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في يوم  14مارس  2014و على الساعة  10صباحا ،اجتمع المجلس العلمي للكلية لدراسة جدول االعمال التالي:
 -1اعادة التسجيل في الدكتوراه (اللذين تجاوزوا التسجيل السادس).
 -2تعديل عناوين مشاريع الدكتوراه و المصادقة على المناقشات.
 -3المشاركة في المؤتمرات الدولية.
 -4مناقشة عروض مشاريع الدكتوراه المقترحة للسنة الجامعية 2017/2016
 -5متفرقات.
بعد افتتاح الجلسة من طرف رئيس المجلس العلمي بقاعة االجتماعات للكلية أثار األعضاء مسألة طلب سحب ملفي
التأهيل الجامعي لألستاذين :عوادي مصطفى و رحال نصر من جامعة الوادي بموجب رسالة نيابة رئاسة الجامعة المكلفة
بالتكوين العالي في الطور الثالث و التأهيل الجامعي و التكوين العالي فيما بعد التدرج رقم  2016/55المؤرخة بتاريخ
 ،2016/03/04بعد أن عين المجلس العلمي للكلية بتاريخ  2016/02/21لجنتي الفحص للملفين بعد استالمهما من نيابة
رئاسة الجامعة التي تطلب تعيين لجنتي الفحص لهما ،مما أثار ردود فعل غير راضية داخل المجلس على هذه الطريقة في
العمل ،زيادة عن أخطاء سابقة بخصوص استقبال ملفات تأهيل و ارسالها الى الكلية و هي ال تستجيب لشروط القبولية ،و لذلك
يوصي المجلس بضرورة تنبيه المصالح المعنية إلى التركيز أكثر و الفحص الجيد للملفات قبل ارسالها الى الكلية.
 -1وافق المجلس العلمي على اعادة تسجيل الطلبة الواردة أسماؤهم أسفله و الذين تجاوزوا التسجيل السادس ،و ذلك
بناء على ترخيص الوزارة الوصية
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زاوي فضيلة  ،شيخاوي سهام  ،مقدود وهيبة  ،مقداد مليكة  ،يخلف رابح ،ولد براهيم وهيبة  ،قبايلي حياة  ،لهواري سعيد ،
بوعريوة الربيع  ،صوتو مريم سلمى  ،بوشارب حسناء  ،بن عمروش فائزة  ،مسدوي دليلة  ،صيودة ايناس  ،عابي غنية  ،بوهدة
محمد ،صايفي عمار  ،أوكيل حميدة
 -2تعديل عناوين مشاريع الدكتوراه للطلبة أسفله:
وافق المجلس العلمي على طلبات تعديل عناوين مشاريع الدكتوراه بناء على موافقة االساتذة المشرفين  ،و هي:
 الطالبة بغدودي راضية ،تخصص تسيير المنظمات
 العنوان القديم  :دور القيادة االدارية في تفعيل ادارة االبداع داخل المنظمة
 العنوان الجديد  :أثر القيادة االبداعية في تفعيل االبداع لدى العاملين في المنظمة دراسة حالة المؤسسة االقتصادية
 بن قايد فاطمة زهراء ،تخصص تسيير المنظمات،
 العنوان القديم  :مقارنة حوكمة الشركات و الريادية دراسة حالة
 العنوان الجديد  :المقاربة بين الحوكمة و الريادية في المؤسسة االقتصادية دراسة حالة المؤسسة االقتصادية الجزائرية
 مقداد مليكة ،تخصص تسيير المنظمات،
 العنوان القديم  :ادارة الجودة الشاملة كأداة لنجاعة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مواجهة تحديات المنافسة حالة
المؤسسة الصغيرة و المتوسطة الجزائرية
 العنوان الجديد :ادارة الجودة الشاملة كأداة لنجاعة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مواجهة تحديات المنافسة دراسة
حالة بعض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
و فيما يخص المصادقة على مناقشة رسائل الدكتوراه ،وافق المجلس العلمي على المناقشات التالية بعد رفع التحفظات من
طرف رؤساء لجان المناقشة:
 الطالب ساحل فاتح ،تخصص تسيير المنظمات،
 الطالب بن عروس جمال ،تخصص اإلدارة التسويقية.
 -3المشاركة في المؤتمرات الدولية:
درس و ناقش المجلس العلمي ثالثة ملفات قصد المشاركة بمداخالت في مؤتمرات دولية،
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 طلب مشاركة الدكتور عرقوب واعلي في مؤتمر المسؤولية المجتمعية المنظم من طرف مركز فيصل للمسؤولية
المجتمعية لدولة قطر خالل الفترة  28/26مارس  ،2016حيث الحظ المجلس العلمي أن الهيئة المنظمة ليس لها
صفة أكاديمية واضحة حسب مطوية المؤتمر ،و لذلك يعلق المجلس موافقته على المشاركة بتقديم المترشح توضيح
كتابي من الجهة المنظمة يبين أنها على األقل متعاونة مع هيئة علمية أكاديمية ( مركز بحث  ،جامعة.)... ،
 طلب مشاركة الدكتور شيخي بالل في مؤتمر علمي دولي حول االبداع و االبتكار في منظمات االعمال المنظم من
طرف مركز البحث و تطوير الموارد البشرية ( رماح ) االردن أيام  2و  5ماي  ، 2016الورقة معنونة بـ:
" االتجاهات الحديثة في استراتيجيات و أعمال المصارف في ظل االبداع و االبتكار المصرفي مع االشارة الى تجربة
الجزائر " ،حيث أعطى المجلس العلمي موافقته على المشاركة.
 -4طلب مشاركة الدكتورة فقير سامية في مؤتمر علمي حول االبداع و االبتكار في منظمات االعمال المنظمة من طرف
مركز البحث و تطوير الموارد البشرية (رماح) االردن أيام  2و  5ماي  ،2016الورقة معنونة ب ـ " :التقنيات المبتكرة
في مجال التمويل مع اإلشارة الى تجربة الجزائر "  ،حيث أعطى المجلس العلمي موافقته على المشاركة.
 -5مناقشة عروض مشاريع الدكتوراه المقترحة للسنة الجامعية المقبلة 2017/2016
استقبل المجلس العلمي للكلية خمسة مشاريع كما هي موضحة:
 مالية و محاسبة ،رئيس المشروع :الدكتور شيخي بالل
 تدقيق  ،محاسبة و جباية ،رئيس المشروع :الدكتور خنفري خيدر
 ادارة االعمال ،رئيس المشروع :الدكتور حوشين كمال
 مالية كمية ،رئيس المشروع :الدكتور سعيج عبد الحكيم
 دراسات تسويقية ،رئيس المشروع :الدكتور خليفي رزقي
و بعد النقاش المستفيض بين أعضاء المجلس العلمي و رؤساء المشاريع الذين تم استدعاؤهم للحضور هذا العرض ،افضى
النقاش ما يلي(الجدول التلخيصي):
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وحدات المسابقة

