
N° Intitulé du projet 
Laboratoire de 
rattachement 

Code Projet Chef de projet 
Membre de 

l'équipe 
Grade 

Obs ( Avis de 
MESRS)  

1 

امكانية تطبيق سياسة التيسير  

دراسة    -الكمي في الجزائر 

 -تحليلية واستشرافية 

السياسات التنموية  

 والدراسات االستشرافية 
F02N01UN100120180006 

 سفير محمد 
 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 

rifas8403@yahoo.fr 

 MCA علي زيان محند اوعمر

En attente 

 MCB رسول حميد 

 .Doct حمانة يمينة

 .Doct ابركان محمد

 .Doct بن صوشة يزيد 

2 
االصالح الجبائي ، الحوكمة  

المالية : ثنائية لتنويع  

االقتصاد الوطني وتعزيز  

دراسة   -التنمية المحلية  

 -تحليلية واستشرافية 

السياسات التنموية  

 والدراسات االستشرافية 
F02N01UN100120180002 

 عالم عثمان 
 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 

athmaneeco@gmail.com 

 MCA قاشي يوسف 

En attente 

 .Doct سنوساوي صالح 

 .Doct العمري عمرو 

 .Doct عليوات حسيبة 

 .Doct صالي فتيحة 

3 

دور االستثمار السياحي في  

 تحقيق التنمية المستدامة 
السياسات التنموية  

 والدراسات االستشرافية 
F02N01UN100120180003 

 جميل أحمد 
 الرتبة : استاذ التعليم العالي

djemilahmed@yahoo.fr 

 MCA رشام كهينة

En attente 

 .Doct عيسات فطيمة الزهراء 

 .Doct رزق حياة

 .Doct عبيد عادل

 .Doct مرباح طه ياسين

4 

تبني تكنولوجيات المعلومات  

واالتصال خدمة ألهداف  

التنمية الزراعية وتحقيق  

 األمن الغذائي المستدام 

السياسات التنموية  

 والدراسات االستشرافية 
F02N01UN100120180008 

 بوسبعين تسعديت 
 -أ-أستاذ محاضر  الرتبة :

tassa86dz@yahoo.fr 

 MCA أوكيل حميدة 

Accepter 

 .Doct حملة عزالدين 

 .Doct عربان عميروش

 .Doct دعبوز سعاد

 .Doct خوميجة فتيحة 

 

عصونة القطاع الفالحي   5 السياسات التنموية والدراسات   F02N01UN100120180001  بريكي عبلة  فرج شعبان Doct. En attente 
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الجزائري لتحقيق األمن 

الغذائي وتنويع الصادرات  

 خارج المحروقات 

 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر  االستشرافية 
cferedj@yahoo.fr 

 MAB زاوي ياسمينة 

6 

سياسة العجز الموازني  

زاشكالية التمويل غير  

دراسة  -التقليدي في الجزائر  

تحليلية استشرافية لحدود  

وآفاق سياسة االصدار النقدي  

 في الجزائر 

السياسات التنموية  

 والدراسات االستشرافية 
F02N01UN100120180009 

 وعيل ميلود 
 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 

ouail.ha@hotmail.com 

 MCA ضيف أحمد 

En attente 

 MAA ذياب محمد 

 MAA صبيعات ابراهيم

 .Doct محفوظ فاطمة 

 .Doct ربوح منال 

7 

االبتكارات   مساهمة

التكنولوجية والتسويقية في  

زيادة تنافسية المؤسسات  

 االقتصادية الجزائرية 

NEANT F01L01UN100120180001 
 أوكيل رابح 

 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 
rabeh_pg@yahoo.fr 

 MCA حبيش علي

Accepter 

 .Doct عبد القادر مسعد

 .Doct مسلم محمد 

 .Doct مريخي يوسف 

 .Doct حيطوم علي 

8 
واقع و آفاق السياحة  

الجزائرية في ظل  

االستراتيجية السياحية  

الجديدية للمخطط التوجيهي  

للتهيئة السياحية  

STAD2030 

NEANT F03N01UN100120180001 
 عوينان عبد القادر 
 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 

aoui_aek@yahoo.fr 

 .Doct مشتر فطيمة 

Accepter 

 .Doct دعمي الحاج 

 .Doct عفيف عبد الحميد

    

09 

لدى   تنمية الفكر المقوالتي

الطلبة الجامعيين دراسة حالة  

 جامعة البويرة 
NEANT F01L02UN100120180001 

 
 غزيباون علي 

 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 
alirazi35@yahoo.fr 

  

 MCA فراح رشيد

En attente 

 .Doct قنور عادل 

 .Doct زميت الخير 

 .Doct زواغي زينة 

 .Doct رجواني ياسين
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10 

البدائل االقتصادية ودورها في  

احداث النمو االقتصادي في  

  -ظل تقلبات اسعار المحروقات

 -دراسة حالة الجزائر

المؤسسات الصغيرة  

والمتوسطة في التطوير  

 المحلي حالة منطقة البويرة 
F02N01UN100120180005 

 بختي فريد 
 -أ-أستاذ محاضر  الرتبة :

akrambekhti@yahoo.fr 

 MCA طحطاح أحمد 

En attente 
 .Doct امقران منير

 .Doct علواش علجية 

 .Doct ششوى حسنى 

 .Doct بهياني رضا

11 

الذكاء االقتصادي في خدمة  

 االقتصادي للجزائر االقالع  
NEANT F02N01UN100120180004 

 سيواني عبد الوهاب 
 -أ-الرتبة : أستاذ محاضر 

siouani_abdelouahab@yahoo.fr 

 .Doct بلطرش ربيعة

En attente 

 .Doct كنوش نبيل

 MAA عبد الرحمان بلحنيش
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