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محضر اجتماع المجلس العلمي للكلية (مواصلة جدول أعمال اجتماع يوم )2017/10/31
يوم اإلثنين 2017/11/13

بعد افتتاح اجللسة من طرف رئيس اجمللس على الساعة 9سا و  30د متاما ،ذكر رئيس اجمللس بأن هذا االجتماع كان مربجما ليوم 2017/11/05

لكن عدم استكمال النصاب القانوين دفع إىل تأجيله أسبوعا إضافيا ،بعدها شرع مباشرة يف استكمال جدول األعمال السابق.

-1ملفات التأهيل الجامعي :درس اجمللس و وافق على تشكيل جلان الفحص (املقررين) مللفات املرتشحني كما هو مبني أسفله.
قسم علوم التسيير:

*المترشح :جنان أحمد
اجلوزي فتيحة
بن حسان حكيم
توبني علي

أستاذة حماضرة (أ)
أستاذحماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعةمخيس مليانة

بومدين يوسف
خليفي رزقي
بوستة حممد

أستاذ التعليم العايل
أستاذ حماضر (أ)
أستاذحماضر (أ)

جامعة اجلزائر03
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس

*المترشح :بن زروق رمزي مراد

 -قسم العلوم االقتصادية:

*المترشح :حمدي ظريف مريم
بوكساين رشيد
رجراج حممد
دبيش أمحد

*المترشح :حميدي عبد القادر
شنايت صباح
بن عمر خالد
دراجي كرميو

*المترشح :أبحري سفيان
لغويين العريب
درار عياش
بالل شيخي

أستاذ
أستاذ
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)

جامعة بومرداس
جامعة اجلزائر03
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة اجلزائر03
جامعة اجلزائر03
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
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*المترشح :بجاوية مونية
سعيج عبد احلكيم
عرقوب نبيلة
أيت طالب عبد احلميد

*المترشح :عراب عبد العزيز

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة تيزي وزو

أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)

جامعة بومرداس
أستاذ
بوزيدة محيد
جامعة بومرداس
أستاذ حماضر (أ)
دربان أمحد
جامعة البويرة
أستاذ حماضر (أ)
عالم عثمان
مع تسجيل اعرتاض األستاذ مغاري عبد الرمحان و الدكتور شيخي بالل على تشكيل جلنة الفحص ،باعتبار أن املرتشح تقدم مبلف سابق ومت
طلب إحالته من طرفهما على جلنة أخالقيات املهنة لوجود سرقة علمية ونقل حريف ملقال له يف جملة علمية حبسب تقارير عووين من جلنة الفحص
السابقة ،ومل جتب جلنة أخالقيات املهنة على مستوى رئاسة اجلامعة على ذلك إىل حد اليوم.
*المترشح :شيخي غنية

أوكيل نسيمة
بن ديب عبد الرشيد
بن محيدة هشام

أستاذ
أستاذ
أستاذ حماضر (أ)

جامعة بومرداس
جامعة اجلزائر03
جامعة بومرداس

حشمان مولود
مجعاسي ابراهيم
بوستة حممد

أستاذ
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)

جامعة اجلزائر03
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس

*المترشح :علواش وردة

-2تشكيل لجان خبرة للمطبوعات البيداغوجية :وافق اجمللس على تشكيل جلان قراءة للمطبوعات البيداغوجية اسفله.
*بن حسان حكيم " ،محاضرات في االتصال" تتشكل اللجنة من:
بن عنرت عبد الرمحان
بن شايب حممد
هدير عبد القادر

أستاذ
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)

حيياوي نصرية
درار عياش
سالم عبد الرزاق

أستاذ
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة اجلزائر03

*شيخي بالل العنوان " الهندسة المالية والقرارات اإلستراتيجية" تتشكل اللجنة من:
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة املدية

*سعيج عبد الحكيم " محاضرات في مقياس األدوات الرياضية للقرار" تتشكل اللجنة من:
برارة فريد
شني لزهر
توبني علي

أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة مخيس مليانة

*تقار عبد الكريم "محاضرات في االقتصاد النقدي وسوق رؤوس األموال " وتتشكل اللجنة من:
بلوناس عبد اهلل
حوشني كمال

