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 نّصوص المرجعيّةال

لجامعة مهام االّذي يحّدد  2003أوت  23المؤّرخ في  279-03المرسوم التّنفيذي رقم  .1

 (.47إلى  43 )المواد، المعّدل والمتّمموالقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها

 لية.كيفيات سير المجلس العلمي للك الذي يحّدد 2004ماي  05القرار المؤّرخ في  .2

ء الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضا 06/08/2018المؤّرخ في  710القرار رقم  .3

 المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية، التسيير والعلوم التجارية. 

  .2019ديسمبر  25المؤّرخة في  1500مذّكرة األمين العام رقم  .4



 لية وتوصياتهآراءالمجلسالعلمي للكمجاالت 

يذي رقم من المرسوم التنف 45يبدي المجلس العلمي للكلية آراءه وتوصياته، حسب المادة 

 ، والمذكور أعاله، فيما يأتي:2003أوت  23المؤّرخ في  03-279

 ،تنظيم التعليم ومحتواه .1

 تنظيم أشغال البحث، .2

 اقتراحات برامج البحث، .3

 بر بحث أو غلقها،اقتراحات إنشاء أقسام و/أو شعب ووحدات ومخا .4

اصب اقتراحات فتح شعب ما بعد التدّرج وتمديدها و/أو غلقها وتحديد عدد المن .5

 المطلوب شغلها،

 مواصفات األساتذة والحاجات إليهم، .6

 :ويكلّف زيادة على ذلك بما يأتي

 اعتماد مواضيع البحث فيما بعد التدّرج ويقترح لجان مناقشتها، .7

 اقتراح لجان التأهيل الجامعي، .8

إلى  لكليةراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد اد .9

 مدير الجامعة مرفقةً بآراء المجلس وتوصياته.

ضها ي يعرأن يُخَطر في كّل مسألٍة أخرى تتعلّق بالجانب البيداغوجي أو العلم ويمكن

 عليه العميد.

ليها عمي لوحدة البحث المنصوص يمارس المجلس العلمي للكلية صالحيات المجلس العل

الذي  1999نوفمبر  16المؤّرخ في  257-99من المرسوم التنفيذي رقم  16في المادة 

ه ي رأييحدّد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها. وبهذه الصفة يدرس ويبد

 على الخصوص فيما يأتي:

 مشاريع البحث للوحدة وبرامج نشاطاتها، .1

 لمية والتكنولوجية،تنظيم األعمال الع .2

I- .إنشاء أقسام البحث وفرق البحث وحلّها



 المجلس العلمي للكليةدورة  أعمالقائمة الحاضرين 

 1المجلس العلمي للكليةأعضاء  .1

 الّصفة االسم واللّقب الّرقم

 سالم عبد العزيز 1
رئيس المجلس العلمي للكلية، ممثل األساتذة ذوي مصف 

 االستاذية عن قسم علوم التسيير

 عميد الكلية نايت بهلول مقران 2

 نائب العميد مكلف بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة قاشي فايزة 3

 بلقوم فريد 4
 قاتتائب العميد مكلًف بما بعد التدرج والبحث العلمي والعال

 الخارجية

 رئيس قسم العلوم االقتصادية بقادة محمد 5

 لقسم العلوم االقتصاديةرئيس اللجنة العلمية  مباركي ناصر 6

 رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم المالية والمحاسبة بوجاني مليكة 7

 رئيس قسم العلوم المالية والمحاسبة بن لحسن الهواري 8

 رئيسة اللجنة العلمية لقسم علوم التسيير ايت حبوش وهيبة 9

 ةعلوم التجاريممثل األساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم ال حمداني محمد 10

 ةممثل األساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم العلوم التجاري طهاري خالد 11

 مدير مخبر بحث كربالي بغداد 12

 اوقنون هند 13
 ممثل األساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم العلوم المالية

 والمحاسبة

 ممثل عن األساتذة المساعدين بلفاطمي سفيان 14

 ل عن األساتذة المساعدينممث عياشي فلة 15

 مسؤول المكتبة لرجم حبيب 16

 كيحل محمد 17
ممثل األساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم العلوم 

 االقتصادية

 

 

 

 

 

                                                           
المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية، التسيير والعلوم اّلذي يحّدد القائمة االسميّة ألعضاء  06/08/2018المؤّرخ في 710رقم وفقاً للقرار 1

 التجارية



 أعمال الّدورةالمتغيّبون عن  أعضاء المجلس العلمي للكلية .2

 الّصفة االسم واللّقب الّرقم

 رئيس قسم علوم التسيير ملياني ياسين 1

 رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم التجارية ري بلقاسمزاي 2

 رئيسة قسم العلوم التجارية بوحسون عزيزة 3

 يةممثل األساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم العلوم االقتصاد حاكمي بوحفص 4

