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ر لجان مناقشة أطروحة    تعيير
ر
 العلوم: الدكتوراه ف

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة -1   اقتصادية  علوم   بوعل  هشام الطالب: تعيير

  تحليل اقتصادي : تخصص

 عنوان الرسالة

  MENAف وأثره عل النمو االقتصادي دراسة حالة دول سعر الض 

 

 
           

 

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة - 2 الدين   الطالب: تعيير   ق تسوي: التسيبر تخصصعلوم    براح  خبر

 عنوان الرسالة
Contribution a l’analyse du management de la relation Client-Banque : Entre la pratique et 

l’innovation cas des banques Algériennes 

 

 اد بن حبيب عبد الرزاق أستاذ التعليم العاىل   جامعة تلمسان رئيسا

فا  صحراوي بن شيحةاد  أستاذ التعليم العاىل   جامعة سيدي بلعباس مشر

أد بن اشنهو سيدي  أستاذ التعليم العاىل   جامعة تلمسان ممتحنا

 محمد

  رشيد أستاذ التعليم العاىل   جامعة مستغانم ممتحنا
 اد يوسفر

 د يحياوي سليمان أستاذ محاضر ا جامعة سيدي بلعباس ممتحنا

 د سنوس  قويدر أستاذ محاضر ا جامعة تلمسان ممتحنا
         

 رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   اد بوثلجة عبد الناض

فا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   بن اشنهو سيدي محمداد   مشر

 متحنام جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ د غربر  صالح الدين

 ممتحنا المركز الجامع  ع تموشنت أستاذ محاضر أ د جديدن لحسن

 ممتحنا المركز الجامع  ع تموشنت أستاذ محاضر أ د كوديد سفيان

 ممتحنا المركز الجامع  البيض أستاذ محاضر أ د بن عالل بلقاسم

 مجلة المالية واألسواق  /مستغانم  المجلة

 09/2018 رقم

ر جودة التدقيق الخارحر  باستخدام النمذجة  بالمعدالت أثر ميكانزمات حوكمة ال 1عنوان المقالة.  مؤسسات عل تحسير
 الهيكلية 

  جامعة تلمسانالمجلة الجزائرية للمالية العامة  المجلة

 06/2016 رقم

 L’évasion et la fraude fiscales :Un grand défi de lutte contre 1عنوان المقالة. 
l’informel  

  /جامعة المسيلة  المجلة
 مجلة التنمية و االقتصاد التطبيف 

 02/2017 رقم

 : Innovation et la préservation de l’équilibre dans la banque 2عنوان المقالة. 
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ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب:  - 3  العلوم االقتصادية    قريش محمد   تعيير

 تخصص: اقتصاد التنمية   

 

 عنوان الرسالة

  مراقبة االنفاق العموم  
ر
-راسة حالة بوالية تلمسان د –دور المراقب الماىل  ف  

 

  ليل
ر
 رئيسة جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أ د خواب

فا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   بونوة شعيبد ا  مشر

ر تموشنت أستاذ التعليم العاىل   أد عبدوس عبد العزيز  ممتحنا المركز الجامع  عير

  رحيمة
ة أ د بن عينر  ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذة محاضر

ة أ د خلوط عواطف  ممتحنة المركز الجامع  مغنية أستاذة محاضر

ر  د بومدين  ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ حسير
 

 

 

 

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب: - 4  شباح رشيد  تعيير

 العلوم االقتصادية تخصص: تسيبر المالية العامة        

 عنوان الرسالة
ر الفعالية االقتصادية وتغطية النفقات عامل المردودية للنظام الج   الجزائري بير

 
العامةباب  

ة دراسة  2017-1970 قياسية للفب   
  عائشة

 رئيسة جامعة تلمسان أستاذة التعليم العاىل   اد بوشيخر

فا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   شعيب اد بغداد   مشر

  بن شهرة
ر
 تحنامم جامعة تيارت أستاذ التعليم العاىل   اد مداب

 ممتحنا جامعة تيارت أستاذ محاضر أ د سيدي عل  

 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ د بوقناديل محمد

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ د شينر  عبد الرحيم
   

 

 

 

Clarification et identification conceptuelle 

  االقتصاد التنمية  المجلة
ر
 والقانون  مجلة المشكاة ف

 07/2018 رقم

ات الحديثة خالل  1عنوان المقالة.    ظل التغبر
ر
واقع قطاع خدمات الهاتف النقال بالجزائر وتحدياته ف

ة   2017-2002الفب 

 مجلة المؤسسات والتنمية  المجلة

 

 04/2017 رقم

 اضأجهزة وأدوات الرقابة المالية من وجهة نظر النظام الماىل  اإلسالم  والنظام المع2 عنوان المقالة. 

