعة دروس في مادة تحليل م-
المؤسسات )موجهة لطلبة سنة 

أولى ماستر تخصص تحليل 
 اقتصادي واستشراف(

مطبوعة دروس في مادة -

د فرواني أ -
بلقاسم أستاذ 

التعليم 
العالي / 

 جامعة تلمسان 

عبد  أد عبدوس -
 العزيز أستاذ

العالي التعليم 
الجامعي  المركز

 عين تموشنت 
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المحاسبة الوطنية ) موجهة 
لطلبة السنة الثالثة ليسانس 

 –اقتصاد وتسيير المؤسسة 
 ستشراف ( تحليل اقتصادي وا

جمبل عبد  د-
الجليل أستاذ 

التعليم 
العالي / 

 جامعة بلعباس 

حي برويقات عبد ي-
الكريم أستاذ 

التعليم العالي / 
 جامعة تلمسان 

عياد   04
سيدي 
 محمد 

محاضرات في مقياس إدارة 
موجهة لطلبة  (التغيير التنظيمي

سنة أولى ماستر تخصص ادارة 
 )الموارد البشرية

فرواني  -
بلقاسم أستاذ 

التعليم 
العالي / 

 جامعة تلمسان 

لحسن محمد ب -
أستاذ نحاضر أ / 
المركز الجامعي 

 مغنية 

يلس  05
شاوش 

فاطمة 
 اء رالزه

طبيقات في مقياس محاضرات وت
 محاسبة  الشركات 

د بن لولو  -
سليم أستاذ 
محاضر أ  

 جامعة تلمسان 

باشوندة رفيق  -
أستاذ التعليم 
العالي  جامعة 
 سيدي بلعباس 

بن يشو  06
جباية المؤسسة )موجهة لطلبة  فتحي 

 رالسنة الثالثة اقتصاد وتسيي
 المؤسسة (

الدكتور  
فرحات عباس  

أستاذ / 
جامعة 
 يلة المس

بن شعيب نصر  د -
الدين  أستاذ 

محاضر أ  جامعة 
 تلمسان 

 

افق املجلس العلمي *              لومع تكوينلجنة  قدمتهعلى االقتراح الذي لكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير و

ذ لذي تقدم به األستا، وهذا بعد التنازل ا“ علىبن بختي “مشرفا على الطالب  جناس مصطفى  التسيير بتعيين األستاذ 

 (.2)أستاذ التعليم العالي جامعة وهران  علىطوباش 

افق املجلس العلمي على التنازل الذي تقدم  *       ة لفائد ة محاضرة أأستاذ "مرابط أمينة "ة به األستاذ تو

طفى" األستاذ "جناس مصل أستاذة محاضرة أ( لإلشراف على الطالبة زازوة فالح شهرزاد.  كما تناز )األستاذة غماري سهيلة 

 أستاذة محاضرة أ(. نعيمة )عن الطالب بوعبد هللا مسعود لفائدة األستاذة برودي أستاذ التعليم العالي 

افق املجلس العلمي على التنازل الذي تقدمت به األستاذ "مصطفى  اشنهو سيدي  األستاذ بن لفائدة“جناس و

   عبد الكريممحمد   لإلشراف على الطالب تشوار 

 Influence de l’image de marque du sponsor sur le processus de sponsoring de التالي:في املوضوع  

 L’entreprise 

 

افق املجلس العلمي على التنازل الذي تقدم به األستاذ " بدي نصر الدين " أستاذ التعليم العال  *       ي لفائدة و

   محمد.جياللي  الطالب بنلإلشراف على أستاذ محاضرأ( )األستاذ بومدين محمد 

رمضيان عبيد هللا عبييد بنياء عليى دراسية ملييف الطاليب الليبيي فيي ططيار التعياون والتبيادل ميا بييين الجامعيات، * 

دكتيوراه فيرع: أوليى  ليبيا من طرف لجنة التكوين فرع عليوم اقتصيادية اليذي اقتيرح ادماجيه   سينةالسالم الشبه من 

افيق2020-2019الجامعيية  تصياد كميي للسينةاقتخصي  علوم اقتصيادية  املجليس العلميي عليى ذليك كميا  ، وعلييه و

