
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

صاحل بوبنيدر – 3جامعة قسنطينة   

 كلية العلوم السياسية 

 

الدكتورالية األايم التقييمية   
  الثانية و الثالثة و الرابعةتقييم أعمال طلبة الدكتوراة للمستوايت ل

2222جوان  7و  6يومي   

 قاعة متعددة الوسائط 

  م   حبضور عميدة كلية العلوم السياسية ، و كال

   مسؤول جلنة التكوي 
  مدير املخرب 
  االستاذة املكونني 
 طلبة الدكتوراة 

 اإلدارة      

  



 

 

 

 برنامج 
 األيام التقييمية الدكتورالية 

2622جوان  60ول اليوم األ  

  طور دكتوراةالسنة الثانية عروض طلبة 

02.22- 02022 الفترة الصباحية :  

 02.22-02022كلمة افتتاحية 

رميش مليكة أ.د ف  
 كلمة عميدة كلية العلوم السياسية

 رئيس جلنة تكوين 
02022-02002 

كيبش عبد الكرمي أ.د  تكوينكلمة رئيس جلنة    02022-02.22  

02022 – 02.22األوىل : التقييمية اجللسة   

مقرر اجللسة                        رئيسة اجللسة : رئيس جلنة التكوين  

     د. مرمي بن زادري                                     ليكةأ.د فرميش م 
التقييم فترة طالب الدكتوراة املشرف  عنوان األطروحة   

رهانات وحتديات حتقيق التنمية 

املستدامة داخل الدول يف مرحلة ما 

بعد الزناع دراسة مقارنة بني اثيوبيا 

 وروند

 د. دمدوم رضا
 02002-02022 رجايت خليل

قطاع األمين يف املنطقة إصالح ال

 املغاربية: الواقع والرهانات
 00.22-02.02 عوايشية عباس د. عالق مجلية



 

 

استراتيجية اجلزائر لتنمية املناطق 

احلدودية وانعكاساهتا على األمن 

 واالستقرار يف منطقة الساحل
00.22-00.22 بومعوش أيوب د. كبايب صليحة  

ة دور إدارة األزمات والكوارث البيئي

 يف حتقيق التنمية املستدامة
00.02-00.22 لعرجية هشام د. دخالة مسعود  

 

00032-02002الفترة املسائية :  
00022 -02002اجللسة الثانية :   

 رئيس اجللسة :                                       مقرر اجللسة :           

            أ. نبيل دمحاين                   أ.د بورويب عبد اللطيف                         

 توقيت التقييم الدكتوراةطالب  املشرف  عنوان األطروحة 

دور الزراعة املستدامة يف التنمية احمللية 

دراسة  -يف واليات اجلنوب اجلزائري

 حالة والية الوادي

أ.د بورويب عبد 

 اللطيف
03022-02002 طرابلسي فاطمة  

مركزة اجلزائرية يف ور اهليئات غري املد

- 01جماهبة االزمات الصحية كوفيد

مديرية الصحة لوالية قسنطينة دراسة حالة  

أ.د بن عبد 

 الرمحان يسمينة
03022-03022 عصمان اميان  

دور الطاقات املتجددة يف حتقيق التنمية 

راملستدامة يف اجلزائ  03002-03022 داخية هاجر د. لعمارة نوفل 

لتشاركية يف التنمية دور الدميقراطية ا

00022-03002 عشي خلود أ.د محدوش رياض املستدامة دراسة حالة اجلزائر  

ور السياسة العامة السياحية يف حتقيق د

التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر 

دراسة حالة والية سكيكدة(، 2226-2223)  
00.22-00.22 العقون اسيا أ.د فرميش مليكة  

00.22-00.52  

عام تقييم  

 توزيع شهادات أحسن ثالث عروض



 

 

 

 برنامج 

 األيام التقييمية الدكتورالية 
ي 
 
  2622جوان  60اليوم الثان

ثة و الرابعة طور دكتوراة الثالالسنة عروض طلبة   
 

 

02.22– ...21 الفترة الصباحية :  