اتيجية والتنمية  / مستغانم  المجلة  إفادة بالنشر  /مجلة االسب 
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ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالبة: ديلم  صباح   -5  تعيير

 العلوم االقتصادية تخصص: العلوم المالية والمضفية  

 عنوان الرسالة
ية الفقاعات المال الموسمية،ية عن فرضية السوق الماىل  الكفء اآلثار انحرافات األسواق المال

 حالة بعض األسواق المالية العربية  بالعوائد دراسةوالتنبؤ 
 

 رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   اد بطاهر سمبر 

ف جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   بن بوزيان محمداد   امشر

 ممتحنا جامعة سيدي بلعباس تاذ التعليم العاىل  أس أد. بن سعيد محمد

 ممتحنا جامعة بشار أستاذ محاضر أ د بن زاير مبارك

 ممتحنا جامعة بشار أستاذ محاضر أ د مازري عبدالحفيظ

ة  ممتحنة جامعة تلمسان محاضر أ ةأستاذ د بجاوي زهبر

  

 

 

 

 

 

 

 

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب: مخالدي يخ  -6  تعيير

 : تجارة ومناجمنت دوىل    التسيبر تخصصعلوم    

 عنوان الرسالة

  الجزائر وال
ر
 نفاذ إىل األسواق العالمية إشكالية بناء القطاعات االرتكازية ف

 
 رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   اد شعيب بغداد

  رشيداد 
فا جامعة مستغانم أستاذ التعليم العاىل   يوسفر  مشر

  محمد
ر
 ممتحنا جامعة مستغانم أستاذ محاضر أ د رمضاب

ة أ د غماري سهيلة  ممتحنة جامعة تلمسان أستاذة محاضر

ة أأس د مرابط أمينة  ممتحنة جامعة تلمسان تاذة محاضر

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ د جديدن لحسن

 
 

 2019مكرر17 رقم
  الجزائر وفق نموذج 1قالة. عنوان الم

ر
ر اإليرادات والنفقات العامة ف  قياس العالقة بير

ة   2017-1990شعاع تصحيح الخطا للفب 

 / جامعة أدرار مجلة التكامل االقتصادي  المجلة

 01/2018 رقم

اآلثار الموسمية كأحد انحرافات األسواق المالية عن فرضية السوق الماىل   1عنوان المقالة. 
الكفء أثر شهر السنة عل عائد وتذبذب السوق الماىل  السعودي باستخدام 

 نمودحر  

  االقتصاد التنمية والقانون  المجلة
ر
 مجلة المشكاة ف

 07/2018 رقم

  أثر الصناديق السيا 2عنوان المقالة
دية عل النشاط االقتصادي ، دراسة قياسية مقارنة لحلن 

ة  وي    ج للفب   2014-2000الجزائر والبر
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ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب: بن عطية محمد   -7  تعيير

    اقتصاد التنمية  تخصص: االقتصادية العلوم  

 عنوان الرسالة

  2018إىل 1990أثر التضخم عل التوازن االقتصادي دراسة وصفية لحالة الجزائر من سنة 
 

 ئيسار  جامعة وهران أستاذ التعليم العاىل   اد بوشامة شوام

فا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   بونوة شعيباد   مشر

 ممتحنا جامعة معسكر أستاذ محاضر أ د يقور محمد

 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد مناقر نور الدين

 ممتحنة جامعة تلمسان محاضر أ ةأستاذ د زيرار سمية

 ممتحنة هرانجامعة و  محاضر أ ةأستاذ د بن مسعود خديجة

 
             

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالبة: بن بو -8  زيان جازيةتعيير

 قتصادية تخصص: تحليل اقتصادي   العلوم اال 

 عنوان الرسالة

  الجزائر 
ر
 دراسة قياسية لمحددات التضخم ف

                  

 رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   اد بن بوزيان محمد

فا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ د شينر  عبد الرحيم  مشر

 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   ر الدينأ د مناقر نو 

 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أ د بزاوية محمد

 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ د بن عاتق عمر

د شكوري سيدي 
 محمد

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ

 مجلة المالية واألسواق  / جامعة مستغانم  المجلة 

 10/2019 رقم
اتيجيةنحو بناء  عنوان المقال     الجزائر  اسب 

ر
 فعالة إلصالح خلل هيكل الصادرات ف

 ستدام وتحقيق نمو اقتصادي م

 مجلة المالية واألسواق  / جامعة مستغانم  المجلة 

 العدد الالحق           رقم

ر  عنوان المقال   ة  ما بير اتيجية استهداف التضخم  حسب  المستوى االقتصادي دراسة وصفية للفب  إسب 
1990-2016 
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ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالبة: -9   حمالت بن عشورتعيير

 عنوان الرسالةتخصص اقتصاد عالم  العلوم االقتصادية    

ة والمتوسطة   تقييم برامج تأهيل المؤسسات الصغبر
                 

 رئيسا جامعة تلمسان عليم العاىل  أستاذ الت اد بوثلجة عبد الناض

فا جامعة سعيدة أستاذ التعليم العاىل   أد صوار يوسف  مشر

 ممتحنا جامعة سعيدة أستاذ التعليم العاىل   أ د بن حميدة محمد

 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أ د سماح  أحمد

 ممتحنا جامعة سيدي بلعباس أستاذ محاضر أ د سحنون سمبر 

  محمدد 
ر
 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ سعيداب

 

 

 

 

 

 

 