 مدير مخبر بحث دربال عبد القادر 5

 مدير مخبر بحث شوام بوشامة 6

 تذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علوم التسييرممثل األسا بن شيخ الهواري 7

 بلخروبي حسين 8
ممثل األساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم العلوم المالية 

 -متقاعد–والمحاسبة  

 -ترقية لمنصب أعلى-مدير مخبر بحث  بن زيان عبد الباقي 9

 -الوفاة  –مدير مخبر بحث  ايت حبوش عبد المجيد 01

 

 النصاب القانوني ثلثي أعضاء المجلس  حيث بلغ عدد الحضور

  



II-  المجلس العلمي للكليةجدول أعمال دورة 

 

 الدكتوراه والتأهيل الجامعي .1

 النشاطات العلمية .2

 

  



III-  2المجلس العلمي للكليةدورة  أعمالُمجريات 
اسة افتتح الجلسة رئيس المجلس العلمي الذي رحب بالحضور حيث تم مباشرة اشغال الدورة بدر

 مايلي:

 والتأهيل الجامعي والماجستير ; كتوراهض الملفات المتعلقة بالدعر .1

 طلبات المناقشة المتعلقة بالدكتوراه: .1.1
ن لجان المناقشة ، على تعيي2جامعة وهران -وافق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية، التسيير والعلوم التجارية

 أسمائهم: ةالخاصة بالدكتوراه للطلبة التالي

 

                                                           
 .يُحّدد عدد النّقاط وفقاً للنّقاط الُمدرجة ضمن جدول أعمااللّدورة2

المعينةة المـــــــــناقشة لجـــــــن عنـــــــــوان  
 األطــــــــــــــروحة

االســـــــــم 
للـــــــــــقبوا  

 الرقم

 الرئيس: بن باير حبيب-أستاذ التعليم العالي- جامعة وهران 2

 المشرف: تراري مجاوي حسين- أستاذ محاضر -أ -جامعة وهران 2

 المناقش:موزيان فاطمة-أستاذ محاضر -أ- جامعة وهران 2

 المناقش :عدوكة لخضر-  أستاذ التعليم العالي -جامعة معسكر

 المناقش :مدني بن شهرة-أستاذ التعليم العالي-جامعة تيارت

 المناقش :سدي علي - أستاذ محاضر-أ- - جامعة تيارت

 

 مجلة النشر:مجلة البشائر االقتصادية      

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/196 

عنوان المقال: دراسة العالقة السببية بين تغير سعر الصرف وحجم 

 الواردات في الجزائر

(2017-1980)دراسة تحليلية وقياسية للفترة   

 العدد والرقم: المجلد الخامس، العدد 03 /ديسمبر 2019

 

 

 

"أثر تقلب سعر 

الصرف في األسواق 

 الدولية

دراسة أثر تقلب -

والر سعر اليورو والد

 على الجزائر"

 بوزكري جمال 

BOUZEKRI 

Djamal 

 

: علوم تخصص
 اقتصادية 

 

 

 

 

01 

 الرئيس: سالم عبد العزيز- أستاذ التعليم العالي - جامعة وهران 2

 المشرف: بن باير حبيب-  أستاذ التعليم العالي  - جامعة وهران 2

المناقش :  بن كاملة محمد عبد العزيز- أستاذ محاضر -أ- - جامعة 

2وهران   

 المناقش :مختاري فيصل-- أستاذ التعليم العالي -جامعة معسكر 

 المناقش :بوثلجة ناصر-  أستاذ التعليم العالي -جامعة تلمسان

 المناقش :بن بوزيان محمد-  أستاذ التعليم العالي -جامعة تلمسان

 

 مجلة النشر: االقتصاد الجديد
 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/296 

"Le régime du taux de change en Algérie et son 

influence sur la politique économique ".:عنوان المقال 

 العدد والرقم:المجلد11، العدد 02 / 2020

 

 

 

 

"Les problèmes 

liés aux risques 

de change en 

Algérie et les 

mesures de 

couverture"  

 رنان رابح

RENNANE 

Rabeh 

 

: علوم تخصص
 اقتصادية

 

 

 

 

02 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الرئيس: بويعقوب احمد-أستاذ التعليم العالي- جامعة وهران 2

 المشرف :بولنوار بشير-أستاذ التعليم العالي-جامعة وهران 2

 المناقش : فقير حمزة- أستاذ محاضر -أ- جامعة وهران 2

المناقش :بوزادي سلطانة--أستاذ التعليم العالي-جامعة العلوم 

USTO وهران-والتكنولوجيا  

المناقش : .سنوسي بن عبو - أستاذ التعليم العالي-المدرسة العليا 

وهران-لالقتصاد  

 المناقش : موالي علي- أستاذ محاضر -أ-جامعة وهران 1

 