أستاذ
أستاذ

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
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دعاس خليل أستاذ حماضر (أ)

جامعة اجلزائر03

*زواوي فضيلة " محاضرات في تسيير المؤسسة" وتتشكل اللجنة من:
الطيف عبد الكرمي
قهواجي أمينة
أوكيل رابح

أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة البويرة

بورزامة جياليل
قمريي حجيلة
قراش حممد

أستاذ حماضر (أ)
أستاذة حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة البليدة 02

* قلي محمد " السياسات المالية للمؤسسة" وتتشكل اللجنة من:

*حفار عدالن "محاضرات في تقنيات المخاطر ( اإلكتوارية)" وتتشكل اللجنة من:
عز الدين بلقاسم ناصر
درار عياش
قنان ابراهيم

أستاذ
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)

املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء التطبيقي اجلزائر
جامعة بومرداس
جامعة بومرداس

-3المصادقة على تقارير الخبرة للمطبوعات البيداغوجية السابقة :صادق اجمللس العلمي على التقارير اإلجيابية اخلاصة باملطبوعات اآلتية:
*محاضرات في إدارة المحافظ االستثمارية للدكتورة عماروش خدجية إميان.
*محاضرات في إعداد البحوث التسويقية للدكتورة دروازي يامسني.
* محاضرات في تسيير الموازنات للدكتورة مقدود وهيبة.

-4تشكيل لجان المناقشة لرسائل الدكتوراه :درس و وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلان مناقشة للرسائل التالية.
الطالب :نور الدين نجيب

التخصص :مالية المؤسسة

المشرف :بوكساني رشيد

العنوان :شروط التسيير المالي في المؤسسة االقتصادية الجزائرية لتطبيق المعايير الدولية لإلبالغ المالي.
شنوف شعيب أستاذ جامعة بومرداسرئيسا
جامعة بومرداس
أستاذ
بوكساين رشيد
جامعة اجلزائر 03
أستاذ
بن موسى كمال
أستاذ حماضر (أ) جامعة بومرداس
جاري فاتح
أستاذ حماضر (أ) جامعة البليدة02
العرايب محزة
أستاذ حماضر (أ) جامعة البويرة
عالم عثمان
الطالب :مهدي مراد

المشرف :يحياوي نصيرة

مشرفا
ممتحنا
ممتحنا
ممتحنا
ممتحنا
التخصص :تسيير المنظمات

العنوان:أثر المتغيرات الدولية على وظيفة التكوين في المؤسسة اإلقتصادية الجزائرية (دراسة حالة)
جامعة بومرداس رئسا
أستاذ
شعباين جميد
جامعة بومرداس مشرفا
أستاذ
حيياوي نصرية
جامعة اجلزائر 03ممتحنا
أستاذ
كسري مسعود
ممتحنا
جامعة عنابة
أستاذ
ماضي بلقاسم
ممتحنا
جامعة بومرداس
أستاذ حماضر (أ)
بن حسان حكيم
ممتحنا
جامعة تبسة .
أستاذ حماضر (أ)
عوملي بسمة
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الطالبة :ياسع ياسمينة

المشرف :تومي عبد الرحمان

العنوان:مكانة الصيرفة اإللكترونية من خالل اإلصالحات اإلقتصادية في الجزائر.
جامعة بومرداس
أستاذ
مغاري عبد الرمحان
جامعة بومرداس
أستاذ حماضر (أ)
تومي عبد الرمحان
جامعة بومرداس
أستاذ
أونيس عبد اجمليد
جامعة البليدة02
أستاذ
كمال رزيق
جامعة اجلزائر03
أستاذ
بوكابوس سعدون
جامعة البويرة
أستاذ حماضر أ
قرومي محيد
الطالبة :حليمي المية

المشرف :دروازي ياسمين

التخصص :تسيير المنظمات
رئيسا
مشرفا
ممتحنا
ممتحنا
ممتحنا
ممتحنا

التخصص :تسيير المنظمات

العنوان :دور البحث العلمي في تنمية الذكاء اإلقتصادي للمؤسسات-دراسة عينة من المؤسسات في واليتي الجزائر وبومرداس-
جلنة املناقشة:
أوسرير منور
دروازي يامسني
سواكري مباركة
توايت إدريس
علي زيان حمند واعمر
يدو حممد

