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                -------------- 
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اجتماع المجلس العلمي للكليةمحضر   
22/01/2012  

االجتماع ادلزمع تنظيمو  إلغاء، حيث مت  نغقادهبعد الدعوة الثانية ال د، و ذلك 30و  13بالتاريخ أعاله علىا لساعة  انعقد اجمللس العلمي للكلية
منو ينعقد ىذا االجتماع مهما كان عدد  . و (ضاء ـــــمن األع 3/2حضور )القانوين  مال النصابـــــــــــدم استكـــــنتيجة ع 21/01/2012يوم 

: التايل األعمالذلك لدراسة جدول  و ،احلضور  
 النقطة األولى : ملفات التأهيل الجامعي، حيث درس وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلان ادلناقشة التالية. 

.تتكون جلنة ادلناقشة من : ،شيخي غنية  ادلرتشحة -  
رئيسا                 جامعة بومرداس                     أستاذأ.د. بوكساين رشيد             
ممتحنا      جامعة بومرداس                     أستاذأ.د. شعباين رليد              

  ممتحنا       للتجارة   ادلدرس العليا             أستاذ       أ.د. براق زلمد       
 المدعوون : 

  أستاذ              جامعة بومرداس         اوكيل نسيمة -
  أستاذ زلاضر أ     جامعة بومرداس     بن محيدة ىشام -
  3أستاذ         جامعة اجلزائر    بن الذيب عبد الرشيد -

.، تتكون جلنة ادلناقشة من : زد. عراب عبد العزي  
رئيسا          جامعة بومرداس              استاذ                اوسرير منور -  
ممتحنا                03جامعة اجلزائر     استاذ           كمال بن موسى    -  
ممتحنا      جامعة بومرداس     استاذ زلاضر قسم أ           خليفي رزقي    -  

 المدعوون : 
جامعة بومرداس                        استاذ                          بوزيدة محيد    -  
جامعة بومرداس        استاذ زلاضر قسم أ        دربان أمحد          -  
.جامعة البويرة      عالم عثمان          استاذ زلاضر قسم أ        -  

         ، تتكون جلنة ادلناقشة من :حميدي عبد القادر  د.    
رئيسا   جامعة بومرداس                  استاذ                          اونيس عبد اجمليد  -      
ممتحنا       جامعة بومرداس             استاذ                        بوزيدة محيد          -      
ممتحنا         جامعة البويرة           ستاذ زلاضر قسم أ     غازيباون علي              ا-      

  

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-------------- 

بوقره بومرداس  محمدجامعة    
 كلية العلوم االقتصادية التجارية

وعلوم التسيير   
  العــــــلميلس  ــالمج
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المدعوون :     
جامعة بومرداس    تاذ                        اس شنايت صباح            -  
جامعة بومرداس   بن عمر خالد             استاذ زلاضر قسم أ          -  
  3 سم أ             جامعة اجلزائردراجي كرديو              استاذ زلاضر ق-
  ، تتكون جلنة ادلناقشة من:حمدي مريم د. -
رئيسا             جامعة بومرداس          استاذ            اوكيل نسيمة           -  
ممتحنا            03اجلزائرجامعة                     استاذ بوكابوس سعدون       -  
ممتحنا     بومرداس        جامعة     استاذ زلاضر قسم أ       بلقاضي بلقاسم    -  

 المدعوون : 
استاذ                           جامعة بومرداسبوكساين رشيد          -  
03جامعة اجلزائر                          استاذ رجراج زلمد             -  
  جامعة بومرداس          دبيش أمحد             استاذ زلاضر قسم أ  -
    ، تتكون جلنة ادلناقشة من :ابحري سفيان    د. -
رئيسا        جامعة بومرداس             بن عنرت عبد الرمحان    استاذ                 -  
ممتحنا      جامعة بومرداس                استاذ                عباين رليد           ش -  
ممتحنا           03جامعة اجلزائر       استاذ زلاضر قسم أ    د مرار        ايت زلم -  