ر   لجان مناقشة أطروحة الدكتوراه ل م.دتعيير

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب: -1-     وش محمد خربتعيير

 اقتصاد قياس  ماىل  تخصص   

 عنوان الرسالة

  عينة منأثر التطور الماىل  عل النمو االقتصادي  
ر
ق األوسط وشمال دولة من  13ف منطقة الشر

ة إفريقيا   2016-1996دراسة قياسية خالل الفب 
 أعضاء اللجنة: 

 رئيسا جامعة تلمسان                 أستاذ التعليم العاىل          الناض     عبد اد بوثلجة 

فا جامعة تلمسان                  أستاذ التعليم العاىل      أد بن لدغم فتخ                      مشر

 تحنامم جامعة معسكر أستاذ التعليم العاىل   أد مختاري فيصل

 ممتحنا         المركز الجامع  ع تموشنت            أستاذ محاضر أ      د جديدن لحسن                        

  جلفة مجلة دفاتر اقتصادية / جامعة  المجلة 

 / 01 رقم

  الجزائر  دراسة قياسية  عنوان المقال  
ر
 محددات التضخم ف

 International journal economics and strategic management of business المجلة
process 

  رقم

 La constitution d’un portefeuille d’actions par les méthodes عنوان المقال  
multicritères :cas de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis   

 وعد بالنشر / مجلة التنظيم والعمل  /جامعة معسكر  المجلة 

 األعداد الالحق  رقم

ة والمتوسطة عل النمو خارج المحروقات  عنوان المقال   تقييم أثر تأهيل المؤسسات الصغبر
ة   2017-1990حالة الجزائر خالل فب 
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ة أ                        د حليم  وهيبة                       ممتحنة جامعة تلمسان أستاذة محاضر

 ممتحنا         المركز الجامع  مغنية               أستاذ محاضر أ                                د شينر  عبد الرحيم                 

       

 

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة ال-2   بلهاشم مريم  : ةطالبتعيير

   تحليل االقتصادي للتنميةال : تخصص   

 عنوان الرسالة

ات االقتصاد الكل  ومدى فعالية سعر الضف الموازي: دراسة  أثر سعر الضف عل بعض متغبر

ة   2016-1974قياسية لحالة الجزائر للفب 

 
 أعضاء اللجنة: 

 رئيسا لمسانجامعة ت أستاذ التعليم العاىل   اد بونوة شعيب       

فة جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد غازي نورية                         مشر

 ممتحنا جامعة معسكر           أستاذ التعليم العاىل   أد عدوكة لخضر 

 ممتحنا                     المركز الجامع  مغنية   أستاذ محاضر ا                                              د شينر  عبد الرحيم 

ة أ  د بلحرش عائشة  ممتحنا      جامعة تلمسان                                              أستاذة محاضر

  محمد أدريوش 
د  دحمابر

 محمد

 ممتحنا جامعة سيدي بلعباس أستاذ محاضر ا                 

              
  

 
 

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالبة:  -3  العياط  جهيدة   عيير

   قياس  الماىل   تخصص: اقتصاد     

 عنوان الرسالة

 مجلة البشائر االقتصادية  / بشار  المجلة

 01/2019 رقم

  دول المغرب العربر   1عنوان المقالة. 
ر
 محددات التطور الماىل  ف
 

 مجلة المالية واألسواق / مستغانم  المجلة

 08/2018 رقم

  La relation empirique entre l’inflation  et le taux de change parallèle 1عنوان المقالة. 
Approche de Co intégration ARDL bound test  
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زائر قياسية وفق مقاربة خطية وال خطية لحالة الج االقتصادي دراسةآثار السياسة المالية عل النمو 

1970/2017 
 أعضاء اللجنة: 

 رئيسا  جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   اد بن بوزيان محمد       

فا          المركز الجامع  مغنية               أستاذ محاضر أ        د شينر  عبد الرحيم                   مشر

     أد بلمقدم مصطفر          

   

 ممتحنا                 جامعة تلمسان        أستاذ التعليم العاىل  

 ممتحنا                 جامعة تلمسان        أستاذ التعليم العاىل   أ د  بودالل عل  

 ممتحنا       المركز الجامع  ع تموشنت            أأستاذ محاضر  د جديدن لحسن

 ممتحنا    المركز الجامع  مغنية             أستاذ محاضر أ                              د مقيدش محمد 

            
                   

  

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالبة: -4  بن يخ  سهيلة    تعيير

 مجلة المقار للدراسات االقتصادية / المركز الجامع  تندوف  المجلة

 02/2018 رقم

 إشكالية تنوي    ع وتنمية الصادرات خارج المحروقات وأثرها عل النمو االقتصادي  دراسة 1عنوان المقالة. 
  الجز الصادرات الصادرات النفطية وغبر النف ألثر قياسية 

ر
 ائر طية عل النمو االقتصادي ف

  العلوم المالية والمحاسبية / المسيلة  المجلة
ر
 مجلة البحوث ف

 03/2017 رقم

ر وسائل الدفع الحديثة والتقليدية تحليل  2عنوان المقالة ونية بير تطور الخدمات المضفية االلكب 
  الجزائر 

