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 محضر اجتماع المجلس العلمي للكلية

5201 أكتوبر 13  

   جدول األعمال:         
.التأهيل اجلامعيتشكيل جلان مناقشة  -1  
. إعادة التسجيل يف الدكتوراه -2  
.املطبوعات البيداغوجية -3  
ت العلمية املقبولة للمناقشة والتأهيلحتيني قائمة اجملال -4  
ملف املاسرت ) االلتحاق، الدراسة، تسجيل موضوع مذكرة التخرج، اجراءات املناقشة ...( -5  
2015/2016ورزنامة انطالق السنة اجلامعية  2014/2015حوصلة حول النشاط البيداغوجي  -6  
متفرقات  -7  

صباحا بقاعة االجتماعات  10:00ي ، والرتحيب بالسادة األعضاء على الساعة: بعد افتتاح اجللسة من طرف رئيس اجمللس العلم
 للكلية  مت البدء يف مناقشة جدول االعمال .

 أوال: إعادة التسجيل في الدكتوراه: وافق اجمللس العلمي على اعادة تسجيل الطلبة الواردة امساؤهم اسفله حسب التخصص.
:تخصص: اإلدارة التسويقية/ أ  

 السنة الثانية: الطلبة التالية أمساؤهم:
* بن حيي محيدة          * جديان منال    مرمي  * قالل       * كرغلي أمساء              * خلوط زهوة  
 السنة الثالثة: 

* بوساق كرمية        * بوزناد دليلة      * حداد نور اهلدى        * خزار بالل   
سفو : تبوب يالسنة الرابعة  

: الشئالخامسةالسنة   
:  برجني أمينالسنة السادسة  

:تخصص: اقتصاديات المالية والبنوك/ ب  
 السنة الثانية:  * العبسي علي 

 السنة الثالثة: * نوي كمال  * خمتاري مراد   * بوشريط العريب    * حبو زهرة  * فار عبد القادر   * بوحناس عادل   * مشاين وفاء     
* دباح هشام              * علية عبد الباسط عبد الصمد           :السنة الرابعة  

          * زروقالن كهينة           * بوزيدي مجال         * أمحية فاتح                          
* مسراين دمحان        * حيياوي أمحد    * شاوشي كهينة         * يوسفي نور الدين    : السنة الخامسة  

 

 

بحث العلميوزارة التعليم العالي وال  
-------------- 

بوقره بومرداس  محمدجامعة    
 كلية العلوم االقتصادية التجارية

وعلوم التسيير   
   العــــــلميلس  ــالمج

2015/ت.ترقم:        /م ع/ ك.ع ا.  
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زناقي ابراهيم        * ناصف حسان  * برمحون حياة          * خري فضيلة   * :  السادسةالسنة   
 

:تخصص: تسيير المنظمات/ ج  

* هارون مسرية                     * تلخوخ سعيدة          ضي آسيا * بلقا    * مزوار منوبة             * تبة سومية            : السنة الثانية
 * كركود احالم     * شعبان سهام          * عكوش عقيلة    * سعيدي نبيهة          انيسة * قمان 

 * عيساين ربيع       * بن شوك وهيبة                      * بن خزناجي أمينة       * مهدي مراد         السنة الثالثة:
 * سليماين مسيحة  ة    * بن عبود شادي    * العلمي حسني                        

 * بونقاب عادل   * بوخلوط صورية         * بن نعمان حممد        * بوعالم لطيفة         سعي بالل      م*    : السنة الرابعة
       سامية * بن طالب        * رحيل آسية      * شامي صليحة      بن قايد فاطمة الزهراء      * بوقابة وردية*  :  السنة الخامسة
* فاضل           * تريكمات فازية اغي حممد    * قوبة كرمي       * زو       * وهايب كلثوم     * ياسع يامسينة      * بن دمحان هبجة

