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   لدراسة جدول األعمال التايل: اجمللس العلمي للكلية اجتمع 00سا: 14على الساعة  08/01/2017يف يوم 
 اجلامعي.تشكيل جلان مناقشة خبصوص التأهيل  -1
 رسائل دكتوراه.لتشكيل جلان مناقشة  -2
 .لألساتذة املطبوعات البيداغوجية -3
 .متفرقات -4

I. :تشكيل لجان مناقشة بخصوص التأهيل الجامعي 
 للمرتشحني: للتأهيل اجلامعي وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلان املناقشة

I-1. تتكون جلنة املناقشة من: .تسيير المنظمات ،بوشلوش سعاد، تخصصالدكتورة 
 رئيسا  جامعة بومرداس           أستاذ التعليم العايل          شنوف شعيب              

 عضوا         أستاذ حماضر أ                جامعة بومرداس        لطيف عبد الكرمي     ا
 عضوا        لبويرة    جامعة ا       أستاذ حماضر أ                حيياوي مسري            

 املدعوون:
 جامعة بومرداس                أستاذ حماضر أ                 سعيج عبد احلكيم      

 بومرداس جامعة          أستاذة حماضرة أ              قمريي حجلة        
      3جامعة اجلزائر          أستاذ حماضر أ                دراجي كرميو         

I-2. تتكون جلنة املناقشة من: .تسيير المنظمات، نشنش سليمة، تخصص الدكتورة 
 أستاذ التعليم العايل               جامعة بومرداس                 رئيسا                حوشني كمال

 تقار عبد الكرمي              أستاذ حماضر أ                    جامعة بومرداس                 عضوا
 عضوا            اجلزائر املدرسة العليا للتجارة  أستاذ التعليم العايل          بريش عبد القادر        

 املدعوون:
 جامعة بومرداس                        العايل أستاذة التعليمشنايت صباح                

 أ                   جامعة بومرداس أستاذ حماضر                خنفري خيضر
 بشاري كرمي                  أستاذ حماضر أ                     جامعة البليدة

I-3.  تتكون لجنة المناقشة من: صالحي سلمى، تخصص: تسييرالدكتورة ، 
 رئيسا     أستاذ التعليم العايل              جامعة بومرداس            عبد اهلل      بلوناس

 عضوا      دربان أمحد                  أستاذ حماضر أ              جامعة بومرداس       
 عضوا             3ة اجلزائر جامع      أستاذ حماضر أ             دعاس خليل           

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة محمد بوقره بومرداس
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 المجلس العلمي                      
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 املدعوون:
 حوشني كمال                أستاذ التعليم العايل                    جامعة بومرداس          

 أستاذة التعليم العايل                   جامعة بومرداس     أوكيل نسيمة            
 اجلزائر املدرسة العليا للتجارة            أستاذة التعليم العايل                 جليان مليكة

I-4.  تتكون لجنة المناقشة من: تيميزار أحمد، تخصص: تسيير المنظمات.الدكتور 
 رئيسا          اجلزائراملدرسة العليا للتجارة      أستاذ التعليم العايل      براق حممد              

 عضوا      جامعة بومرداس              توايت إدريس              أستاذ حماضر أ                 
 عضوا          جامعة بومرداس        أستاذ حماضر أ                    بداش بوبكر             

 املدعوون:
                        3معة اجلزائر جا         أستاذ التعليم العايل           رجراج حممد         

 أستاذة حماضر أ                   جامعة بومرداس       خليفي رزقي      
 أستاذة حماضر أ                   جامعة بومرداس      بوستة حممد        

I-5. تتكون لجنة المناقشة من: ،عرقوب وعلي، تخصص: تسيير المنظمات 
 رئيسا   أستاذ التعليم العايل              جامعة بومرداس              عبد اجمليد       أونيس

 عضوا    أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس                  بوستة حممد      
 عضوا     املدرسة العليا للتجارة     أستاذ حماضر أ                         حلرش الطاهر     

 املدعوون:
 أستاذ التعليم العايل                  جامعة بومرداس               بن عنرت عبد الرمحان      
 3أستاذ التعليم العايل                   جامعة اجلزائر     يوسف بومدين           

 أستاذة حماضر أ                       جامعة بومرداس           الطيف عبد الكرمي
I-6. تتكون لجنة المناقشة من: ،شالل زهير، تخصص: تسيير المنظمات 

 رئيسا    أستاذ التعليم العايل              جامعة بومرداس                        بوزيدة محيد
 عضوا          2البليدة جامعة               العايلأستاذ التعليم                رمحون هاللد

 عضوا      جامعة بومرداس            أستاذ حماضر أ                  جاري فاتح           
 املدعوون:

 أستاذ حماضر أ                      جامعة بومرداس             بلقاضي بالقاسم          
 أستاذ حماضر أ                      جامعة بومرداس        شعباين لطفي       
 أستاذ حماضر أ                       جامعة املدية         مساي علي         

I-7. لجنة المناقشة من: ،تتكون بوطالب براهيم، التخصص: تسويق 
 رئيسا         جامعة بومرداس         أستاذ التعليم العايل            عبد الرمحان    مغاري

 عضوا            2جامعة البليدة         أستاذ حماضر أ                قاشي خالد        
 عضوا           جامعة بومرداس         ضرة أ       أستاذة حما       دروازي يامسني       