ر
ونية ف فة االلكب    حديث لواقع وآفاق لطور الصبر

 احصاب 

 مجلة آفاق علوم اإلدارة واالقتصاد /المسيلة  المجلة

 02/2017 رقم

ات االستثمار األجننر  المباشر عل النمو االقتصادي ومعدل األثار االقتصادية لتدفق 3عنوان المقالة
   البطالة 

 مقاربة قياسية باستعمال نمادج االنحدار الذاب 

 مجلة البحوث والدراسات التجارية /جلفة   المجلة

 03/2018 رقم

  االقتصاد الج 4عنوان المقالة
ر
 زائري االتفاق العام والنمو االقتصادي ..عالقة ترابط أم انفصال ف

 المجلة الدولية للدراسات االقتصادية / المركز الدمقراط  العربر   المجلة

 01/2018 رقم

  تحقيق األهداف االقتصادية تحليل اقتصادي اعتمادا  5عنوان المقالة
ر
 برامج االنفاق العموم  ودورها ف

لحالة  VARومعالجة البيانات وفق نموذج KALDORالسحري ل  نظرية المرب  ععل 
 جزائر ال

 مجلة مجاميع  المعرفة  المجلة

 04/2017 رقم

ر أ 6عنوان المقالة دوات تأثبر أدوات السياسة المالية عل النمو االقتصادي :  مقاربة قياسية للعالقة بير
  حالة االقتصاد الجزائري 

ر
 السياسة المالية والنمو االقتصادي ف

 مجلة رماح للبحوث والدراسات / االردن  المجلة

 29/2019 قمر 

ر لعنة الفجوات  7عنوان المقالة   تمويل االقتصاد بير
ر
   التضخميةاشكالية مساهمة موارد قطاع النفط ف

ر
والعجز المزمن ف

 -لجزائر نموذجا ا –االقتصاديات العربية المصدرة للنفط 
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    مالية ومؤسسة تخصص:    

 عنوان الرسالة
ونية للمؤسسات دراسة حالة مؤسسات االتصاالت بتلمسان   OOREDOO. MOBILIS.DJEZZYالسمعة اإللكب 

 أعضاء اللجنة: 

 رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   اد بن حبيب عبد الرزاق

ة أ د مرابط أمينة فة جامعة تلمسان أستاذة محاضر  مشر

 ممتحنا جامعة سعيدة تاذ التعليم العاىل  أس د بلعربر  عبد القادرا

ر لمياء ة أ د بن سماعير  ممتحنة جامعة تلمسان أستاذة محاضر

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ د قادري رياض

 ممتحنا جامعة مسيلة أستاذ محاضر أ د مبر أحمد

 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر - 5  بنوك وتأمينات : عمر تخصصلعوج بن  أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب: تعيير

ة 20قياسية لعينة  المالية دراسةأثر التحرير الماىل  عل الوساطة  -1995دولة نامية خالل الفب 

 باستعمال تحليل بيانات بانل 2016

 أعضاء اللجنة: 

 ئيسار  جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد مناقر نور الدين

فا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد طاوىل  مصطفر كمال  مشر

 / جامعة بشار  ة مجلة المؤشر للدراسات االقتصادي المجلة

 03/2018 رقم

 La réputation électronique des entreprises / cas des opérateurs de la 1عنوان المقالة. 
téléphonie mobile en Algérie  

 Revue MECAS المجلة

 VOL 14 N° 01 2018 رقم

ونية للمؤسسات  1عنوان المقالة.   السمعة االلكب 
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 ممتحنا جامعة معسكر أستاذ التعليم العاىل   أد عدوكة لخضر 

 ممتحنا جامعة سعيدة أستاذ التعليم العاىل   أد بلعربر  عبد القادر

 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ محاضر ا د غربر  الناض

ر   ممتحنا جامعة سعيدة حاضر اأستاذ م د بن زيان ياسير

 

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة ال-6   شاوي صبيحة   طالبة: تعيير
 المحلية    للدولة والجماعاتتخصص: إدارة المالية العامة  

 عنوان الرسالة
  تعبئة موارد الجباية العادية حالة والية ت

ر
ها ف يبة واإلدارة الجبائية وتأثبر ر المكلف بالضر  لمسان العالقة ما بير

  أعضاء اللجنة: 

ر   يسارئ جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ د بومدين حسير

فا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد باركة محمد الزين  مشر

 ممتحنا جامعة وهران أستاذ التعليم العاىل   أد سالم عبد العزيز

 ممتحنا المركز الجامع  البيض أستاذ محاضر أ د طالنر  صالح الدين

 ممتحنا المركز الجامع  ع تموشنت أستاذ محاضر أ د كوديد سفيان

 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ د بن شعيب نض الدين

 
 
 
 
 
 
 
  
      

 
 
 

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالبة: -7  كرام بن عزة إ  تعيير

 تخصص: بنوك وتأمينات    

اتيجية والتنمية /جامعة مستغانم  المجلة  مجلة االسب 

 2018مكرر  15 رقم

ي التحرير الماىل  والوساطة المالية  دراسة قياسية  1عنوان المقالة. 
ر نوعية المؤسسات ومؤشر العالقة بير

 لعينة من الدول النامية 

 / الجلفة  اقتصاديةإفادة بقبول نشر مقال / مجلة دفاتر  المجلة

 02/2019 رقم
  Innovation. entrepreneurship and growth : some facts 1عنوان المقالة. 