 المدعوون : 
جامعة بومرداس              زلاضر قسم أاستاذ       درار عياش         -  
استاذ زلاضر قسم أ             جامعة بومرداس     شيخي بالل        -  
  03جامعة اجلزائر     زلاضر قسم أ          استاذ العريب          الغويين  -
، تتكون جلنة ادلناقشة من :مونية  بجاويد.    
رئيسا     جامعة بومرداس             استاذ                      بلوناس عبد اهلل     -  
ممتحنا             جامعة بومرداس        زلاضر قسم أ ة زلمد             استاذشبو -  
ممتحنا        02البليدة جامعة    استاذ زلاضر قسم أ          ور رشيد      اطس-  

 المدعوون : 
جامعة بومرداس              زلاضر قسم أاستاذ     سعيج عبد احلكيم            -  
جامعة بومرداس    استاذ زلاضر قسم أ             عرقوب نبيلة                  -  
  .جامعة تيزي وزو    استاذ زلاضر قسم أ            احلميد      ايت طالب عبد  -
مت تشكيل جلنة ادلناقشة اآلتية :    ، علواش وردة  د.  
رئيسا     جامعة بومرداس               استاذ                 شني كمال                حو  -  
جامعة بومرداس          ممتحنا         استاذ زلاضر قسم أ     برارة فريد                    -  
ممتحنا         جامعة جباية           شايب الطيب                  استاذ زلاضر قسم أ      -  

:المدعوون  
   03جامعة اجلزائر            استاذ                   حشمان مولود             -
جامعة بومرداس  اضر قسم أ          استاذ  زل     مجعاسي ابراىيم         -  
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بوشة زلمد                  استاذ زلاضر قسم أ             جامعة بومرداس -  
     اآلتية:مت تشكيل جلنة ادلناقشة ، جنان احمد د.-
رئيسا      جامعة بومرداس                   حيياوي نصرية              استاذ         -  
ممتحنا           03جامعة اجلزائر             ن           استاذ        بوكابوس سعدو -  
ممتحنا           جامعة بومرداس     استاذ زلاضر قسم أ      وي سيد امحد   عبد الال-  

 المدعوون : 
جامعة بومرداس    اجلوزي فتيحة             استاذ  زلاضر قسم أ          -  
استاذ زلاضر قسم أ             جامعة بومرداس    بن حسان حكيم      -  
  .ني علي               استاذ زلاضر قسم أ             جامعة مخيس مليانةبتو  -

مت تشكيل جلنة ادلناقشة اآلتية :     ، دبن زروق رمزي مرا -المترشح :  
رئيسا     س     جامعة بومردا           استاذ                  اونيس عبد اجمليد  -  
ممتحنا     جامعة بومرداس      استاذ زلاضر قسم أ             دروازي يا مسني    -  
ممتحنا   ادلدرسة العليا للتجارة       استاذ زلاضر قسم أ            حلرش طاىر    -  

 المدعوون : 
03اجلزائر  جامعة استاذ                          يوسف     بومدين  -  
جامعة بومرداس  استاذ زلاضر قسم أ          خليفي رزقي         -  
.جامعة بومرداس  ستاذ زلاضر قسم أ        ا  بوستة زلمد          -  
 

 النقطة الثانية : تشكيل جلان ادلناقشة ألطروحة دكتوراه ، حيث وافق اجمللس على تشكيل اللجان التالية: 
: مغاري عبد الرمحن   المشرف          : تسيري ادلنظمات تخصص         :مسدوي دليلةالطالبة  -  

    سطيف –دراسة حالة  محام قرقور  –تسيري اخلدمات السياحية اجلزائرية  بعنوان :
المناقشة:لجنة   

رئيسا    جامعة بومرداس         استاذ                     شنايت صباح                 -  
مقررا   جامعة بومرداس           استاذ                       ان          مغاري عبد الرمح-  
ممتحنا       03جامعة اجلزائر     استاذ                     بومدين يوسف                -  
ممتحنا      03جامعة اجلزائر     استاذ                       رجراج زلمد                 -  
ممتحنا   جامعة بومرداس           استاذ زلاضر قسم أ      سان حكيم             بن ح-  
ممتحنا       03جامعة اجلزائر       استاذ زلاضر قسم أ       دير عبد القادر            ى-  
: تسيري ادلنظمات .تخصص    بن نعمان محمد     :الطالب-  