أستاذ
أستاذة حماضر (أ)
أستاذ
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)
أستاذ حماضر (أ)

جامعة بومرداس
جامعة بومرداس
جامعة اجلزائر03
جامعة بومرداس
جامعة البويرة
جامعة البليدة 02

رئيسا
مشرفا
ممتحنا
ممتحنا
ممتحنا
متحنا

-5المصادقة على حصائل مشاريع البحث في إطار  :CNEPRUصادق اجمللس على حصائل مشاريع البحث احلاصلة على املوافقة
باملواصلة و عددها مثانية.
دور ومكانة إدارة املخاطر يف املؤسسة االقتصادية-احلالة اجلزائرية منوذجا -مدير وحدة البحث بلوناس عبد اهلل.تطوير أداء املوارد البشرية لدعم تنافسية املنظمات اجلزائرية يف ظل التحديات املعاصرة ،مدير وحدة البحث تومي عبد الرمحان.تفعيل التكامل املغاريب وأثره على التنمية االقتصادية و االجتماعية يف املنظمة .مدير وحدة البحث شنايت صباح.مسامهة القطاع الفالحي يف حتقيق األمن الغذائي –دراسة حالة -مدير وحدة البحث حوشني كمال.دراسة وحتليل سلوك املستهلك اجلزائري مدير وحدة البحث خليفي رزقي.جزائر مابعد البرتول التفكري يف البديل خيار اسرتاتيجي مدير وحدة البحث شنوف شعيب.دور التعليم العايل والبحث العلمي يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية باجلزائر-دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية ،التجاريةوعلوم التسيري مدير وحدة البحث :مغاري عبد الرمحان.
-دور املعايري التدقيق الدولية يف تقييم املخاطر وتدعيم الدور اجلمركي ملهنة املراجعة مدير وحدة البحث شيخي بالل.

-6التسجيل الجديد في دكتوراه العلوم :وافق اجمللس العلمي بناء على حماضر جلان مناقشة املشاريع األولية يف الدكتوراه لكل ختصص على
التسجيالت التالية:

*الطالب :بعياي رابح

التخصص :اقتصاديات المالية والبنوك

المشرف :بعداش عبد الكريم

العنوان :مدى التوافق بني السياسة املالية والنقدية يف ضبط التوازن املايل اخلارجي-حالة اجلزائر( .)2018-2000
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*الطالب :بعيلش حرمة

التخصص :اقتصاديات المالية والبنوك

المشرف :بوزيدة حميدة

العنوان :أثر إجراءات السالمة والوقاية من احلوادث املهنية على حجم التعويوات يف شركات التأمني االجتماعي خالل الفرتة( -2010
)2018
*الطالبة :طهراوي عائشة

التخصص :اقتصاديات المالية والبنوك

المشرف  :أوكيل نسيمة

العنوان :حاضر ومستقبل الطاقات املتجددة يف اجلزائر يف إطار دعم التحول حنو االقتصاد األخور.

*الطالبة :أمينة يزيد

تخصص:إدارة تسويقية

المشرف :مزغيش جمال

العنوان:
الحظ اجمللس العلمي تقارب بني عنوان مذكرة املاجستري وعنوان مشروع الدكتوراه املقدم ،ولذلك يوصى اجمللس بورورة تدقيق العنوان جيدا
ومراعاة عدم تكراره بالتنسيق مع املشرف على البحث.كما رخص اجمللس اجناز الرسالة باللغة الفرنسية إجابة على الطلب الذي تقدمت به
املرتشحة و املربرات املقدمة و موافقة املشرف على ذلك.
Le rôle de l’innovation marketing dans la stratégie de développement des entreprises algériennes