 امعة تلمسان المجلة الجزائرية للمالية العامة /ج المجلة

 07/2017 رقم

  تسيبر المرفق العام حسب المرسوم الرئاس   2عنوان المقالة. 
ر
المتضمن  15/247التفويض كأحد األساليب لبحديثة ف

  الجزائر 
ر
 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  واقع وآفاق تطبيقه ف
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 عنوان الرسالة
  دراسة حالة الجزائر فعالية السياسة النقدية وأثرها عل النمو االقتصادي 

 أعضاء اللجنة: 

 رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد بونوة شعيب

فا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد بن لدغم فتخ    مشر

 ممتحنا جامعة سيدي بلعباس أستاذ التعليم العاىل   أد بن سعيد محمد

ة أ د بن خالدي نوال  ممتحنة جامعة تلمسان أستاذة محاضر

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر   أ د مقيدش محمد

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ د شينر  عبد الرحيم

 
   

  

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالبة: -8  قدم مريم  بلم تعيير

 ومراقبة التسيبر   محاسبةتخصص:  إدارة المنظمات   

 نوان الرسالةع
ة والمتوسطة    المؤسسات الصغبر

ر
 مراقبة التسيبر كأداة التخاذ القرار ف

  أعضاء اللجنة: 

 رئيسة جامعة تلمسان أستاذة التعليم العاىل   أد قارة ترك  أسيا

فا جامعة تلمسان أستاذة التعليم العاىل   أد بن لدغم فتخ    مشر

 ية / جامعة بشار مجلة البشائر االقتصاد المجلة

 02/2018 رقم
  تحقيق النمو  دراسة  2عنوان المقالة. 

ر
تقييم أدوات السياسة النقدية ودورها ف

ة   2017-1990تحليلية خالل فب 
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 ممتحنا سيدي بلعباسجامعة  أستاذة التعليم العاىل   أد باشوندة رفيق

 ممتحنا جامعة سيدي بلعباس أستاذة التعليم العاىل   أد بن سعيد محمد

ة أ د بن عمار حفيظة  ممتحنة جامعة تلمسان أستاذة محاضر

 ممتحنا المركز الجامع  ع تموشنت أستاذ محاضر أ د جعفري عمر

                                                  

 
 
 

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب: -9  لحول ابراهيم      تعيير

 عنوان الرسالة       مالية محلية تخصص:  
ة أثر السياسة الجبا   الجزائر دراسة قياسية خالل الفب 

ر
  2017-1990ئية عل النمو االقتصادي ف

  أعضاء اللجنة: 

 رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد باركة محمد الزين

ر  فا جامعة تلمسان أستاذ محاضر ا د بومدين حسير  مشر

 ممتحنا جامعة وهران أستاذ محاضر ا د بلحسن الهواري

 ممتحنا جامعة أدرار       أستاذ محاضر ا د الكريمد مسعودي عب

 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ محاضر ا د بومدين محمد

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية      أستاذ محاضر ا د داودي محمد

 

                 

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب-10   عدة سليم خبر الدين    : تعيير

         
 تخصص: اقتصاد تطبيف 

 عنوان الرسالة
 2030فاق للتنمية المستدامة للموارد المائية دراسة حالة الجزائر أ االقتصادية، االجتماعية، والبيئيةتحقيق األهداف 

  أعضاء اللجنة: 

  أمال
ر
 رئيسة جامعة تلمسان أستاذة التعليم العاىل   أد قازي ثاب

فا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   مقدم مصطفر أد بل  مشر

 / جامعة بشار  االقتصادية  البشائر  مجلة المجلة

 01/2019 رقم

 التدقيق الداخل  أداة لتقديم نظام الرقابة الداخلية دراسة حالة مانطال  1عنوان المقالة. 

 مجاميع المعرفة  /المركز الجامع  تندوف  المجلة

 06/2018 رقم

  الجزائر  دور  1عنوان المقالة. 
ر
ر االستثمار األجننر  المباشر ف   تحفبر

ر
 السياسة الجبائية ف

 المجلة الجزائرية للمالية العامة  المجلة

 2017 / 07 رقم

  الجزائر  2عنوان المقالة. 
ر
  ظل االستثمارات العمومية ف

ر
 لية راسة تحليد–واقع التنمية المحلية ف
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 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد برويقات عبد الكريم

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ د ساهد عبد القادر

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ د مقيدش محمد

 ممتحنة المركز الجامع  مغنية اضر ة أأستاذة مح د بوهنة كلثوم

     

   

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالبة: تعي-11         أمغار مريم  ير
   مالية ومؤسسة تخصص:    

 عنوان الرسالة
La veille stratégique au service d’innovation : cas de l’entreprise brandt du groupe cevital 

Algérie 

 رئيسا  جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل       أد مليك  سمبر        

  أمال                   
فة جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل           أد قازي ثابر  مشر

 ممتحنا امعة سيدي بلعباس          أستاذ التعليم العاىل   أد بن سعيد محمد

ة أ                      أد قراري أمينة  ممتحنة           جامعة تلمسان                         أستاذة محاضر