 مجلة النشر:مجلة دراسات 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/593 

Question de causalité entre le développement 

financier et la croissance économique: cas de 

l'Algérie(1980-2017) :عنوان المقال 

 العدد والرقم:المجلد11، العدد 02 /جوان 2020

 

 

 

"Le développement 

financier et la 

croissance économique 

en Algérie" 

 بوراس نسيمة
BOURAS 

Nassima 

 
: علوم صتخص

 تجارية
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 الرئيس: حاكمي بوحفص -أستاذ التعليم العالي- جامعة وهران 2

 المشرف : بن شيخ هواري -أستاذ التعليم العالي-جامعة وهران 2

 المناقش : حمداني محمد-  أستاذ التعليم العالي - جامعة وهران 2

 المناقش : موالي علي-- أستاذ محاضر -أ-جامعة وهران 1

 المناقش : شريف طويل نور الدين- أستاذ التعليم العالي-جامعة مستغانم

المناقش : المبارك محمد- أستاذ محاضر -أ-المدرسة العليا لالقتصاد-

 وهران

 

 مجلة النشر:مجلةنور للدراسات االقتصادية

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/........ 

تجارية في الرفع من أداء المؤسسات عنوان المقال: دور السياسة ال

 الصغيرة والمتوسطة في الجزائر"

 العدد والرقم:المجلد03، العدد 05 /ديسمبر 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"أثر تحرير التجارة الخارجية 

على النمو االقتصادي في 

-1990الجزائر خالل الفترة 

2016"  

 مكاوي الحبيب

MEKKAOUI 

El Habib 

 
: علوم تخصص

 اقتصادية

 

 

 

 

04 

 الرئيس: رويسات عبد النصر - أستاذ محاضر - جامعة وهران 2

 المشرف : سالم عبد العزيز -أستاذ التعليم العالي-جامعة وهران 2

 المناقش : رقيبة سليمة-  - أستاذ محاضر - جامعة وهران 2

 المناقش : سماحي أحمد-  أستاذ التعليم العالي  -جامعة تلمسان

 المناقش : زواوي لعوج-   أستاذ التعليم العالي -جامعة سيدي بلعباس

 المناقش : كاتب كريم -أستاذ محاضر -أ-جامعة التكوين المتواصل-وهران

 

 مجلة النشر:مجلة البشائر االقتصادية      

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/196 

Les accords internationaux et protection de 

l'environnement: un état des lieux" :عنوان المقال 

 العدد والرقم:المجلد06، العدد 01 /أفريل 2020

 

" Economie 

internationale et 

protection de 

l’environnement 

.quelles convergences" 

 شايمي يمينة

CHAIMI 

Yamina 

 
: علوم تخصص

 اقتصادية
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 مناقشـــــــــــــات الدكتـــــــــــوراه الطور الثالث
 

المعينةلجـــــــنة المـــــــــناقشة  عنـــــــــوان  
 األطــــــــــــــروحة

االســـــــــم 
 واللـــــــــــقب

 الرقم

 الرئيس: موزيان فاطمة-  أستاذ محاضر -أ-- - جامعة وهران 2

 المشرف: دربال عبد القادر-  أستاذ التعليم العالي - جامعة وهران 2

 المناقش : سدي علي-  أستاذ التعليم العالي- جامعة تيارت

 المناقش :بلفاطمي سفيان--  أستاذ محاضر -أ-- - جامعة وهران 2 

المناقش :بوتيفور زهرة-  أستاذ  محاضر -أ- - المدرسة الوطنية 

 المتعددة التقنيات وهران

المناقش : كمال سيدي محمد - أستاذ محاضر -أ-جامعة عين 

 تموشنت

 

 مجلة النشر:مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/
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« la  régionalisation de certains accords 

commerciaux régionaux notifiés à l'OMC et leur 

position dans le commerce mondiale »:عنوان المقال 

 العدد والرقم: المجلد 07، العدد 02 / ديسمبر 2020

 

"Prolifération 

des accords 

commerciaux 

régionaux et 

l'organisation 

mondiale du 

commerce  " 

 قاسي نجاة
KACI Nadjat 

 
: علوم تخصص

 اقتصادية

 

 

 

 

01 

 

 الرئيس: فقيه عبد الحميد-  أستاذ محاضر -أ- - جامعة وهران 2

 المشرف: داودي صالح-  أستاذ التعليم العالي - جامعة وهران 2

 المناقش : بن عبو جياللي-  أستاذ التعليم العالي - جامعة معسكر 

 المناقش :عشابي فاطمة--  أستاذ محاضر -أ- -جامعة عين تموشنت

 المناقش : سمعون خليصة -  أستاذ  محاضر -أ- جامعة  وهران 2

المناقش : عماري صالح الدين - أستاذ محاضر -أ-جامعة  المدرسة 

 الوطنية المتعددة التقنيات وهران

 