*الطالب :لواتي جمال

المشرف :دبيش أحمد تخصص :اقتصاد قياسي

العنوان :منو املبادالت اخلارجية والنمو االقتصادي :منوذج صادرات احملروقات و الواردات الصناعية ومنو إنتاج الصناعات الصغرية واملتوسطة يف
اجلزائر خالل الفرتة ( )2017-1990

*الطالب :موساوي علي المشرف :بوفجي عبد الوهاب التخصص :اقتصاد كمي

العنوانAnalyse de la relation dialectique entre centres urbains et zones industrielles en Algérie. Vérification :
local.

développement

du

l’angle

sous

relation

la

de

quantitative

et

qualificative

أعطى اجمللس العلمي موافقة مبدئية للتسجيل يف الدكتوراه مع شرط مناقشة املشروع مع جلنة مناقشة املشاريع األولية للدكتوراه على مستوى القسم
املعين ،و فوض رئيس اجمللس باملصادقة بناء على حمور اللجنة املناقشة .كما رخص اجمللس اجناز الرسالة باللغة الفرنسية إجابة على الطلب الذي
تقدم به املرتشح و املربرات املقدمة و موافقة املشرف على ذلك.

*الطالبة :لمايسي سارة

التخصص :محاسبة

المشرف  :شنوف شعيب

العنوان :قدرة جودة املعلومات املالية على التنبؤ بالفشل والنجاح املايل –دراسة ميدانية-

*الطالب :عثماني فؤاد

التخصص :محاسبة

المشرف  :بن عمر خالد

العنوان :التكاليف اخلفية وأثرها على األداء املايل.
-7طلب التعديل في موضوع أطروحة الدكتوراه:
وافق اجمللس العلمي على طلبات تعديل بسيط يف عناوين رسائل الدكتوراه اآلتية:

التخصص :اقتصاديات المالية والبنوك
المشرف :بلوناس عبد اهلل
الطالب :بونحاس عادل
من العنوان :دور الصناديق السيادية يف ضبط امليزانية العامة و ختفيض حجم املديونية اخلارجية-دراسة استشرافية لصندوق ضبط املوارد اجلزائري"
إىل العنوان :دور الصناديق السيادية يف ضبط امليزانية العامة و ختفيض حجم الدين العمومي-دراسة استشرافية لصندوق ضبط االيرادات اجلزائري"

الطالبة :كرغلي أسماء

المشرف :بلوناس عبد اهلل التخصص :اإلدارة التسويقية

من العنوان " :سلوك املستهلك اجلزائري جتاه الصريفة االلكرتونية دراسة حالة املستهلك البنكي اجلزائري"
إىل العنوان " :سلوك املستهلك اجلزائري جتاه الصريفة االلكرتونية دراسة ميدانية لعينة من املستهلكني اجلزائريني".
كما وافق اجمللس على طلب تغيري اإلشراف من األستاذ الدكتور أونيس عبد اجمليد إىل األستاذ الدكتور بلوناس عبد اهلل.
الطالب :بن نعمان محمد

المشرف :بوزيدة حميد

من العنوان " :آليات التسيري العمومي اجلديد يف اإلدارة احمللية اجلزائرية "

التخصص :تسيير المنظمات
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إىل العنوان « :إمكانية تطبيق آليات التسيري العمومي اجلديد يف اإلدارة احمللية اجلزائرية بلديات والية بومرداس منوذجا ".

الطالبة :بوخلوط صورية

التخصص :تسيير المنظمات

المشرف :دروازي ياسمين

من العنوان " :تطبيقات الذكاء االقتصادي يف منظمات األعمال و عالقته باليقظة االسرتاتيجية دراسة حالة املؤسسات الصغرية و املتوسطة
باجلزائر" إىل العنوان " :أثر الذكاء االقتصادي على التوجه االسرتاتيجي للمؤسسة دراسة حالة ".
الطالبة :بوزناد دليلة

المشرف:

التخصص :اإلدارة التسويقية

تومي عبد الرحمان

من العنوان " :اسرتاتيجيات التسعري كمدخل لتفعيل التوجه التسويقي يف مؤسسات الصحة العمومية اجلزائرية "
إىل العنوان " :التسعري على أساس األنشطة كمدخل لتفعيل التوجه التسويقي يف املستشفيات العمومية التجربة الفرنسية ".