 * بن خروف جليلة   خوجة مراد                *  ميينة فوزية
                * خمتاري زهرة         * معدن نصرية      ليمي المية* ح     * شرياف وحيدة        توال آمنة     *: السنة السادسة
 * دمحاين زهرية        * حيياوي خدجية        * فاسي فاطمة الزهراء  * شرقي جوهرة          * مالك مرمي        * بغدود راضية

 :ثانيــا: تشكيل لجان المناقشة للتأهيل الجامعي
 المترشح بداش بوبكر  2-1

 مت اقرتاح جلنة مناقشة التأهيل اجلامعي:
 رئيسا           جامعة بومرداس             أستاذ              بوزيدة محيدأ.د.  -1
 عضوا           جامعة بومرداس      حماضرة أ       أستاذ                   حيياوي نصريةد.  -2
 عضوا          3جامعة اجلزائر                  أستاذأ/د زعباط عبد احلميد                   -3
 املدعوون:
 اونيس عبد اجمليد                 أستاد                      جامعة بومرداس          -4
 فارس فضيل                    أستاد                       جامعة اجلزائر -5
 جامعة بومرداس      حماضرة أ       أستاذشنايت صباح                  -6

 تشكيل  لجان المقررين للتأهيل الجامعي: -3
 جلنة املقررين األتية: مت اقرتاح     المترشح: دربان أحمد 3-1

 جامعة بومرداس                       أستاذ                أ.د. أوسرير منور  -1
 جامعة بومرداس              أستاذ                أ.د. بن عنرت عبد الرمحان     -2
   02جامعة البليدة            أستاذ حماضر  "أ"           د. شويح حممد -3

 اللجة اآلتية: مت اقرتاح    المترشح: لوعيل بالل 3-2
 جامعة بومرداس                               أستاذ            أ.د. مغاري عبد الرمحان  -1
 جامعة بومرداس                  أستاذ حماضر "أ"                  د. بلوار علي نبيل  -2

    03جامعة اجلزائر               أستاذ حماضر  "أ"                د. دعاس خليل  -3
 اللجة اآلتية: مت اقرتاح    المترشح: تواتي ادريس 3-3
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 اسجامعة بومرد                   أستاذ                 أ.د. أونيس عبد اجمليد   -1
 جامعة بومرداس                   أستاذ حماضر أ              د. خليفي رزقي       -2
 اجلزائر -املدرسة العليا للتجارة               أستاذ                أ.د. عدمان مريزق   -3

 المترشح: شعباني لطفي 4 -3
نبه ستاذ الدكتور براق حممد، ولذلك يمع األصادية هو مشرتك الحظ اجمللس العلمي أن املقال العلمي املنشور يف جملة دراسات اقت

أن يقدم األستاذ براق حممد املذكور اوال يف املقال تنازال لصاحل املرتشح لكي ميكنه من االستفادة من املقال يف لس العلمي ا    ضرورة اجمل
 الرتشح للتأهيل اجلامعي، ومت اقرتاح جلنة املقررين األتية أمساؤهم:

  03جامعة اجلزائر                                  أستاذ              حواس صالح  أ.د/ -1
 جامعة بومرداس                       أستاذ حماضر "أ"                 د/ خنفري خيضر  -2
  جامعة بومرداس                              أستاذة حماضرة "أ"              د/شنايت صباح       -3

 المترشح: حمادوش سفيان   3-5
يؤجل النظر يف ملف منه  ة، وشح غري مؤكد نظرا لغياب النسخة األصلية للمجلالحظ أعضاء اجمللس العلمي أن املقال املنشور للمرت 

 املرتشح إ   حني تسوية وضعيته.
      المترشح بوستة محمد 3-6

، ولذلك مع األستاذ شعباين جميد  -جامعة األغواط –منشور يف جملة دراسات علمي أن املقال العلمي للمرتشح الحظ أعضاء اجمللس ال
من املقال يف  االستفادةلكي ميكنه  لصاحل املرتشح شعباين جميد املذكور اوال يف املقال تنازال  ذيقدم األستا اجمللس العلمي ضرورة أنينبه 