والية بومرداس منوذجا   –العمومي اجلديد يف االدارة احمللية اجلزائرية : امكانية تطبيق آليات التسيري  بعنوان  
:المناقشةلجنة   

رئيسا    عة بومرداس      جام استاذ                        حوشني مال         -  
جامعة بومرداس          مقررا  استاذ                        بوزيدة محيد         -  
ممتحنا        03جامعة اجلزائر   استاذ                                هللعلي عبد ا-  
ممتحنا        02البليدة استاذ                     جامعة    درواسي مسعود       -  
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ممتحنا      ادلدية       جامعة                     استاذ    محيدوش علي         -  
ممتحنا       جامعة بومرداس       تاذ زلاضر قسم أ   اس  خنفري خيضر          -  

: تسيري ادلنظمات . تخصص:تلخوخ سعيدة                          الطالبة    
  -دراسة حالة –: دور تكنولوجيا ادلعلومات يف تفعيل التطوير التنظيمي يف منظمات االعمال بعنوان 
المناقشة:لجنة   

جامعة بومرداس         رئيسا      ذ                  استا     شعباين رليد     -  
استاذ زلاضر قسم أ        جامعة بومرداس          مقررا   دبيش امحد         -  
ممتحنا    جامعة ادلدية           استاذ                        سعداوي موسى   -  
  ممتحنا     معة بومرداس     جا   استاذ زلاضر قسم أ        دربان امحد        -
ممتحنا         03 اجلزائرجامعة         زلاضر قسم أ استاذ   جياليل امري       -  
ممتحنا             البويرةجامعة        زلاضر قسم أاستاذ  عالم عثمان          -  

ت ادلالية و البنوك : اقتصاديا تخصصقدوري نور الدين                              :  الطالب  
دراسة حالة ازمة الرىن العقاري  –ادلباشر على االقتصاديات العربية  األجنيباالستثمار   تدفقات ادلالية العادلية على األزمات: اثر بعنوان   
المناقشة:لجنة   

رئيسا      جامعة بومرداس          استاذ                        بوزيدة محيد        -  
مقررا    جامعة بومرداس             مغاري عبد الرمحان      استاذ                  -  
ممتحنا           03جامعة اجلزائر   استاذ                        كسرى مسعود      -  
ممتحنا           03جامعة اجلزائر    استاذ                    ة مسعود         طنرلي-  
ممتحنا     جامعة بومرداس          استاذ زلاضر قسم أ          وزيدي        جملد ب-  
ممتحنا            جامعة البويرة      استاذ زلاضر قسم أ        قرومي محيد          -  

: اقتصاديات ادلالية و البنوك  تخصص                    :علية عبد الباسط عبد الصمد الطالب   
                - مع ماليزيا  استشرافية دراسة -2012اىل غاية 1990دور منو عرض النقود  يف منو القطاع اخلاص يف اجلزائر خالل الفرتة:  بعنوان  
المناقشة:لجنة    
رئيسا       جامعة بومرداس       استاذ                    بلوناس عبد اهلل      -  
مقررا      جامعة بومرداس                       استاذ    حيياوي نصرية         -  
ممتحنا      02البليدة جامعة    استاذ                     ناصر مراد            -  
ممتحنا   جامعة بومرداس          استاذ زلاضر قسم أ      شني لزىر            -  
ممتحنا    لبويرة         اجامعة     زلاضر قسم أ   استاذ     قاشي يوسف      -  

  ممتحنا         الوادي   جامعة  استاذ زلاضر قسم أ        ري امحد           نص- 
: تسيري ادلنظمات   تخصصنقاب                        بو  :عادل  الطالب  

-ة تسمية لربنامج تنمية اذلضاب العليا دراس–دور االدارة االسرتاتيجية يف تفعيل عملية التنمية احمللية ادلستدامة :  بعنوان    
:لجنة المناقشة  