 -طلب تغيير عناوين رسائل دكتوراه ل.م.د :خبصوص طلبات تغيري عناوين مشاريع الدكتوراه اليت تقدمت هبما الطالبتني:

صديقي حفصة و بن بخمة وسيلة .أبدى اجمللس العلمي موافقته املبدئية على طلبات التغيري لكن بعد تقدمي موافقة كتابية من طرف فريق
التكوين للتخصص املعين و توضيح حيثيات ذلك.

 -8متفرقات ،ناقش المجلس العلمي في المتفرقات جملة نقاط هي:

أ -أعطى اجمللس العلمي موافقته على طلب إشراك مشرف مساعد للطالبة :زرقواد وسام (السنة الثانية ،ختصص حماسبة و تدقيق)،املشرف:
شعباين لطفي ،املشرف املساعد :خنفري خيور.

ب -طلب تغيير الخبير الخارجي يف جلنة قراءة ملطبوعة بيداغوجية مقدمة من طرف :بوزيد مروان بعنوان ":محاضرات في إدارة اإلنتاج
والعمليات"  ،و ذلك لتعذر إجرائه اخلربة.
مت تعيني الدكتور غازباون علي ،أستاذ حماضر أ جبامعة البويرة مكان األستاذ :بن ناصر حممد أستاذ حماضر أ .جامعة البويرة.

ج -طلب االنضمام إلى فرقة بحث :وافق اجمللس العلمي على طلب انومام األستاذ بوزيدة محيد إىل فرقة حبث" :جزائر ما بعد البرتول-

التفكري يف البديل خيار اسرتاتيجي "رئيس املشروع :شنوف شعيب.

د -استقبل اجمللس العلمي طعون األساتذة التالية أمساؤهن من قسم علوم التسيري :خري فويلة ،بلقاضي آسيا ،سالم سليمة.
تتعلق هذه الطعون مبوضوع طلب التخفيف من األعباء البيداغوجية قصد حتوري رسالة الدكتوراه الذي تقدمن به و رفض من طرف اللجنة العلمية
للقسم ،بعد إعطاء الكلمة إىل رئيس القسم الذي قدم التوضيحات الالزمة ،أوصى اجمللس العلمي رئيس القسم بورورة النظر يف تلبية هذه
الطلبات للسداسي الثاين للسنة .2018/2017

ه -استقبل اجمللس العلمي طلب التسجيل يف دكتوراه الطور الثالث ل.م.د ختصص اقتصاد كمي للطالب العموري فتحي متحصل على شهادة
املاجيسرت ختصص اقتصاد كمي مبالحظة :مقبول ،حيث ال تسمح له هذه املالحظة بالتسجيل يف دكتوراه علوم.
بعد النقاش وافق اجمللس العلمي مبدئيا على الطلب لكن بعد موافقة مسؤول التكوين على التخصص املعين ،و كذا موافقة مصاحل رئاسة اجلامعة
املعنية و الوزارة الوصية.

و -متت اإلشارة إىل جمموعة من النقاط البيداغوجية من طرف السادة األساتذة منها:

الطلبة املتأخرين على مستوى املاسرت و الذين اليزالون يلتحقون بالدراسة إىل غاية اليوم رغم مقربة انتهاء السداسي األول ،مما يطرح صعوبةتقييمهم من الناحية البيداغوجية ،يف هذا اإلطار أوصى اجمللس العلمي بورورة التقيد بآجال حمددة لاللتحاق بالدراسة من أجل السري احلسن
للعمل البيداغوجي و متكني األساتذة من عملهم بكل مهنية.
أوصى اجمللس العلمي بورورة توحيد بطاقة تقييم األعمال املوجهة على مستوى الكلية ،و اليت مت مناقشتها يف اجتماع آخر السنة املاضية ،كمايطلب من األقسام و جلاهنا العلمية تقدمي مقرتحاهتا يف ذلك يف االجتماع القادم للمجلس.
رفعت اجللسة من نفس اليوم على الساعة 14سا 00د
امضاء رئيس المجلس العلمي
األستاذ الدكتور بلوناس عبد هللا
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