رقم

تسمية المشروع

رئيس المشروع

القسم

الماستر المسموح لهم بالمشاركة

01

مالية

الدكتور

علوم

 -مالية و بنوك

 -محاسبة مالية ( إجباري)

و محاسبة

شيخي بالل

تجارية

 -المحاسبة و التدقيق

 -المراجعة أو المالية الدولية

( 06مناصب)

( وحدتين لهما نفس المعامل )

 -المالية الدولية

 محاسبة و جباية معمقة تأمينات اجتماعية و تجارية -مالية

 محاسبة نقود و مالية02

المحاسبة

الدكتور

علوم

و التدقيق

خنفري خيدر

التسيير

( 06مناصب)

 -محاسبة و تدقيق

 -التدقيق (إجباري )

 -محاسبة و جباية معمقة

 -تقنيات محاسبية

 مالية و بنوك -محاسبة

أو التحليل المالي المتقدم

 -محاسبة و مالية

 تدقيق و مراقبة التسيير03

مالية كمية

04

ادارة االعمال
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( 06مناصب)

الدكتور

سعيج عبد

علوم

 -اقتصاد كمي

التسيير  -اقتصاد قياسي
 -اقتصاد تطبيقي

الحكيم

 -مالية كمية

 االقتصاد القياسي و التطبيقي(إجباري)

 السالسل الزمنيةأو المالية المعمقة

 -مالية دولية

 مالية و بنوكالدكتور

علوم

( 06مناصب)

حوشين كمال

التسيير

دراسات تسويقية

الدكتور

علوم

( 06مناصب)

خليفي رزقي

التسيير

 -ادارة أعمال المؤسسات

 التأمينات و ادارة المخاطر -تسيير المؤسسات

 -إدارة األعمال االستراتيجية

 ادارة االعمال االستراتيجية(اجباري)

 -ادارة الموارد البشرية

 -ادارة التسويق

 -احصـ ـ ـ ـ ـ ــاء ( 03إجباري)

 -التسويق

 -التسويق معمق

 تسويق الخدمات -التسويق االستراتيجي

 -ادارة اعمال المؤسسات

4

أو التسويق االستراتيجي

كما قدم أعضاء المجلس العلمي المالحظات التالية قصد استدراكها من طرف رؤساء المشاريع:
 يجتاز الطالب امتحانين اثنين في وحدتين لهما نفس المعامل ،األولى إجبارية ،و الثانية تتضمن خيارين. كل عضو في لجنة التكوين أو التأطير في الدكتوراه من ذوي صف األستاذية ال يحق له المشاركة إال في مشروع واحد ضرورة احترام التخصص المناسب لكل عضو في لجنة التكوين و التأطير في الدكتوراه، احترام الحجم الساعي المنصوص عليه في وثيقة عرض التكوين و توزيعه وفق الوحدات التعليمية المدرجة. ادراج وحدة إدارة المخاطر في برنامج التكوين في إدارة األعمال، اجراء كل التصحيحات األخرى الشكلية و الموضوعية التي قدمها أعضاء المجلس إلى رؤساء المشاريع.رفعت الجلسة في نفس اليوم على الساعة  14سا و  10د.
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