  الرتشح للتأهيل اجلامعي
ذكور يف قرار التأهيل اجلامعي جلامعة بومرداس املصوص ختصص املرتشح ) علوم جتارية( غري كما سجل اجمللس العلمي حتفظه خب  -

 من طرف املصاحل املعنية، و غاية توضيح هده املسألة اجلديد )متديد(، ويوصي بعدم توزيع أعمال املرتشح العلمية على جلنة املقررين إ  
 مت اقرتاح جلنة املقررين األتية:يف انتظار دلك 

 جامعة بومرداس                                 أستاذ             .د/ مغاري عبد الرمحان أ -1
 اجلزائر -املدرسة العليا للتجارة                     أستاذ                        أ.د/ عدمان مريزق  -2
 جامعة بومرداس               أستاذ حماضر "أ"                                  د/ بن محيدة هشام  -3

 مت اقرتاح جلنة املقررين األتية:  المترشح: بن طالبي فريد 3-7
 جامعة بومرداس                                 أستاذة                       أ.د/ أوكيل نسيمة  -1
 جامعة بومرداس             أستاذ حماضر "أ"                   د/ حوشني كمال  -2
   اجلزائراملدرسة الوطنية العليا لإلحصاء و االقتصاد التطبيقي              أستاذ حماضر "أ"                         اش ابراهيم دحد/  -3

 المترشحة: فقير سامية 3-8
ذلك ينبه اجمللس ل و .منشور يف جملة معارف جامعة البويرة مع األستاذ شيخي بالللمي أن املقال العلمي للمرتشحة الحظ اجمللس الع
االستفادة من املقال يف  الكي ميكنه ةلصاحل املرتشحأن يقدم األستاذ شيخي بالل املذكور أوال يف املقال تنازال العلمي إ   ضرورة 

 ومت اقرتاح جلنة املقررين األتية:الرتشح للتأهيل اجلامعي 
 جامعة بومرداس                  أستاذ حماضر "أ"                 / بلقاضي بلقاسم د -1
 جامعة بومرداس         أستاذ حماضر "أ"                 د/ خنفري خيضر  -2
 2أ.د/ درمحون هالل                   أستاذ                                  جامعة البليدة   -3
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 مت اقرتاح جلنة املقررين األتية:           المترشح: عليوات رفيق 3-9
 جامعة بومرداس                            أستاذة                     نسيمة  .د/ أوكيلأ -1
 03جامعة اجلزائر                           أستاذ          أ.د/ زيروين مصطفى  -2
 جامعة بومرداس              أستاذ حماضر "أ"                 د/ سعيج عبد احلكيم  -3

 مت اقرتاح جلنة املقررين األتية:         المترشح قنان ابراهيم 3-10
 جامعة بومرداس                             أستاذ                     أ.د/ أوسرير منور  -1
 جامعة بومرداس          أستاذة حماضرة " أ"               د/ دروازي يسمني  -2
 اجلزائر -املدرسة العليا للتجارة      أستاذ                           أ.د/ عنايب بن عيسى       -3

 مت اقرتاح جلنة املقررين األتية:      المترشح: بن زغيوة محمد 3-11
 جامعة بومرداس                           أستاذ                      أ.د/ بوزيدة محيد  -1
 اجلزائر -درسة العليا للتجارة امل                       أستاذ                      أ.د/ براق حممد  -2
 أستاذ حماضر "أ"                 جامعة بومرداس                 د/ بورزامة جياليل  -3

 المطبوعات البيداغوجية: -4
 وافق اجمللس على تشكيل جلان اخلربة التالية بناء على طلبهم تشكيل لجان الخبرة: 4-1
 األستاذ لمجد بوزيدي -4-1-1
 ومت اقرتاح اللجنة اآلتية:" اضرات في إدارة الموارد البشريةمح" بعنوان: 