 مجلة النشر:مجلة معهد العلوم االقتصادية  

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/
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"l'ingénierie de la formation un outil stratégique 

dans le développement des compétences des (103) 

stagiaires dans le cadre d'une formation pré-

recrutement au sein du complexe GL3Z" عنوان

 المقال:

 العدد والرقم: المجلد 23، العدد 50 / 2020

 

 

"l'ingénierie de 

la formation un 

outil stratégique 

dans le 

développement 

des compétences, 

étude de cas au 

sein du complexe 

CL3Z-Arzew - 

SONATRACH " 

 عكاشة حكيمة
AKKACHA 

Hakima 

 
 : علومتخصص

 تجارية

 

 

 

 

02 

 



 

 الماجستيرمناقشـــــــــــــات 
ن لجان المناقشة ، على تعيي2جامعة وهران -لوم االقتصادية، التسيير والعلوم التجاريةوافق المجلس العلمي لكلية الع

 :ماجستير للطالبةالخاصة بال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرئيس:بولنواربشير- أستاذ التعليم العالي - جامعة وهران 2

 المشرف: لحلو شريف-   أستاذ  محاضر -أ  - جامعة وهران 2

 المناقش : فقير حمزة- أستاذ  محاضر -أ  - جامعة وهران 2 

- جامعة العلوم - -أستاذ التعليم العالي  بوزادي سلطانةالمناقش : 

وهران-والتكنولوجيا  

المناقش :بوتيفور زهرة -  أستاذ  محاضر -أ-  المدرسة الوطنية 

وهران المتعددة التقنيات  

 المناقش : موالي علي - أستاذ محاضر -أ-جامعة  وهران1

 

Revue algérienne d'économie et gestion:مجلة النشر 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/1

54 

"la franchise en Algérie: un état des lieux " عنوان

 المقال:

 العدد والرقم: المجلد 14، العدد 02 / ديسمبر 2020

 

 

 

 

 

 

 

"Le passage 

d'une franchise 

commerciale 

vers une 

franchise de 

production, un 

moyen de 

substitution aux 

importations  " 

 بومنصور ريم

BOUMANSO

UR RYM 

 
 : علومتخصص

 اقتصادية

 

 

 

 

03 

 

 

 

 الرئيس:بولنواربشير- أستاذ التعليم العالي - جامعة وهران 2

 المشرف: بوري شوقي-أستاذ  محاضر -أ  - جامعة وهران 2 

المناقش : فقيه عبد الحميد- أستاذ  محاضر -أ   - جامعة وهران 

2 

المناقش : جالل عامر نزهة-أستاذ  محاضر -أ  - جامعة وهران 

2 

 

 

 

 

تأثير اإلصالحات المحاسبية 

 على التعليم المحاسبي الجامعي 

دراسة استبيانية بجامعة وهران 

كلية العلوم االقتصادية  2

 "  التجارية وعلوم التسيير" 

 ماحي فضيلة

MAHI Fadela 

 : علومتخصص

 تجارية

 

 

01 

 



 :التأهيـــــــــــل الجــــــــــامعي .1-2

ى تعيين المقررين ، عل2جامعة وهران -وافق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصادية، التسيير والعلوم التجارية

 لملفات التأهيل لفائدة األساتذة التالية أسمائهم:

 

 االســـــــــم واللـــــــــــقب المقررون
 الرقم

 الممتحن: موزيان فاطمة- أستاذ محاضر-أ-- جامعة وهران 2

 الممتحن:بلفاطمي سفيان - أستاذ محاضر -أ- جامعة وهران 2

 الممتحن:مخفي أمين-أستاذ التعليم العالي-جامعة مستغانم

 خالدي علي

KHALDI Ali 

 : علوم تجاريةتخصص

 

01 

 الممتحن:حاكمي بوحفص- أستاذ التعليم العالي- جامعة وهران 2

 الممتحن:قادي ابتسام-أستاذ محاضر -أ-جامعة وهران 2

 الممتحن:خليفة الحاج -أستاذ محاضر -أ-جامعة مستغانم

 بلهادف رحمة 

BELHADEF Rahma 

 : علوم تجاريةتخصص

 

02 

الممتحن: بن شيخ هواري- أستاذ التعليم العالي - جامعة وهران 

2 

 الممتحن:قنيش محمد-أستاذ محاضر-أ-جامعة وهران2

 الممتحن:بشوندة رفيق-أستاذ محاضر -أ-جامعة سيدي بلعباس

 تشام فاروق

TCHAM Farouk 

 : علوم اقتصاديةتخصص
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 الممتحن:داودي صالح- أستاذ التعليم العالي -جامعة وهران 2

 الممتحن: لزول محمد-أستاذ محاضر -أ-جامعة وهران 2

 الممتحن: زياد امحمد- أستاذ محاضر-أ-- جامعة معسكر

 شعشوع عبد الكريم

CHACHOUA Abdelkrim 

 : علوم تجاريةتخصص

 