طالييب املجلييس العلمييي ميين نيابيية رئاسيية الجامعيية التييدخل لييدن الييوزارة الوصييية ميين أجييل ت ييحيح وتعييديل رخصيية 

 الطالب األجنبي لتحديد الفرع والتخص  
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األستاذ قويدر" و تقدم به األستاذ "بوطالب  اإلشراف الذيعن  ة طلب التنازل للعلوم االقتصاديلجنة التكوين درست  *        

    أسماؤهم:األساتذة التالية  " طويل أحمد" لفائدة

 األستاذ المشرف األستاذ المتنازل اسم ولقب الطالب

 بن شعيب نصر الدين بوطالب قويدر باهي مصطفى

 تشوار خير الدين بوطالب قويدر لقمش عمر

 بودالل علي بوطالب قويدر هاشمي بخديجة

ويل أحمدط ايمانحمودي   عبد اللطيفكرزابي  

وفيما يتعلق باملطبوعات العلمية  2019ستمبر 26بناءا على محضر اجتماع املجلس العلمي املنعقد بتاريخ *
بقا البيداغوجية املحضرة من طرف األساتذة التالية أسماؤهم تمت املوافقة على املطبوعات العلمية، وذلك ط

تبة لتقارير الخبراء التي أكدت أن هذه املطبوعة يمكن أن ترقى إلى سند بيداغوجي ومرجع علمي يتم اعتماده في مك
 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

 

 آراء الخبراء الخبير الثاني الخبير األول عنوان المطبوعة (اسم األستاذ )ة العدد

تاريخ الوقائع محاضرات  بن يخلف الزهرة 01
 االقتصادية

أستاذ د .داودي محمد 
محاضر ا  بالمركز الجامعي 

 مغنية 

أ د شعيب بغداد  أستاذ 
التعليم العالي جامعة 

 تلمسان

 تقرير إيجابي

مدخل  -دارة اإلنتاج والعمليات إ أنيسة بن رمضان 02
 –كمي 

 

د ساهد عبد القادر أستاذ 
محاضر أ         بالمركز 

 نيةالجامعي مغ

د مقيدش محمد أستاذ 
محاضر أ  بالمركز الجامعي 

 مغنية

 تقرير إيجابي 

كما أوص ى املجلس العلمي للكلية االتصال باألستاذ الدكتور ساهل سيدي محمد لتقديم تقرير *  

، فيما يخ  التقدم في انجاز رسالة ن يحي حسين وعبورة رشيدةب -مفصل عن وضعية الطالبين: 

 الدكتوراه.
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فق الجدول و في الشعب التاليةبدون شعب هي التي  ( ل م د دكتوراه ) تعلى إدماج تخصصا المجلس العلمي للكليةوافق * 

 : التالي 

 مسؤول التكوين
اقتراح 
المجلس 
 التخصص الشعبة العلمي 

السنة 
 قرار رقم الجامعية

عبد هللا عبد بندي 
  السالم

علوم 
 التسيير

ادارة 
:التدقيق المنظمات

 و مراقبة التسيير

2009-
2010 

المؤرخ في  284
 2009أكتوبر 29

 

عبد هللا عبد بندي 
  السالم

وم عل
-2010 ادارة المنظمات اقتصادية

2011 

618 المؤرخ في 28 
 أكتوبر 2010

 

عبد هللا عبد بندي 
  السالم

علوم 
 التسيير

 ادارة المنظمات
2011-
2012 

617 المؤرخ في 2 
 أكتوبر 2011

 

عبد هللا عبد بندي 
 السالم

علوم 
 التسيير

بدون 
 شعبة 

 ادارة المنظمات
2012-
2013 

 05المؤرخ في  388
 2012أوت 

 

بد عبد هللا عبندي 
 السالم

علوم 
 التسيير

بدون 
 شعبة

 ادارة المنظمات

 

2013-
2014 

 

 15المؤرخ في  478
 2013جويلية 

 

عبد هللا عبد بندي 
 السالم

علوم 
 التسيير

بدون 
 شعبة

 ادارة المنظمات
2014-
2015 

423 المؤرخ في 06 
 جويلية 2014

 

