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اجتمع اجمللس العلمي للكلية يف اليوم أعاله ،وبعد افتتاح اجللسة من طرف السيد رئيس اجمللس العلمي وتقدمي شكره لكل األطراف املشاركة يف
إجناح مسابقة الدكتوراه اليت جرت يف أحسن الظروف.
بعدها مت إحالة الكلمة إىل السيد نائب العميد ملا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية لتقدمي عرض حال حول العملية منذ بدايتها ،و
كانت األرقام حول امللفات املودعة واملقبولة وعدد املسجلني واحلاضرين كاآليت:
حماسبة وتدقيق
إدارة أعمال
مالية كمية
اقتصاديات املالية والبنوك
اجملموع

الملفات المودعة
361
254
87
163
865

المقبولون
131
72
27
45
275

الحاضرون
81
51
13
26
171

الغياب
50
21
14
19
104

بعد ذلك مت سرد النتائج حسب حماضر املداوالت لكل ختصص ومراجعة امللفات اإلدارية وأوراق االمتحانات للمرتشحني الناجحني ومطابقتها
للتأكد من عدم وجود أخطاء ،وحبضور السادة رؤساء املشاريع الذين تدخلوا لتقدمي التوضيحات الالزمة حول سري العملية ،وكانت مالحظاهتم
ترتكز حول نقطة أساسية تتمثل يف الـتأخر الكبري من طرف جلنة الرتميز يف تسليم األوراق للمصححني خاصة بالنسبة لالمتحان األول ،مما أدى
إىل التأخر يف إهناء العملية اىل صباح اليوم املوايل ،و لذلك ينوهرؤساء املشاريع بضرورة تفادي ذلك مستقبال.
بعد فحص النتائج و امللفات و أوراق املرتشحني مت تأكيد النتائج التالية حسب االستحقاق و املصادقة عليها باإلمجاع:
أوال -تخصص :مالية كمية
 -قائمة الناجحين:

-01
-02

مباركي شناز
بوساق عبد اجمليد

بومرداس
املسيلة

13.8625
12.96875

-01
-02

محايدي صديق
مولوج رمضان

اجللفة
البويرة

12.59375
11.8125

 -قائمة االحتياطيين:
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ثانيا -تخصص :إقتصاديات المالية والبنوك
 -قائمة الناجحين:

-01قرنان نسيمة
-02بوسعيدي حبيبة

 -قائمة اإلحتياطيين:

-1وجلطي نادية
-02فقري كمال

ثالثا -تخصص:إدارة أعمال

بومرداس
بومرداس
بومرداس
بشار

10.625
08.90625
08.28125
08.15625

 -قائمة الناجحين:

-01بن بولرباح سارة
-02بن عمرة عادل
- 03إكن لطفي

 -قائمة االحتياطين:

-1بوزاد ليلى
- 2زنود يونس
-3بن فضة ويسام

اجللفة
بومرداس
قسنطينة2

بومرداس
بومرداس
بومرداس

رابعا -تخصص:محاسبة وتدقيق

 -قائمة الناجحين:

-1أوسعيد نيسة
- 2بن نايب حسن
-3عدمان علي

 -قائمة االحتياطيين:

اجلزائر03
مخيس مليانة
اجلزائر03

05.0625
04.3125
03.96875
03.9375
03.8125
03.6875

12.46875
11.375
11.15625

10.625
البليدة2
-01مروان مجيلة
10.25
املسيلة
-02بالل سليم
10.15625
-03بن محادة أمساء مخيس مليانة
نبه اجمللس العلمي إىل ضرورة اّإلعالن الفوري لنتائج كل املرتشحني عرب خمتلف الوسائط املتاحة.
بالنظر إىل اإلرهاق الكبري ملعظم أعضاء اجمللس ،مل تستكمل األشغال حسب جدول األعمال املسطر ،و مت تفويض أعضاء اجمللس العلمي رئيس
اجمللس باملصادقة على ملفات إعادة التسجيل يف الدكتوراه ( دكتوراه العلوم )D/LMD،للسنة اجلامعية  2018/2017واملذكورين أسفله.
أوال-إعادة التسجيل في دكتوراه العلوم:

 -1قسم العلوم االقتصادية :و يشتمل على ختصصات اإلدارة التسويقية ،اقتصاد كمي و اقتصاديات املالية والبنوك.
أ -اإلدارة التسويقية:

السنة الثانية :كحلي المية ،السنة الثالثة :وايل ساعد ،أعراب خالد ،لرجان وريدة ،عزوق رشيد.
السنة الرابعة :بن حيي محيدة ،قالل مرمي ،جديان منال ،خلوط زهوة،كرغلي أمساء.
السنة اخلامسة :خزار بالل ،بوساق كرمية ،حداد نور اهلدى ،بوزناد دليلة .السنة السادسة :يوسف تبوب.
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ب -إقتصاديات المالية والبنوك:
السنة الرابعة :مخيس كرمي ،العبسي علي.
السنة اخلامسة:صكوشيحاسني ،حبو زهرة ،نوي كمال ،فار عبد القادر ،بوشريط العريب ،مشاين وفاء ،عبد اهلل ولد حممد ولد املختار ،بوحناس
عادل .السنة السادسة :زروقالن كهينة ،عبد الباسط عبد احلميد علية ،زكرياء بلة ياسني ،ذباح هشام.
ج -االقتصاد الكمي:

السنة الثانية :بن عمرة عبد الرزاق ،حيياوي نذير ،عنرت عبيد ،مزنر وهيبة ،أمحد عامر منصور ،ولد عمري عبد الباسط ،تيتوش سهيلة.
السنة الثالثة  :مقراين محيد ،زكاري حممد.
 -2قسم علوم التسيير:ويشمل التخصصات التالية :تسيري املنظمات ،احملاسبة ،إدارة أعمال.

أ -المحاسبة:السنة الثانية :كبلويت محزة ،بوقرن دليلة.
السنة الثالثة :حدوش زهرة ،كحلوش أمينة ،رزاق حممد ،برابح بالل ،رحيش سعيدة ،رزيقات بوبكر،طايلب فاتح ،بن الصديق حممد.
ب -تسيير المنظمات:

السنة الرابعة  :هارون مسرية ،تبة سومية ،مزوار منوبة ،شعبان سهام ،عكوش عقيلة ،قمان أنيسة ،تلخوخ سعيدة ،كركود أحالم ،بلقاضي آسيا.
السنة اخلامسة :عيساين ربيع ،بن خزناجي امينة ،العلمي حسني ،سليماين مسيحة ،بن شوك وهيبة ،بن عبود شادية ،مهدي مراد ،سعيدي نبيهة.
السنة السادسة :بونقاب عادل ،بن نعمان حممد ،بوخلوط صورية.
ج -إدارة األعمال:

السنة الثانية :زوهري شاوش.السنة الثالثة :بن جدو بن عالية.
أما خبصوص طلبة دكتوراه العلوم الذين جتاوزوا ستة تسجيالت ،فال يتم إعادة تسجيلهم إال بعد إيداع رسائلهم للمناقشة.
ثانيا-إعادة التسجيل في دكتوراه  :D /LMDوافق اجمللس العلمي على إعادة تسجيل طلبة الدكتوراه للسنة الثانية و التالية امساؤهم حسب
الشعب و التخصصات.

شعبة العلوم االقتصادية (تخصص مالية كمية):خدير زكرياء ،محادي سعيدة ،حمصر مرمي ،بودريوة امينة.

شعبة علوم التسيير (تخصص االدارة التسويقية) :عبد احلفيظي أمحد ،بطاهر زين العابدين ،ساهل أمينة ،مسار نبيلة ،باجي عتيقة ،مادين أمحد.
شعبة علوم التسيير (تخصص محاسبة و تدقيق) :زرقواد وسام ،بورنيسة مرمي ،ظريف مرمي ،بوعبيدة حممد ،احلانك أمين.

شعبة العلوم التجارية (تخصص مالية و محاسبة) :محودي حبيبة ،قاسي حممد ميلود ،لعروم حممد أمني ،بن دغي حممد ياسني ،سعيدي نصرية،
دالجلة سارة.

رفعت اجللسة على الساعة 15سا  30د من نفس اليوم
امضاء رئيس المجلس العلمي
األستاذ الدكتور بلوناس عبد هللا
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