04 

 2جامعة وهران -أستاذ التعليم العالي  -طاهر لعرج:الممتحن

 2وهران جامعة -أستاذ التعليم العالي   - بلقايد ابراهيمالممتحن: 

رسة المد --أ-أستاذ محاضر -خالدي محمد أمين مهدي :الممتحن

 وهران-الوطنية المتعددة التقنيات

 حكة محمد عز الدين

HAKKA Mohammed 

Azzeddine 

 : علوم تجاريةتخصص

 

05 

الممتحن:ايت حبوش ميهوب وهيبة- أستاذ التعليم العالي - 

2جامعة وهران    

 الممتحن: جالل عامر نزهة -أستاذ محاضر-أ- جامعة وهران 2

 الممتحن:غريسي العربي- أستاذ التعليم العالي -أ-جامعة معسكر 

 ملياني ياسين

MILIANI Yacine 

 : علوم اقتصاديةتخصص
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 الممتحن: بن باير حبيب -  أستاذ التعليم العالي - جامعة وهران2

 الممتحن: بوري شوقي -أستاذ محاضر -أ-جامعة وهران 2

الممتحن:براهامي أمين - أستاذ محاضر-أ-- المدرسة العليا 

هرانو-لالقتصاد  

 عدناني جالل نزار

ADNANI Djalal Nizar 

 علوم تجارية: تخصص
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 2جامعة وهران  --أ-أستاذ محاضر -جالل عامر نزهة:الممتحن

جامعة وهران  -أ-أستاذ محاضر -الممتحن: بن لحسن الهواري 

2 

جامعة سيدي -أ- التعليم العاليأستاذ -بشوندة رفيق:الممتحن

 بلعباس

 

 بنيشو موفق

BENICHOU Mouffok 

 علوم اقتصادية: تخصص
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 تغييـــــــــر /تعديــــــــل موضـــــــوع البحـــــث فـــــــــي الدكتــــــــــوراه  .1-3

-ى طلب تعديلعل 2جامعة وهران –وافق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصاديةـ التسيير والعلوم التجارية 

 الية اسماهم:للطلبة الت األطروحةتغيير عنوان 

موضوع البحث  موضوع البحث الجديد المشرف
 السابق

 االســـــــــم واللـــــــــــقب
 الرقم

 

 أ.تراري مجاوي حسين

TRARI 

MEDJOUI 

Hocine 

 

" Le Financement 

"des PME 

Algériennes 

exportatrices. 

 

 

Le 

Financement 

des PME 

algériennes 

extérieur 

 قوعيش عدة الحاج

GOUAICH Adda El 

 Hadj 

"LMD دكتوراه الطور

 الثالث"

 التخصص:علوم اقتصادية

 أول تسجيل:2017-2016

01 

 

سنوسي بن عبو أ.  

Mr SENOUCI 

Benabou 

 

 

تقييم سياسة دعم الوقود 

1990-2020  

 

 

تقييم سياسة دعم 

-1990المحروقات 

2016 

 قسوس الحاج 

KASSOUS Hadj 

"LMD دكتوراه الطور

 الثالث"

خصص: علوم اقتصاديةالت  

 أول تسجيل:2017-2016

02 

 

 

طيبي غاليةأ.  

TAIBI Ghlia 

 

"le finance 

islamique: un levier à 

exploiter pour le 

financement des 

PME en Algérie. 

 

L'intégration 

des produits 

financier 

islamiques 

dans des 

banques 

publiques 

 بلزيل فايزة

BELAZIL Faiza 

LMD دكتوراه الطور

 الثالث"

 التخصص: علوم التسيير

 أول تسجيل: 2017-2016

03 

 

 

شرشم محمدأ.  

CHERCHEM 

Mohamed 

 

La consommation 

culturelle: une 

approche 

expérientielle. cas du 

salon intarnational 

du livre d'Alger . 

 

La 

consommation 

des produits 

culturels. 

 

بلمختار يوسفمختار   

MOKHTAR 

BELMOKHTAR 

Youcef 

 "دكتوراه علوم"

 التخصص: علوم تجارية

 أول تسجيل: 2010-2009

 

 

04 

 

 أ.تراري مجاوي حسين

TRARI 

MEDJOUI 

Hocine 

 

دور األسواق المالية 

 اإلسالمية في تمويل االقتصاد

 

دور األسواق المالية 

الدولية في تمويل 

 االقتصاد

 عزوز هوارية

AZZOUZ Houaria 

LMD دكتوراه الطور

 الثالث"

اقتصاديةالتخصص: علوم   

 أول تسجيل: 2017-2016

05 

 

 أ.نايت بهلول مقران

NAIT 

BAHLOUL 

Mokrabe 

 

Entrepreneuriat 

evenementiel et son 

role dans le 

développement du 

tourisme  

 

 