 أ. د/ أونيس عبد اجمليد                  أستاذ                            جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس                            حماضر "أ د/ درار عياش                      أستاذ

 اجلزائر املدرسة العليا للتجارة                 أستاذ حماضر "أ"             د/ حلرش الطاهر       
 ومت اقرتاح اللجنة اآلتية:" محاضرات في منهجية البحث العلمي" : األستاذ سعدي فيصل بعنوان: 4-1-2

 د/ حيياوي نصرية                    أستاذة حماضرة " أ"                   جامعة بومرداس
 / تومي عبد الرمحان                  أستاذ حماضر "أ"                    جامعة بومرداسد

 03جامعة اجلزائر        أ. د/ بوكابوس سعدون                      أستاذ                
 اآلتية: ومت اقرتاح اللجنة" المالية العامةمحاضرات في " : األستاذ تقار عبد الكرمي بعنوان: 4-1-3

 أ. د/ بلوناس عبد اهلل                    أستاذ                           جامعة بومرداس
 جامعة بومرداس         د/ حيياوي نصرية                  أستاذة حماضرة " أ "           
 ة مخيس مليانةجامع       د/ لعرييب حممد                    أستاذ حماضر" أ "             

 ومت اقرتاح اللجنة اآلتية:" مقياس تسيير المؤسسةمحاضرات في " : األستاذ بن حسان حكيم بعنوان: 4-1-4
 د/ حوشني كمال                    أستاذ حماضر أ                     جامعة بومرداس

 جامعة بومرداس     د/ بن محيدة هشام                 أستاذ حماضر أ                   
 03د/ دراجي كرميو                   أستاذ حماضر أ                      جامعة اجلزائر  
 
 : للمطبوعاتالسابقة المصادقة على تقارير الخبرة  4-2

 صادق اجمللس العلمي على تقارير اخلربة للمطبوعات التالية:
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 نيات التفاوض الدويل األحكام والقواعد اخلاصة بالتجارة الدولية"كروش نعيمة عنوان املطبوعة " حماضرات يف تق  -
 بن زروق رمزي مراد عنوان املطبوعة: " حماضرات يف تسويق اخلدمات املصرفية" -
 تشكيل لجان المناقشة وتعديلها لمذكرات الماجستير -5
 تشكيل جلان املناقشة 5-1
 مان مولودالطالبة: مزنر وهيبة     املشرف الدكتور حش 5-1-1
 أهم محددات معدل النمو االقتصادي في الجزائر ومقارنتها باقتصاديات دول المينا ن املذكرة:اعنو 

 - 2013 -1990دراسة قياسية للفترة  -                                
 وافق اجمللس على جلنة املناقشة التالية:

جامعة بومرداس                      رئيسا         سعيج عبد احلكيم            أستاذ حماضر قسم أ        
مشرفا                   03حشمان مولود                أستاذ حماضر قسم أ             جامعة اجلزائر   

 عرقوب نبيلة                 أستاذ حماضر قسم أ             جامعة بومرداس                      ممتحنا
ممتحنا                   03أستاذ حماضر قسم أ             جامعة اجلزائر              الطو  جياليل ج  

 الطالب حيياوي ندير    املشرف الدكتور بوفجي عبد الوهاب 5-1-2
 - 2013 -1980حالة الجزائر  -انعكاسات سعر العملة على الميزان التجاري ومؤشر أسعار االستهالك     :عنوان املذكرة

 وافق اجمللس على جلنة املناقشة التالية:
 بلورد علي نبيل              أستاذ حماضر قسم أ              جامعة بومرداس                       رئيسا 
 بوفجي عبد الوهاب          أستاذ حماضر قسم أ             جامعة بومرداس                       مشرفا
 سعيج عبد احلكيم            أستاذ حماضر قسم أ              جامعة بومرداس                      ممتحنا