 كلمة رئيس جلنة التكوين : أ.د كييبش عبد الكرمي 

21022-21002  
 

02022 – 21.02التقييمية األوىل : اجللسة   

    مقرر اجللسة                       رئيسة اجللسة : رئيس جلنة التكوين 

                 د. مرمي بن زادري                           أ.د كيبش عبد الكرمي  

عنوان األطروحة املشرف  التقييم فترة طالب الدكتوراة   

ددة على حوكمة تاثري الطاقات املتج

 قطاع الطاقة يف اجلزائر
أ.د بن عبد الرمحان 

 يسمينة
21032-21002 سارة رحال  

لعمومية إدارة املعرفة يف املؤسسة ا

 أ.د فرميش مليكة االقتصادية يف اجلزائر 
شاهيناز 

 بلمرابط
21032-21052  

إدارة األقاليم واحلوكمة احمللية يف 

02002-21052 مسري قطاف د.كبايب صليحة اجلزائر  

الفضاء السرباين والتحول  

من احلروب التقليدية إىل احلروب 
02032-02002 فاتح حارك أ.د محدوش رياض  



 

 

اهلجينة: دراسى مقارنة)الو.م.أ/ 

 الصني)
البعد االستراتيجي للسياسة 

 اوراسيا بعداخلارجية الروسية جتاه 

2202 
02052-02032 خالد بومنجل د. دخالة مسعود  

ات املدنية العسكرية وتأثريها العالق

00002-02052 رميساء قراري د. عالق مجيلة على األمن اجملتمعي يف غرب املتوسط  

احلوكمة البيئية يف السياسات 

دراسة  -الدولية مقارنة)الو.م.أ/ )

 االحتاد األورويب
00032-00002 مرزاقة قراس د. دمدوم رضا  

البعد املؤسسايت وأثره على دور 

احمللية يف املغرب العريب  اجلماعات

 )دراسة مقارنة)
د بورويب عبد .أ

 اللطيف

فاروق مبارك 

 عزام
00032-00052  

 -العدالة االنتقالية يف العامل العريب

02002-00052 رياض ايت نوري د. كبايب صليحة دراسة مقارنة) مصر، تونس، املغرب)  

التدخل االنساين وآثاره على )

الة سورياالسيادة الوطنية)دراسة ح  
 أ.د فرميش مليكة

امساعيل نزار 

 امساعيل متزار
02002-02032  

 

01.11-00.11: املسائيةالفترة   

01.21– ...00الثانية :  التقييمية اجللسة  

:مقرر اجللسة               رئيس جلنة التكوين   عن ة اجللسة :رئيس  

           أ. دمحاين نبيل                        أ.د كيبش عبد الكرمي    

 توقيت التقييم الدكتوراةطالب  املشرف  عنوان األطروحة 

طور النظام الربملاين يف أنظمة احلكم ت

 امللكية دراسة مقارن بني املغرب و األردن

أ.د بورويب عبد 

 اللطيف
03022-03022 يد مسعدول  



 

 

 كآليةمنظمات اجملتمع املدين رقابة 

 ملكافحة الفساد السياسي يف تونس ولبنان
 03002-03022 صوشة محزة رضا دمدومد.

تكنولوجيا االعالم واالتصال و التنمية 

 احمللية

  د يسمينة بنأ.

 عبد الرمحان
00022-03002 بن جليط ريان  

ور الدميوقراطية التشاركية يف تفعيل د

جتربة برنامج -ئر التنمية احمللية باجلزا

دعم قدرات الفاعلني يف التنمية احمللية 

 "كابدال

00022-00022 بوكروح زهرية د. بلعيد منرية  

"" سياسات متكني الشباب وبناء  أثر

ئراالتحديات القيادية دراسة حالة اجلز  
علي  عبد املؤمن د فرميش مليكة

 قشي
00022-00002  

سياسات األمن الطاقوي لالحتاد األورويب 

ه منطقة آسيا الوسطى و حبر قزوينجتا  
05022-00002 رباب بوملشاور رياض محدوشأ.د   

التهديدات األمنية العابرة للحدود يف ظل 

الثورة املعلوماتية مبنطقة مشال إفريقيا 

 :دراسة حالة اجلزائر

05.22-05.22 سعاد هنيجة كبايب صليحة د.  

05.22 -05.52  

 تقييم عام

لكل سنة عروض حسن ثالثأل شهادت توزيع  

 

 