Profil de 

l'entrepreneur 

de  région 

ouest  

ياسينزيتوني أحمد   

ZITOUNI Ahmed 

Yacine 

LMD دكتوراه الطور

 الثالث"

 التخصص: علوم التسيير

 أول تسجيل: 2020-2019
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 تغيـــــــــــير المشرف .1-4

غيير المشرف تعلى طلب  2جامعة وهران –وافق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصاديةـ التسيير والعلوم التجارية 

 للطلبة التالية اسماهم:

 

ـــنوان األطـــــــروحة عـــ المـــــــشرف  
 الجـــــــديد

المــــــشرف 
 الــــسابق

 االســـــــــم والــــــــلقب
 الرقم

 

 

 تقييم أداء أساتذة الطور الثانوي

دراسة حالة مديرية التربية 

 الوطنية لوالية وهران

 

 

جالل عامر نزهة-أ  

DJELLEL 

AMEUR Nezha 

-أ-محاضر أستاذ  

 

 

فاني عمارأ.الع  

ELAFFANI 

Amar 

 

 بوطيبة مخطارية

BOUTIBA 

Mokhtaria 

 " دكتوراه علوم"

 التخصص: علوم تجارية

 أول تسجيل: 2015-2014

 

 

01 

 

 

إشكالية تطبيق المحاسبة البيئية 

في المؤسسات االقتصادية في 

 الجزائر

 

كاتب كريم-أ  

KATEB Karim 

-أ-أستاذ محاضر  

 

 أ.سالم عبد العزيز

SALEM 

Abdelaziz 

 

 عدة بوراس نسرين

ADDA BOURAS 

Nesrine 

 " دكتوراه علوم"

 التخصص: علوم تجارية

 أول تسجيل: 2019-2018

 

 

02 

 

 

 

 

 

 تغيير لجان المناقشة: .1-5

 

غيير لجان تعلى طلب  2جامعة وهران –وافق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصاديةـ التسيير والعلوم التجارية 

 لية اسماهم:االطروحة للطلبة التا

االســـــــــم  اللـــــجنة الـــــــحالية   اللـــــــــجنة المقــــــــترحة
 واللـــــــــــقب

 الرقم

الرئيس: عمرون صديق-أستاذ محاضر -أ-- 

2جامعة وهران   

المشرف:  دربال عبد القادر-أستاذ  التعليم العالي 

2جامعة وهران -  

المناقش :اوقنون هند- أستاذ محاضر -أ- - 

2جامعة وهران   

المناقش : سدي علي-   أستاذ محاضر -أ- -

 جامعة تيارت

المناقش : سعيد منصور فؤاد- أستاذ محاضر -أ- 

 جامعة خميس مليانة

المناقش : دراجي عيسى-- أستاذ محاضر -أ-

 جامعة تيسمسيلت

العضو المدعو: بوزيد امال- -CREAD-الجزائر

 أستاذ محاضر -أ-

الرئيس: عمرون صديق-أستاذ محاضر 

2جامعة وهران  --أ-  

المشرف:  دربال عبد القادر-أستاذ  

2جامعة وهران -التعليم العالي   

المناقش :العفاني عمار- أستاذ محاضر 

2جامعة وهران  - -أ-  

المناقش : سدي علي-   أستاذ التعليم 

جامعة تيارت- -العالي  

المناقش : سعيد منصور فؤاد- أستاذ 

امعة خميس مليانةج -أ-محاضر   

المناقش : دراجي عيسى-- أستاذ 

جامعة تيسمسيلت-أ-محاضر   

العضو المدعو: -CREAD-الجزائر

 بوزيد امال- أستاذ محاضر -أ-

 مالل أحمد 
MELLAL 

Ahmed 
 

: علوم تخصص
 اقتصادية

 

 

 

 