أستاذ حماضر قسم أ             جامعة مخيس مليانة                    ممتحنا            بن عناية جلول    

 تعديل جلنة املناقشة ملذكرة املاجستري 5-2
 نرت املشرف الدكتور سعيد عبد احلكيمالطالب: عبيد ع

 – 2012 -1985حالة الجزائر للفترة  -محاولة نمذجة سلوك أهم عون اقتصادي مدخر  :           بعنوان 
 وذلك بعد التنازل املقدم من طرف رئيس اللجنة الدكتور بالل مسري، ولذلك مت إعادة تشكيل اللجنة كاآليت/

ستاذة حماضرة قسم أ            جامعة بومرداس                       رئيسة عرقوب نبيلة                 أ  
 سعيج عبد احلكيم             أستاذ حماضر قسم أ             جامعة بومرداس                       مشرفا

ممتحنا           بن عمر خالد                 أستاذ حماضر قسم أ             جامعة بومرداس              
 أستاذ حماضر قسم أ             جامعة تيزي وزو                     ممتحنا     آيت طالب عبد احلميد  

 
    تشكيل لجان المناقشة ألطروحة الدكتوراه: -6
 الطالبة بنايب فتيحة املشرف األستاذ الدكتور مغاري عبد الرمحان 6-1

 ل الفائدة في االقتصاد على ضوء  الواقع العملي والمساهمات الفكرية االقتصاديةتقييم دور معد عنوان األطروحة:
      ( 2014 – 2000)دراسة تحليلية لحالة  االقتصاد االمريكي  -                       

 وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلنة املناقشة اآلتية:
رئيسا     جامعة بومرداس                 ايل              بوزيدة محيد                  أستاذ التعليم الع  

 مغاري عبد الرمحان         أستاذ  التعليم العايل             جامعة بومرداس                      مشرفا
ممتحنا    بوكساين رشيد               أستاذ التعليم العايل               جامعة البويــــرة                    
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ممتحنا                    3رجراج  حممد               أستاذ التعليم العايل               جامعة  اجلزائر  
 مجيل أمحد                   أستاذ التعليم العايل               جامعة البويــــرة                     ممتحنا 

ممتحنا    جامعة بومرداس                 حماضر قسم أ             أستاذ دبيش أمحد                    
تعديل جلنة املناقشة للطالب "ساحل فاتح"   املشرف الدكتور علي زيان حمند واعمر  6-2  

 Rôle du système intègre de gestion des couts dans la mesure de la performance de   حتت عنوان:

Cas pratique hôtel Sheraton club des pins-.                       L’entreprise et la prise de décision - 

 : بعد تنازل العضو املناقش الدكتور بالل مسري ومنه تصبح جلنة املناقشة كالتايل 

رئيسا          أونيس عبد اجمليد              أستاذ التعليم العايل              جامعة بومرداس               
أستاذ حماضر قسم أ               جامعة بومرداس                    مشرفا     علي زيان حمند وعلي       

 شعباين مساعني                أستاذ التعليم العايل               املدرسة العليا للتجارة               ممتحنا 
 ممتحنا                     3جامعة اجلزائر       ذ التعليم العايل       أستا     حديد نوفل              
جامعة بومرداس                    ممتحنا                 التعليم العايلأستاذ       عليان نذير              

ممتحنا                املدرسة الوطنية العليا           أستاذة حماضرة قسم أ  سعدي خدجية                 
 تعديل جلنة املناقشة للطالبة هيمة نادية  املشرفة الدكتورة شنايت صباح 6-3

ية ورفع األداءالسوق أثر تطبيق األساليب اإلدارية الحديثة لإلدارة التسويقية على تفعيل الحصة : عنوان األطروحة      
يت:ندير من رئاسة اللجنة، ومنه تصبح جلنة املناقشة كاآل وذلك بعد استقالة رئيس جلنة املناقشة الدكتور عليان   