ر  أ                      د مطعيش أمير  ممتحنا             المدرسة العليا إلدارة األعمال        أستاذ محاضر

 ممتحنا               جامعة سيدي بلعباس                    أستاذ محاضر أ                            زواوي    د لعوجز 

                     

 
 
 
 
 

ر أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالبة: -2   فوزية : تعيير
  زناحر

    بنوك وتأمينات تخصص:       

 عنوان الرسالة
  ظل التحرير الماىل  

ر
ق األوسط وشمال إفريقيد –الوساطة المالية والنمو االقتصادي ف  اراسة حالة دول الشر

  أعضاء اللجنة: 

 رئيسا  جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد بن بوزيان محمد            

Capital immatériel et 
création  

 مجلة البشائر االقتصادية / جامعة بشار 

 01/2018 رقم

  الوطن العربر  "تحليل التفاعالت السببية باستخدام سببية  1عنوان المقالة. 
ر
ة  Grangerنمذجة إحصائية لمسار استهالك المياه ف للفب 

2014-1990من الممتدة  panel  لمعطيات 

 مجلة البحوث اإلدارية واالقتصادية  /جامعة مسيلة  المجلة

 03/2018 رقم

 األسس النظرية لالبتكار  1عنوان المقالة. 

  Les Cahiers du MECAS المجلة

 13/2016 رقم

 La veille stratégie et son impact sur l’innovation : cas des opérateurs téléphoniques . 2عنوان المقالة
Algériens  
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فا جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ            د سنوس  قويدر                    مشر

 ممتحنا  جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد بزاوية محمد

  رشيد
 ممتحنا جامعة مستغانم ىل  أستاذ التعليم العا أد يوسفر

ة أ                 د بسادات كريمة  ممتحنة جامعة مستغانم      أستاذة محاضر

ر عبد القادر ا                    د بن شنير  ممتحنا جامعة مستغانم        أستاذ محاضر

  
 

ر -13   أبو بكر الصديق  :  أعضاء لجنة المناقشة لفائدة الطالب: تعيير
 
 زروف

      
 تخصص: اقتصاد تطبيف 

 عنوان الرسالة
  الجزائر 

ر
ول عل القطاعات االقتصادية ف  نمذجة قياسية لتأثبر تقلبات أسعار البب 

  أعضاء اللجنة: 

 رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد بن بوزيان محمد

فا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ دش محمدد مقي  مشر

 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد بطاهر سمبر 

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ د شكوري سيدي محمد

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ د ساهد عبد القادر

 ممتحنة جامعة تلمسان ة أأستاذة محاضر  د بن طيب هدايات

 
 
 
 
 

 
 

ر لجان التأهيل   الجامع  تعيير
التأهيل لجنة  عىل تعيير    ارية وعلوم التسيير جامعة تلمسانوافق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية التج

 هناء  عزةبن  ةلفائدة الدكتور 
   

 /جامعة األغواط  مجلة دراسات التنمية االقتصادية  المجلة

 02/2018 رقم

 السياسة النقدية واستقاللية البنوك المركزية  : حالة الجزائر  1ان المقالة. عنو 

 مجلة البحوث االقتصادية المتقدمة  / جامعة الوادي  المجلة

 04/2018 رقم

  الدول النامية   . 2عنوان المقالة
ر
  ف

ر
 راسة حالة الجزائر  تونس المغرب  واالردن د-دراسة تطور التحرير المضف

 مجلة المالية واألسواق  / جامعة مستغانم  المجلة

 07/2017 رقم

ر  1عنوان المقالة.  ة الممتدة بير ات الكلية لالقتصاد الجزائري عل اإلستثمار األجننر  المباشر للفب  -1990قياس أثر المؤشر
 -دراسة قياسية تحليلية  – 2014
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 ممتحنا                       جامعة تلمسان                  أستاذ محاض  أ             د عباس عبد الحفيظ                       
ة أ                   د طالب دليلة                              ممتحنة                         جامعة تلمسان                  أستاذة محاض 

 ممتحنا                         جامعة سيدي بلعباس                 أستاذ التعليم العالي          أد بن سعيد محمد                    

 عضوا                              المركز الجامعي مغنية          أستاذ محاض  أ              د شكوري سيدي محمد                  
 عضوا                              جامعة تلمسان                       أستاذ التعليم العالي          أد بن لدغم فتحي 

 عضوا                      جامعة تلمسان                      أستاذ التعليم العالي                                أد بوثلجة عبد الناض  
 

 
 رؤى اقتصادية  /  جامعة الوادي   المجلة 

 02/2018 العدد

 OIL PRICE FLUCTUATIONS AND THIER SHORT/LONG RUN IMPACT ON ALGERIAN عنوان المقالة
ECONOMIC GROWTH –THE ARDL MODEL  

  
 دةلفائالتأهيل لجنة  عىل تعيير   رية وعلوم التسيير جامعة تلمسانوافق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية التجا  