1 

- -أ-أستاذ محاضر -الرئيس: فقيه عبد الحميد

 2جامعة وهران 

-ذ التعليم العالي أستا--المشرف: شرشم محمد

أستاذ  -الرئيس: فقيه عبد الحميد

 2جامعة وهران - -أ-محاضر

أستاذ التعليم --المشرف: شرشم محمد

مختار بلمختار 

 يوسف

02 



 2جامعة وهران 

 -أستاذ التعليم العالي  -: عمرون صديقمناقشال

 2جامعة وهران -

 -ي أستاذ التعليم العال -: بن عبو جياللي مناقشال

 جامعة معسكر

م أستاذ التعلي --: عبد اإلله عبد القادرمناقشال

 1جامعة وهران  -العالي 

م العالي أستاذ التعلي -: سنوسي بن عبو مناقشال

 وهران-المدرسة العليا لالقتصاد -

 2جامعة وهران -العالي 

أستاذ التعليم  -: عمرون صديقمناقشال

 2جامعة وهران - -العالي 

 أستاذ التعليم -: بن عبو جياللي مناقشال

 جامعة معسكر -العالي 

أستاذ  --: عبد اإلله عبد القادرمناقشال

 1جامعة وهران  -التعليم العالي 

 -: خالدي محمد امين مهدي مناقشال

المدرسة العليا  - -أ-أستاذ محاضر

 وهران-لالقتصاد

Mr 

MOKHTAR 

BELMOKH

TAR Youcef 

تخصص: علوم 

 اقتصادية

 - أ محاضر-أستاذ-اصرالن عبد رويسات :الرئيس

 2وهران  جامعة-

 -العالي التعليم أستاذ- العزيز عبد سالم :المشرف

 2وهران جامعة

-العالي التعليم أستاذ-عبو بن سنوسيمناقش:ال

 2وهران لالقتصاد العليا المدرسة

 جامعة-أ محاضر أستاذ-كريم كاتبمناقش:ال

 وهران- المتواصل التكوين

-أ محاضر أستاذ - امين محمد براهاميمناقش:ال

 –وهران-لالقتصاد العليا المدرسة

جامعة -محاضرأ أستاذ- شوقي بوريمناقش:ال

 2وهران

 التعليم أستاذ-عبو بن سنوسي :الرئيس

 -وهران لالقتصاد العليا المدرسة- العالي

 التعليم أستاذ-عبدالعزيز سالم :المشرف

 2جامعةوهران -العالي

-محاضرأ أستاذ- شوقي بوريمناقش:ال

 2امعةوهرانج

-محاضرأ أستاذ-كريم كاتبمناقش:ال

 وهران-المتواصل التكوين جامعة

 أستاذ - امين محمد براهاميمناقش:ال

-لالقتصاد العليا المدرسة- -محاضرأ

 -وهران

 أستاذ-الناصر تعبد رويسامناقش:ال

 2وهران  جامعة-محاضرأ

 سباغسهيلة

 

SEBAGH 

Souhila 

 

تخصص: علوم 

 اقتصادية

03 

 

 التسجيل:  ويةتسطلب  .1-6

-وافق المجلس العلمي على طلب تسوية وضعية التسجيل للسنوات الجامعية 2020/2019 للسيدبختي 

عبد المجيد- طالب دكتوراه علوم تخصص علوم تجارية بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم 

 التسيير.

-وافق المجلس العلمي على طلب تسوية وضعية التسجيل للسنة الجامعية 2020/2019 للسيدةعمور 

 خديجة- طالبة دكتوراه علوم تخصص علوم تجارية بكلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 النشـــــاطات العلميــــــــة: .2

 لتالية:الملفات ا 2جامعة وهران –العلمي لكلية العلوم االقتصاديةـ التسيير والعلوم التجارية  المجلسرسد

 

 الملتقيــــــــات:. 2-1

طاهر –طلب االستاذ على  2جامعة وهران –وافق المجلس العلمي لكلية العلوم االقتصاديةـ التسيير والعلوم التجارية 

 Gestion des carrières dans la"بعنوان"  يوم دراسيبتنظيم -أستاذ التعليم العالي-لعرج

fonction publique 

 

 . المخـــــــــــابر:2-2

  لى ع ،2 جامعة وهران-العلمي لكلية العلوم االقتصادية، التسيير والعلوم التجاريةالمجلسوافق

سيد تحت إشراف الLARAFITمخبر كرئيس فرقة بحثب-رويسات عبد الناصر-األستاذ تعييناقتراح 

 .ميهبوب وهيبةايت حبوش

 

 . مشــــــــاريع البحــــــــــث:2-3

مشروع  اقتراحعلى  2جامعة وهران –االقتصاديةـ التسيير والعلوم التجارية وافق المجلس العلمي لكلية العلوم 

 :عنوان تحت-أستاذ التعليم العالي-شوام بوشامة– ألستاذبحثل

 ""Stratégies de digitalisation des organisations en Algérie" 

 . تقييــــــــم المطبــــــــوعات 2-4

على  ،2 هرانجامعة و-لعلوم االقتصادية، التسيير والعلوم التجاريةالعلمي لكلية اوافق أعضاء المجلس

رقى الى ن أن ت، والتي أكدت على أن هذه المطبوعة يمكتقارير الخبرة للمطبوعات التاليةالمصادقة على 

ية:لتجاراسند بيداغوجي ومرجع علمي يتم اعتماده في مكتبة العلوم االقتصادية، التسيير والعلوم 

   
براء المعيــــــنون الخـــــ ــبوعة عنــــــــــوان المطـــــــــــــــ  ـتاذاســـــــــــم األســـــــــــ   الرقم 

الخبير01:سمعونخليصة-أستاذ محاضر-أ--

2جامعة وهرانجامعة   

الخبير02:براهامي محمد امين -أستاذ 

وهران-المدرسة العليا لالقتصاد-أ-محاضر  

 