رئيسا   يرقي حسني               أستاذ التعليم العايل               جامعة املديـــة                         
مشرفة     شنايت صباح             أستاذة حماضرة قسم أ            جامعة بومرداس                    

 عليان ندير                أستاذ التعليم العايل               جامعة بومرداس                      ممتحنا 
ممتحنا                      3داوي الشيخ              أستاذ التعليم العايل                جامعة اجلزائر  

ممتحنا                       3جامعة اجلزائر          بومدين يوسف           أستاذ التعليم العايل        
جامعة بومرداس                      ممتحنة     أستاذة حماضرة قسم أ             حيياوي نصرية          

 

 :تحيين قائمة المجالت العلمية المقبولة في المناقشة والتأهيل -7
خبصوص اعتماد اجملالت العلمية املقبولة ملناقشة الدكتوراه والتأهيل  رئيس جلنة اخلرباءاجمللس العلمي إ   عرض قدمه  و وافق استمع

اجلامعي يتعلق بادراج جملة الكلية املوسومة "أبعاد اقتصادية" سنوية النشر ضمن قائمة اجملالت املعتمدة ملناقشة الدكتوراه والتأهيل 
 باعتبار أهنا ستستويف كل الشروط املنصوص عليها يف هذا اجملال. 2015اجلامعي ابتداء من صدور العدد اخلامس ديسمرب 

 حيث تقرر مايلي ملف الماستـــر: -8
، بينما اخلارجيني يلتحقون بعد ضبط  قوائمهم ويدجمون مع 17/10/2015االلتحاق بالدراسة للسنة أو   ماسرت داخليني يوم  -

 الداخليني )ال توجد أقسام خاصة(.
 سرت وتسجيل الطلبة ملشاريعهم قبل عطلة الثالثي األول.مذكرات التخرج للسنة الثانية ما يتم ضبط مواضيع -
، لتمكني ات على مستوى الكلية على صفحة الواب للكليةت ملواضيع املذكرات اليت نوقشت لكل التخصصوضع قاعدة معطيا -

 الطلبة واملشرفني من عدم تكرار معاجلة املواضيع.
 و  ومتكني الطلبة من االطالع عليها القرتاح حماور حب والتنسيق فيما بينهم لتكوين للماسرت على مستوى الكليةضرورة اجتماع فرق ا -

 متكني األساتذة من اقرتاح حبو  لفائدة الطلبة.وكذا 
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الوثائق اليت على جلنة املناقشة كل  احملال يوصي اجمللس العلمي بضرورة أن يشمل ملف الطالب مدكرات املاسرت ناقشةخبصوص م -
 :تساعد جلنة املناقشة على تقييم املرتشح بصورة أكثر اجيابية وهي

 تقرير قبول املناقشة لكل عضو. - 
  قاط املاسرت، شهادة الليسانسملف إداري يشمل: نسخة البكالوريا، نسخة من كشوف ن -
 لى مستوى األقسامعبالتنسيق صفحة( وتوحيد ورقة الغالف  80-60أن يكون حجم املذكرة ما بني)  -
، يوصي 2014/2015بالنسبة للقسم اخلاص ختصص مالية دولية )قسم العلوم التجارية( الذي درس فقط سداسي واحد للسنة  -

أي و فق املعايري البيداغوجية املطلوبة قبل تسجيلهم ملشاريع مذكرات التخرج  الثالثو  الثايناستكمال السداسي  اجمللس العلمي بضرورة
 .الرابع السداسي

 9- المكتبة:
ويف هذا  ،س اجلديدةاملقايي و دة خاصة بالنسبة للتخصصاتاملراجع واالقتناءات اجلدي نقص حول امسؤول  املكتبة عرض قدم

:ـاجمللس العلمي ب صياالطار يو   
قدمة من طرف املض و دراسة اللجان العلمية لألقسام للعر  جع املعتمدة لكل مقياس وااملر  قوائمضرورة تقدمي األساتذة ل -
ة الكلية خبصوص االقتناءات اجلديدة املقرتحة.بمكت  
مستوى الكلية ىحة علو فتجع ذات العالقة بالتخصصات املاار املر يختاملعرض الدويل للكتاب الإ   فاد جلنة من االساتذة يا -  