بن حبيب عبد 
  الرزاق

علوم 
 تجارية

مؤسسة و مالية، 
 تخصص: بنوك

2009-
2010 

المؤرخ في  284
 2009أكتوبر 29

 

ب عبد بن حبي
  الرزاق

علوم 
 اقتصادية

مؤسسة و مالية، 
 تخصص: بنوك

2010-
2011 

618 المؤرخ في 28 
 أكتوبر 2010

 

بن حبيب عبد 
 الرزاق

علوم 
 تجارية

بدون 
 شعبة

ادارة األعمال : 
 ِمؤسسة و مالية

2011-
2012 

617 المؤرخ في 2 
 أكتوبر 2011

 

بن حبيب عبد 
 الرزاق

علوم 
 تجارية

بدون 
 مؤسسة و مالية شعبة

2012-
2013 

 05المؤرخ في  388
 2012أوت 

 

بن حبيب عبد 
 الرزاق

علوم 
 تجارية

بدون 
 شعبة

مؤسسة ومالية، 
 تخصص: تسويق

2013-
2014 

 05المؤرخ في  514
 2013أوت 

بن حبيب عبد 
 الرزاق

علوم 
 تجارية

بدون 
 شعبة

مؤسسة و مالية، 
 تخصص: مؤسسة

2014-
2015 

423 المؤرخ في 06 
 جويلية 2014

 

علوم  بلمقدم مصطفى
 اقتصادية

بدون 
 شعبة

اقتصاد المؤسسة و 
 األسواق

2012-
2013 

 19المؤرخ في  361
 2201جويلية 
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علوم  بلمقدم مصطفى
 اقتصادية

بدون 
 شعبة

اقتصاد المؤسسة 
 واألسواق

تخصص: االقتصاد 
 الكمي

 

2013-
2014 

 

 15المؤرخ في  478
 2013جويلية 

 

علوم  بلمقدم مصطفى
 اقتصادية

بدون 
 شعبة

اقتصاد المؤسسة و 
األسواق، تخصص: 
 االقتصاد الكمي

2014-
2015 

423 المؤرخ في 06 
 جويلية 2014

 

  بن بوزيان محمد
علوم 
 اقتصادية

اقتصاد نقدي و 
خصص: مالي، ت

 مالية
2010-
2011 

618 المؤرخ في 28 
 أكتوبر 2010

 

 مالية  بن بوزيان محمد
اقتصاد نقدي و 

 مالي

2011-
2012 

617 المؤرخ في 2 
 أكتوبر 2011

 

علوم  بن بوزيان محمد
 اقتصادية

بدون 
 شعبة

اقتصاد نقدي و 
 مالي

2012-
2013 

 19المؤرخ في  361
 2012جويلية 

علوم  بن بوزيان محمد
 اقتصادية

بدون 
اقتصاد نقدي و  شعبة

 مالي

 

2013-
2014 

 

 15المؤرخ في  478
 2013جويلية 

 

علوم  بن بوزيان محمد
 اقتصادية

بدون 
 شعبة

اقتصاد نقدي و 
 مالي

2013-
2014 

 15المؤرخ في  478
 2013 جويلية

 

علوم  بن بوزيان محمد
 اقتصادية

بدون 
 شعبة

اقتصاد نقدي و 
 مالي

2014-
2015 

423 المؤرخ في 06 
 جويلية 2014

 

 .اقتصاديةقتصادية والمؤسسة يندمج هذا التخصص في شعبة علوم أما بالنسبة لتخصص " الهندسة اال  *     

 تعيينات :

 .تعيين السيد : بومدين حسين رئيسا لشعبة علوم التسيير

 غال دورة املجلس العلمي للكلية :خالصة أش

 الدورة:بجدول أعمال  والتوصيات املتعلقةاآلراء 

و تقديم مشروع البحث الخاص برسالة الدكتوراه عند التسجيل األول ملناقشته من طرف لجنة التكوين في الدكتوراه  .1
 البحث.مخبر 

 ملناقشة.ا لجنةلجان املناقشة يجب مراعات أولوية التخص  ألعضاء  اقتراحعند  .2

 رفعت الجلسة على الساعة الثانية عشرة ظهرا  

          

 
 رئيس املجلس العلمي للكلية

 

 كاتب الجلسة



 

 

 



 

 

 