Cours d'économie de 

l'environnement et 

développement durable 

 حمو نادية

Mme.HAMOU 

Nadia 

-أ-الرتبة: أستاذ محاضر   

 القسم:العلوم االقتصادية

01 

الخبير01:حاكميبوحفص- أستاذ التعليم 

2جامعة وهران-العالي  

الخبير02:قريجيج بن علي-أستاذ محاضر-

وهران-المدرسة العليا لالقتصاد--أ  

 

اديات الزكاة "محاضرات في اقتص

 والوقف

مع اإلشارة لحالة الجزائر"-  

 مهدي ميلود

MEHDI Miloud 

-أ-الرتبة: أستاذ محاضر   

 القسم:العلوم االقتصادية

02 

الخبير01:بلقوم فريد- أستاذ محاضر-أ--

2جامعة وهران  

الخبير02:بوري نسيمة- أستاذ محاضر-أ--

وهران -المدرسة العليا لالقتصاد  

 

Cours: Entrepreneuriat  

 سقال حورية

SEKKAL Houria 

-ب-الرتبة: أستاذ محاضر   

 القسم: علوم التسيير

03 

الخبير01:رويسات عبد الناصر- أستاذ 

2جامعة وهران--أ-محاضر  

الخبير02:بوتيفور زهرة- أستاذ محاضر-أ- 

وهران-المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  

 

 

مطبوعة محاضرات في مقياس 

 المالية العامة

 بومالح عزيزة

BOUMELAH Aziza 

-ب-الرتبة: أستاذ محاضر   

 القسم:العلوم االقتصادية

 

 

04 

الخبير01:بن لحسن الهواري- أستاذ 

2جامعة وهران--أ-محاضر  

الخبير02::سنوسي بن عبو- أستاذ 

وهران-المدرسة العليا لالقتصاد-أ-محاضر  

 

Statistique 1 

Cours et exercices 

corrigés 

 

حاج أمحمدقنصاب ال  

KANSAB Elhadj 

M'Hammed 

-ب-الرتبة: أستاذ محاضر   

 القسم:علوم تجارية

 

 

05 

الخبير01:بلقايد ابراهيم- - أستاذ محاضر-   جليل زين العابدين  



2جامعة وهران--أ  

الخبير02::بومدين محمد- أستاذ محاضر-أ 

جامعة تلمسان-  

 مقياس المالية العامة للسنة ثانية 

 

DJELLIL 

ZineElabidine 

-الرتبة: أستاذ محاضر ب  

القسم: علوم المالية 

 والمحاسبة 

06 

الخبير01:فلة عياشي- أستاذ محاضر-أ--

2جامعة وهران  

الخبير02:عليمخطار عمر- أستاذ محاضر 

جامعة شلف-أ-  

 

Comptabilité de gestion 

approfondie 

 بلوطي نبيل

BELOUTI Nabil 

-أ-الرتبة: أستاذ محاضر   

لوم المالية القسم: ع

 والمحاسبة

 

07 

الخبير01:مهدي ميلود- أستاذ محاضر-أ--

2جامعة وهران  

الخبير02:بوتيفور زهرة-أستاذ محاضر-أ- 

وهران-المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  

 

 -مطبوعة في االقتصاد الجزئي 

 الجزء األول 

 تمارين محلولة

 لكحل فريدة

LAKAHAL Farida 

-ب-الرتبة: استاذ محاضر   

القسم: علوم المالية 

 والمحاسبة

08 

الخبير01:جالل عامر نزهة- أستاذ 

2جامعة وهران--أ-محاضر  

الخبير02:بشوندة رفيق-أستاذ محاضر-أ-

 جامعة سيدي بعباس

 

Comptabilité générale 

 فلة عياشي 

FELA  Ayachi 

-أ-الرتبة: أستاذ محاضر   

القسم: علوم المالية 

 والمحاسبة

 

 

09 

الخبير01:بن لحسن الهواري- أستاذ 

2جامعة وهران--أ-محاضر  

الخبير02:زيادامحمد- أستاذ محاضر-أ-

 جامعة معسكر

 

3محاضرات في اإلحصاء   

-مدعمة بماثلة محلولة-  

 بلقايداراهيم

BELKAID Brahim 

-أ-الرتبة: أستاذ محاضر   

القسم: علوم المالية 

 والمحاسبة

 

 

11 

الخبير01:رويسات عيد الناصر- أستاذ 

2جامعة وهران--أ-محاضر  

الخبير02:عماري صالح الدين سفيان - 

المدرسة الوطنية المتعددة  -أ-أستاذ محاضر

 التقنيات-وهران

 

Exercices corrigés 

microéconomie  

 بوكلية حسان جوال رياض

BOUKLIA 

Hassanejawel Riad 

-أ-الرتبة: أستاذ مساعد   

اقتصاديةالقسم: علوم   

 

12 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