 تنظيم معرض لدور النشر على مستوى الكلية،  -
 تزويد املكتبة بنسخ من مداخالهتم ومقاالهتم العلمية املنشورة، وكذا مذكرات املاجستري وكما يلتمس مسؤول املكتبة من األساتذة 

 رسائل الدكتوراه اخلاصة هبم إلثراء الرصيد الوثائقي للمكتبة. 
 متفرقـــــــــــــــــات: -10
 للطلبة اسفله: إعادة التسجيل في الماجستيروافق المجلس على  -10-1

 ختصص: حماسبة   : شعباين جميد  املشرف   الطالب: روخية عادل 
 ختصص: حماسبة   شنوف شعيباملشرف :    الطالبة: بوقرن دليلة 

 ختصص: حماسبة   املشرف : شعباين جميد     كبلويت محزةالطالب:  
 ، حيث وافق المجلس على التعديالت التاليةن رسائل دكتوراهوياتعديل عن 10-2
 املشرفة: حيياوي نصرية      الطالبة: صوتو مريم سلمى * 

 -دراسة لعينة من البنوك اجلزائرية  –العنوان القدمي: دور السياسات التسويقية يف تطوير اخلدمات املصرفية 
 : دور االسرتاتيجيات التسويقية يف تطوير اخلدمات املصرفية ومواجهة حتديات األزمات املاليةاجلديد  العنوان

 املشرف: بوكساين رشيد    الطالب: زناقي ابراهيم * 
 القدمي: حتسني االنتاجية الزراعية كسبيل لتحقيق األمن الغذائي يف اجلزائر يف ظل حتديات العوملة االقتصادية العنوان

 العنوان اجلديد: حتسني االنتاجية الزراعية كسبيل لتحقيق األمن الغذائي يف اجلزائر
 ف: أونيس عبد اجمليداملشر                  الطالبة : قالل مريم* 

 العنوان القدمي: دور املسؤولية االجتماعية وأخالقيات التسويق يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسة االقتصادية
 : واقع املؤسسة  االقتصادية بني اخالقيات التسويق و امليزة التنافسية اجلديد العنوان

 دة محيداملشرف: بوزي                    الطالبة حبو زهرة* 
 العنوان : اثر العوائد النفطية على اجتاهات  النفقات العمومية يف الدول العربية مع االشارة ا   حالة اجلزائر.
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 املشرف: مغاري عبد الرمحان                     سان ناصفحالطالب: * 
 العنوان القدمي: التحايل يف التأمني وآثاره على سوق التأمينات يف اجلزائر

 كشف و مكافحة الغش و االحتيال يف قطاع التأمني   : دور أجهزة الرقابة يف حماولةاجلديد انالعنو 
 الدكتوراه رسائلبات التنازل عن االشراف على طل -10-3-
 لصاحل د. بورزامة جياليل عن الطالبة دمحاين زهرية  تنازل ا.د.شنوف شعيب  -
 د. شعباين جميد حل تنازل ا.د شنوف شعيب عن الطالبة توال امينة لصا -
 د. دروازي يامسني تنازل ا.د شنوف شعيب عن الطالبة حليمي المية لصاحل  -
 د.تومي عبد الرمحان  لصاحل نبيهةتنازل حمند واعمر علي زيان عن الطالبة سعيدي  -

 :تيرسمن التسجيل في الدكتوراه و الماجاقصاء  -10-4-
 بسبب االنسحاب.  حمند واعمر ) دكتوراه( املشرف علي زيان     طالب: تودرت اكلي   ال