  بوري ضاح  الدكتورة

ة أ د زيرار سمية  ممتحنة جامعة تلمسان أستاذة محاضر

ة أ ودي نعيمةد بر   ممتحنة جامعة تلمسان أستاذة محاضر

 ممتحنا المركز الجامع  ع تموشنت أستاذ محاضر  أ د جديدن لحسن

  توفيق
ر
 عضوا جامعة تلمسان أستاذ محاضر  أ د بن سهلة الثاب

 عضوا جامعة تلمسان أستاذ محاضر  أ د غربر  الناض

 عضوا  البيضالمركز الجامع   أستاذ محاضر أ د بن عالل بلقاسم

 
   

 مجلة البشائر االقتصادية / بشار  المجلة

 01/2019 العدد

  دول المغرب العربر  / دراسة قياسية لحالة الجزائر  عنوان المقالة
ر
،  التطور الماىل  والنمو االقتصادي ف

 25016-1980المغرب  وتونس 

 
 
 
 
 

ر وم التسيبر جامعة تلمسان ية وعلوافق المجلس العلم  لكلية العلوم االقتصادية التجار   عل تعيير
  كريمة الدكتورة لفائدة التأهيل لجنة 

  يوسفر
ة أ د مرابط أمينة  ممتحنة جامعة تلمسان أستاذة محاضر

ة أ د العجاج فاطمة الزهراء  ممتحنة جامعة تلمسان أستاذة محاضر

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ د شينر  عبد الرحيم

 عضوا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ سيدي محمد د شكوري

ة أ د بلحرش عائشة  عضوا جامعة تلمسان أستاذة محاضر

 عضوا جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ د خطيب سيدي محمد
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اتيجية والتنمية /جامعة  المجلة  مستغانم مجلة االسب 

 08/2018 العدد

 -دراسة قياسية  –عدة تايلور بنك الجزائر وقا عنوان المقالة

ئدة التأهيل لفالجنة  وافق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة تلمسان   عىل تعيير  
 الدكتور بن لباد محمد  
 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ د بومدين محمد

 ممتحنا انجامعة تلمس أستاذ محاضر أ د بن شعيب نض الدين

 ممتحنا المركز الجامع  مغنية أستاذ محاضر أ د داودي محمد

 عضوا جامعة سعيدة أستاذ التعليم العاىل   أد بلعربر  عبد القادر

ر   عضوا جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ د بومدين حسير

 عضوا جامعة تلمسان أستاذ محاضر أ د بوقناديل    محمد

                             
 

ية للدراسات واألبحاث / المركز الدمقراط  العربر   المجلة  مجلة تنمية الموارد البشر

 03/2019 العدد

  بناء وتعظيم األصول المعرفية للتنمية المستدامة  عنوان المقالة
ر
 الدول المرجعية ف

 دراسات معرفية  /المركز الجامع  مغنية  المجلة

 04/2018 العدد

 اإلبداع واإلبتكار من خالل إدارة المعرفة داخل منظمات األعمال تشجيع  عنوان المقالة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طلب  عىلوافق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة تلمسان
 : أسماؤهمالطلبة التالية لفائدة  عنوان تعديل

  العنوان المعدل أسماء الطلبة  العدد
 
 
 
بدال 
 من

 ان األولالعنو 

  الجزائر  حاج سليمان ربيعة  01
ر
ها عل النمو االقتصادي ف السياسة النقدية وتأثبر

ة   1980/2018خالل الفب 
ها عل النمو االقتصادي   السياسة النقدية وتأثبر

  تحقيق النمو االقتصادي  بن حمو أمينة  02
ر
  ف

ر
دراسة –دور النظام المضف

 2018-1990حالة الجزائر 
  تحقيق االقالع االقتصادي دور الن

ر
  ف

ر
دراسة –ظام المضف

 -حالة الجزائر 
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  ظل المعايبر الجديدة التفاقية بازل  دكار حفصة  03
ر
فة االسالمية ف تحديات المالية االسالمية ومدى تالئم المعايبر المحاسبية مع  واقع الصبر

 مقررات بازل 

 

 

 * المطبوعات:  

اء لتقييم *وافق المجلس العلمي لكلية الع لوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة تلمسان تعيير  خير
 المطبوعات التالية: 

   الخببر األول  عنوان المطبوعة  اسم األستاذ   العدد
ر
 الخببر الثاب

غماري  01
 سهيلة  

Sondage d’Opinions  بلمقدم مصطفر أستاذ *

التعليم العاىل  بجامعة 

 تلمسان

ستاذ *بلنوار  بشبر أ

التعليم العاىل  بجامعة 

 وهران  

02 
 
 
 
 
 

 
 
 

مرابط 
 أمينة

 االتصال -

 

*بورحلة عالل أستاذ 

التعليم بجامعة سيدي 

 بلعباس  

  بلقاسم أستاذ 
ر
*  فرواب

 التعليم العاىل  بتلمسان

Marketing International-  صحراوي بن شيحة*

أستاذ التعليم بجامعة 

 سيدي بلعباس  

يف نض ا لدين  *  شر

أستاذ التعليم العاىل  

 بتلمسان

بن يخلف  03
 الزهرة 

ات تاري    خ الوقائع االقتصادية  لمركز د .داودي محمد  محاضر

 الجامع  مغنية

أ د شعيب بغداد جامعة 

 تلمسان

04   
بن رمضابر
 أنيسة 

 –دخل كم  م -إدارة اإلنتاج والعمليات 

 