رئيسا       جامعة بومرداس           استاذ                      حيياوي نصرية        -  
مقررا   جامعة بومرداس                  زلاضر قسم أاستاذ  تومي عبد الرمحان       -  
ممتحنا          03اجلزائر جامعة                 استاذ           سواكري مباركة      -  
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ممتحنا     جامعة بومرداس             استاذ زلاضر قسم أ       بوطالب ابراىيم      -  
ممتحنا         برج بوعريريج جامعة    استاذ زلاضر قسم أ       ري ميلود          كنز -  

.ممتحنا              سطيفأ        جامعة استاذ زلاضر قسم     بودرامة مصطفى      -  
رية .مع تنبيو اجمللس العلمي الطالب اىل ضرورة تقدمي النسخة االصلية من الوعد بالنشر جمللة دراسات اقتصادية متضمنة كافة البيانات الضرو   

: تسيري ادلنظمات   تخصص                               :شعبان محمد الطالب   
-دراسة ميدانية يف قطاع الصناعة الدوائية باجلزائر –ادلعرفة التنظيمية و عالقتها بادلناخ التنظيمي و االداء ادلنظمي  إنشاء عمليات :بعنوان     

المناقشة:لجنة   
استاذ                    جامعة بومرداس                   رئيسا     بن عنرت عبد الرمحان       -  
مقررا      جامعة بومرداس                                 استاذ              بلوناس عبد اهلل   -  
جامعة بومرداس                  ممتحنا                    استاذ      اونيس عبد اجمليد          -  
ممتحنا                 03جامعة اجلزائر    استاذ                      سويسي عبد الوىاب      -  
ممتحنا                 03اجلزائر جامعة                     استاذ        بومدين يوسف          -  

ممتحنا    ادلدرسة العليا للمنامجنت          زلاضر قسم أ   استاذ      مزىوة عبد ادللك            -  
ية والبنوك : اقتصاديات ادلال تخصص              :العبسي عليلطالبا  

-حالة  اجلزائر –مكانة صادرات الغاز الطبيعي يف ظل منافسة الطاقة البديلة و ادلتجددة  بعنوان:    
:لجنة المناقشة   

رئيسا   جامعة بومرداس            استاذ                      مغاري عبد الرمحان     -  
مقررا    امعة بومرداس       ج  استاذ  زلاضر قسم أ         شيخي بالل           -  
ممتحنا   بومرداس       جامعة    استاذ  زلاضر قسم أ          بن محيدة ىشام      -  
ممتحنا  جامعة البليدة             استاذ                        درواسي مسعود        -  
وادي           ممتحنا جامعة ال    استاذ زلاضر قسم أ        لبزة ىشام              -  

ممتحنا      جامعة الوادي                     استاذ زلاضر  زلمد اذلادي ضيف اهلل    -  
 النقطة الثالثة : المطبوعات البيداغوجية، مت تشكيل  جلان القراءة  للمطبوعات التالية. 

« Comptabilité de Gestion » :بعنوانمطبوعة  -    
)كلية العلوم ( مت اقرتاح جلنة القراءة االتية :محمد رفيق ميسوم : مقدمة من االستاذ   

02البليدة  جامعةتاذ                         اس   لسلوس مبارك         -  
بومرداس  جامعة     استاذ زلاضر قسم أ         ابراىيم          قنان  -  
بومرداس  جامعة         ي امينة           استاذ زلاضر قسم أ   قهواج -  

« Analyse Financière » : بعنوان مطبوعة -     
)كلية العلوم ( مت اقرتاح جلنة القراءة االتية : محمد رفيق ميسوم مقدمة من االستاذ :  

  03استاذ                              جامعة اجلزائر    رجراج زلمد           -
جامعة بومرداس  قسم أ              تاذ زلاضر اس  بلقاضي بلقاسم        -  
جامعة بومرداس    ستاذ زلاضر قسم أ               ا   نصر الدين    النمري  -  