 بسبب االنسحاب.  ( ماجستريالطالب : بوجناح فتيحة  ) طالبة 
 على المناقشات التالية  رفع التحفظاتصادق المجلس على :  10-5-
 حماسبة /لالطالب: برابح بال-     تسويق /الطالب: وايل ساعد -     تسويق /الطالبة: كحلي المية -:    املاجستري -أ-
 .    (اقتصاديات املالية و البنوك) الطالبة: شيخي غنية - (تسيري املنظمات )الطالبة : نشنش نسيمة  -  :الدكتوراه -ب-

 التكوين قصير األجل بالخارج: 10-6
فادة إ   حني  خبصوص األساتذة الذين استفادوا من منحة قصرية األجل ألكثر من شهر والذين يرفضون امضاء تعهد بعدم االست -أ

 مناقشة رسالة الدكتوراه، يوصي اجمللس العلمي مبا يلي:
 من مدة أقصاها شهر واحد. فقط االستفادة و  الذين جتاوزوا التسجيل السادس جمربون على امضاء التعهد أو التنازل -
حالة  مع مراعاة االستفادات السابقة هدالتعاالستفادة من مدة شهرين دون امضاء  همميكن سجلون يف السنة الرابعة و اخلامسة،امل -
 .حبالة
 كما وافق اجمللس العلمي على استفادة كل من:  -ب
 ذلك بعد مناقشتهم لرسالة الدكتوراه. و  شيخي غنية -    نشنش سليمة -     بوطالب براهيم -

قبل يوصي اجمللس بتمكينهم من االستفادة الدكتوراه ومل يناقشوا بعد إ   تاريخ اليوم،  األساتذة الذين أودعوا رسائل خبصوص –ج 
 هم: ولرسائلهم  مناقشتهم  مكانيات املالية املتاحة بشرطيف حدود اال 31/12/2015
 .بوشنب موسى -      بوزيد مروان -         بن شايب حممد -
 2015سنة برسم  العلمية باخلارج املشاركة يف املؤمتراتمن   قائمة األساتذة املستفدين عرض رئيس اجمللس  -د

 الوجهة  االسم واللقب  الرقم 
 السعودية  شنوف شعيب  1
 تركيا  اونيس عبد اجمليد  2
 تركيا  شيخي بالل  3
 تركيا  فقري سامية  4
 االردن  بداش بوبكر  5
 االردن  حيياوي نصرية  6
 االردن  لوعيل بالل  7
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 االردن  دبيش امحد 8
 تركيا  جاري فاتح 9
 ماليزيا  وزيدة محيد ب 10
 تركيا  شالل زهري  11
 ماليزيا  شعباين لطفي  12
 االمارات  بعداش عبد الكرمي  13
 االمارات  بن محيدة هشام  14
 االردن  بلوناس عبد اهلل  15
 االردن  جملد بوزيدي  16
 تركيا  مغاري عبد الرمحان 17
 تركيا  تومي عبد الرمحان   18
 تركيا  فريد بن طاليب  19
 تونس بن عنرت عبد الرمحان  20
 تونس  الطيف عبد الكرمي   21

 أما ملف االستاذ "ثابت يوسف" )الوجهة: تونس( فقد مت رفضه من طرف رئاسة اجلامعة بسبب جتاوزه التسجيل السادس يف الدكتوراه.
 

 :LMDتقييم نظام  10-7
يوصي اجمللس العلمي بأن تتم عملية ، LMDاملتعلقة بتقييم نظام  2015سمرب دي 13لتاريخ  1211طبقا للمراسلة الوزارية رقم 

املوسعة  التقييم على مستوى الكلية انطالقا من االقسام، وذلك مبسامهة مسؤويل التخصصات والشعب وعقد اجتماع اللجان العلمية
    .و املصادقة يف جلسة الحقة علمي للمناقشةجمللس اليقدمها مسؤول امليدان إ    ، مث حوصلة املقرتحات املقدمة ولألقسام

 
 د 15و  16على الساعة  رفعت الجلسة                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