د ساهد عبد القادر         

 ة بالمركز الجامع  مغني

د مقيدش محمد أستاذ 

محاضر   بالمركز الجامع  

 مغنية

 

 

 

 

 

 

الب الط المناقشة لفائدة*وافق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير جامعة تلمسان عىل تعديل لجنة 
  محمد: بوسعيد 

 رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   أد بن منصور عبد هللا

 فامشر  جامعة تلمسان أستاذ التعليم العاىل   بن بوزيان محمدأد 

ة أ د برودي نعيمة  ممتحنة جامعة تلمسان أستاذة محاضر

 ممتحنا المركز الجامع  ع تموشنت أستاذ محاضر أ د كوديد سفيان
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  نجاة
ر
ة أ   أستاذ محاضر أ     د حمداب ان أستاذة محاضر ر  ممتحنة المركز الجامع  غلبر

ر د بن زاي   ممتحنا جامعة سعيدة أستاذ محاضر أ ياسير

        

         

  

الدكتوراه: التحضير لمسابقة   

قد انطلقت )عملية تسجيل ان العملية : د عباس عبد الحفيظ بعد التدرج  المكلف بما  السيد نائب العميد  أكد 

شحير  عير الخط عىل موقع  ية و المادية الو ان (  (PROGRESEطلبات المير كلية قد سخرت كل اإلمكانيات البشر

 تنصيب لجنة التنظيم و مختلف اللجان المختصة . إلنجاح هذا االستحقاق ب

بصات   ة: العلميالير

قرر المجلس  تربصهم، ا يستهلكو  والذين لم 2019بالنسبة ألساتذة المستفيدين من العطل العلمية لسنة -1

ي حالةالعلمي تجديد ملفاتهم بإحضار دعوات لحضور ملتقيات علمية خارج الوطن 
 
يفتح مجال التنازل  وف

 ألساتذة. 

ي االحتفاظ بق قرر المجلس العلمي بالنسبة لطلبة الدكتوراه : -2
 
ي تم المصادقة عليها ف

ائمة الطلبة األولية و التر

 المجلس العلمي السابق مع تعديلها و إعطاء األولوية لطلبة الذين لم يستفيدو من قبل من تربص علمي  . 

 المتفرقات : 

ي حصولهم عىل شهادة / 1
 
 :  ليسانستسوية وضعية طلبة ف

س شهادة ليسانوالعلوم التجارية الموافقة عىل منح قرر المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتسيير -1

ي  عدلة نبيل بن للطالب
 
ي ميدان علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية 1974فيفري  06المولود ف

 
، تلمسان   ف

 . ، تخصص تسيير عمومي  شعبة التسيير

نس شهادة ليساقة عىل منح قرر المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية المواف-2 

ي نزي  هة  قوسطو  للطالبة
 
ي ميدان علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية،  تلمسان 1980أوت 18المولودة ف

 
ف

 . ، تخصص تسيير عمومي  شعبة التسيير

س شهادة ليسانقرر المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية الموافقة عىل منح -3

ي هدراش لطيفة  لبةللطا
 
ي ميدان علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية،  05/08/1989المولودة ف

 
تلمسان   ف

 . ، تخصص تسيير عمومي  شعبة التسيير

 تنظيم التظاهرات العلمية : / 2

 شهادة قبول النشر مجلة المالية و األسواق المجلة
 56/2019م.م.أ/  رقم

كة الجزائري 1عنوان المقالة.    البنوك االسالمية دراسة حالة بنك البر
ر
 ادارة المخاطر ف
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ة عليه من طرف المخابر العلمية المنتمية وافق المجلس العلمي عىل طلبات تنظيم ملتقيات العلمية المعروض

 التجارية و علوم التسيير . العلوم االقتصادية علوم  لكلية

 مسؤولي التخصص :  / 3
 تعيير 

 إنهاء مهام مسؤولي التخصصات

 انهاء مهام أ.بلدغم فتحي  كرئيس ميدان ع اق 

  انهاء مهام ا.د مليكي سمير بهاء الدين مسؤول ماسير إقتصاد الصناعي 

  إقتصاد كمي  مسؤول ماسير انهاء مهام زغودي أحمد 

 ي هاء مهام ان
 فرع علوم التسيير  بلقاسم كرئيس أ.د فروان 

  ليسانس تسويق محمد مسؤولانهاء مهام أ د بن اشنهو 

  ية  مسؤول ليسانسانهاء مهام أ.د بن دي  تسيير الموارد البشر

 مسؤولي التخصصات 
 تعيير 

 ي بلقاسم كرئيس ميدان
  أ.د فروان 

  أ.د بن بوزيان محمد رئيس فرع العلوم التسيير 

  .ماسير إقتصاد كمي  سمير مسؤولد بطاهر أ 

 د  بلقايد أسماء مسؤول  ليسانس تسويق . 

  ية مسؤول ماسير د عياد سيدي محمد  تسيير الموارد البشر

 

 

 رئيس المجلس العلم         العميد