.من القسم الوحدة ستدريباحضار اشهاد  ضرورة ينبو اجمللس العلمي على  
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رتاح جلنة القراءة االتية :مت اق  .حسينسلمان : مقدمة من االستاذزلاضرات يف ادلالية العامة . :بعنوان مطبوعة -  
جامعة بومرداس   استاذ  زلاضر قسم أ            اجلوزي فتيحة            -  
جامعة بومرداس  استاذ زلاضر قسم أ             قمريي حجيلة           -  
جامعة البويرة    ضر قسم أ          استاذ زلا   حيياوي مسري             -  
مت اقرتاح جلنة القراءة االتية :،  حتجاري فا:  لألستاذ .  : زلاضرات يف ادلالية الدولية بعنوان مطبوعة -  
جامعة بومرداس                           استاذ           اوسرير منور       -  
جامعة بومرداس استاذ زلاضر قسم أ                           فريدطاليببن -  
03اجلزائر جامعة       استاذ زلاضر قسم أ            دعاس خليل           -  
.مت اقرتاح جلنة القراءة االتية . براهيمي وهيبة مقدمة من االستاذة ،االستثماريةيم ادلشاريع ي: زلاضرات يف تقبعنوان مطبوعة-  
  02استاذ                           جامعة البليدة     عمورة مجال          -
جامعة بومرداس   استاذ  زلاضر قسم أ             كر          بداش بوب-  
جامعة بومرداس  استاذ زلاضر قسم أ            كلو مهدي             -  
.مت اقرتاح جلنة القراءة االتية : .اللطيف عبد الكريم  مقدمة من االستاذ  ،زلاضرات يف ادارة االبداع و االبتكار  : بعنوان مطبوعة -  
جامعة بومرداس    استاذ                          وشني كمال        ح-  
استاذ زلاضر قسم أ           جامعة بومرداس      مزغيش مجال      -  
يرةجامعة البو  استاذ  زلاضر قسم أ            اوكيل رابح            -  
مت اقرتاح جلنة القراءة االتية : مقدمي احمد  ستاذ مقدمة من اال "  زلاضرات يف جباية ادلؤسسة ":بعنوان مطبوعة -  
جامعة بومرداس    استاذ                         بوزيدة محيد            -  
جامعة بومرداس  بن محيدة ىشام           استاذ زلاضر قسم أ        -  
   02البليدة استاذ  زلاضر قسم أ          جامعة         قراش زلمد       -

: مت اقرتاح جلنة القراءة االتية قنان ابراهيم   مقدمة من االستاذ   ، « Cours de Bancassurance » :  بعنوان مطبوعة -  
جامعة بومرداس    استاذ  زلاضر قسم أ            دردر نصرية          -  
جامعة بومرداس  استاذ زلاضر قسم أ                 بوستة زلمد       -  
جامعة البويرة  اشي يوسف           استاذ  زلاضر قسم أ           ق-  
مت اقرتاح جلنة القراءة االتية :    إبراهيم.بوطالب مقدمة من االستاذ  "،الزبائنعالقات  إدارةزلاضرات يف " : بعنوان مطبوعة -  
  جامعة بومرداس       استاذ                 بن عنرت عبد الرمحان   -
جامعة بومرداس   استاذ                       رير منور           اوس-  
02استاذ                      جامعة البليدة    ري كرمي          بيشا-  
مت اقرتاح جلنة القراءة االتية :   .تواتي ادريسمقدمة من االستاذ  "، تنشيط االفراد و شروط العمل"  :بعنوانمطبوعة  -  
جامعة بومرداس   ذ                          استا  ل            حوشني كما-  
جامعة بومرداس      ستاذ  زلاضر قسم أ      ا    اللطيف عبد الكرمي     -  
    02جامعة البليدة   شويح  زلمد               استاذ  زلاضر قسم أ           -

النقطة الرابعة)متفرقــات(: استقبل اجمللس طلب التنازل عن االشراف  خيص الطالبة مقداد مليكة، بعد النقاش وافق اجمللس العلمي على طلب 
خنفري خيضر )استاذ زلاضر قسم أ(.د/ :،  ادلشرف اجلديدشنايت صباح  أد/ :السابقادلشرف  .التنازل  

اذ الدكتور بلوناس عبد اهللرئيس المجلس العلمي/األست .               اليوممن نفس  14:61رفعت اجللسة على الساعة   
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