 املدعوون:
 جامعة بومرداس             أستاذ التعليم العايل             بن عنرت عبد الرمحان       
 3أستاذ التعليم العايل         جامعة اجلزائر      فرحات غول               
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 جامعة بومرداس          أستاذ حماضر أ          بن حسان حكيم         
I-8. .تتكون لجنة المناقشة من: بوشة محمد، تخصص: اقتصاد قياسي 

 رئيسا     جامعة بومرداس             أستاذ ة حماضرة أ             عرقوب نبيلة              
 عضوا       أستاذ حماضر أ              جامعة بومرداس              مجعاسي ابراهيم         

 عضوا              2جامعة بالبليدة        أستاذ حماضر أ               ساطور رشيد         
 املدعوون:

 جامعة بومرداس             أستاذ حماضر أ                بلورد علي نبيل           
 جامعة بومرداس  أستاذ حماضر أ               سعيج عبد احلكيم        

 جامعة تيزي وزو  أيت طالب محيد            أستاذ حماضر أ            
I-9. .تتكون لجنة المناقشة من: لزهر شين، تخصص: اقتصاد قياسي 

 رئيسا           3أستاذ التعليم العايل          جامعة اجلزائر           حشمان مولود    
 عضوا     جامعة بومرداس            أستاذ حماضر أ                برارة فريد             

 عضوا       جامعة بومرداس           بن عمر خالد             أستاذ حماضر أ          
 املدعوون:

 جامعة بومرداس              أستاذ حماضر أ                لورد علي نبيل        ب
 جامعة بومرداس          أستاذ حماضر أ                مجعاسي ابراهيم
 اجلزائر واالقتصاد التطبيقي لإلحصاءاملدرسة الوطنية     اذ حماضر أ    أست             بلعايب بوبكر

I-10. تتكون لجنة المناقشة من: نسعدي فيصل، تخصص: تحليل اقتصادي 
 رئيسا          3جامعة اجلزائر     أستاذ التعليم العايل          بوكابوس سعدون      

 عضوا     جامعة بومرداس             زوينة                  أستاذة حماضرة أ        لاير
 عضوا     جامعة بومرداس            بورزامة جياليل           أستاذ حماضر أ          

 املدعوون: 
  جامعة بومرداس                     أ        ةحماضر  ةأستاذ            حيياوي نصرية
 جامعة بومرداس          أ         ةحماضر  ةأستاذ             عرقوب نبيلة

 مخيس مليانةجامعة           أستاذ حماضر أ                    نوبني علي    
I-11. تتكون لجنة المناقشة من: ،دويدي هاجر خديجة، تخصص: تسيير المنظمات 

 رئيسا           3جامعة اجلزائر       أستاذ التعليم العايل        سويسي عبد الوهاب
 عضوا   أستاذ حماضر أ              جامعة بومرداس            قنان إبراهيم           

 عضوا    جامعة بومرداس                  بطاطا سفيان            أستاذ حماضر أ     
 جلنة الفحص: .أ

 جامعة بومرداس              ذ التعليم العايل            أستا     أونيس عبد اجمليد   
 جامعة بومرداس  التعليم العايل             أستاذ    بلوناس عبد اهلل      

 3اجلزائر جامعة               التعليم العايلأستاذ            بويهي حممد  
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I-12.  خبصوص تشكيل جلنة الفحص )املقررين(عراب عبد العزيزملف تأهيل الدكتور ، 
 يف حماضر سابقة ةمت التحفظ عليه العتبارات مذكور  و 2015يف دورة جانفي  أودعسريورة هذا امللف الذي بمت تذكري أعضاء اجمللس     

بالتكوين العايل يف الطور الثالث و التأهيل  املكلفةنيابة رئاسة اجلامعة أرسلت  ،بعد إيداع املعين لطعن على مستوى رئاسة اجلامعة ، وللمجلس
بغرض إىل الكلية  هملف 22/11/2016مؤرخة يف  216/2016يف مراسلة رقم اجلامعي و البحث العلمي و التكوين العايل فيما بعد التدرج 

 لفحص أعماله. تعيني املقررين
ي ــــــور الثالث و التأهيل اجلامعـــبالتكوين العايل يف الط املكلفئب رئيس اجلامعة دها أعطيت الكلمة إىل األستاذ الدكتور كسال حممد ناـــبع    

أوضح حيثيات استقبال حيث  مبعوثا باسم رئيس اجلامعة حلضور اجتماع اجمللس العلمي،و البحث العلمي و التكوين العايل فيما بعد التدرج 
للقانون املنظم للتأهيل اجلامعي، كما حاول إقناع احلاضرين باعتبار أن أي مرتشح بإمكانه إعادة الرتشح كل ستة أشهر طبقا  ،امللف من جديد

 احلكم على أعمال املرتشح.  هلم يفبضرورة تعيني خرباء لدراسة امللف حيث يبقى الرأي األخري 
و تزويدها مبلف  تعيني جلنة املقررينمؤيدين لاء متباينة بني آلر كانت ا  و ،إىل أراء أعضاء اجمللس احلاضرون واحد بواحد االستماعمت  بعدها   

 علمي مل يشتمل على أي عنصر جديد فيه )مقال أن ملف املرتشح باعتبار لفكرة تعيني خرباء نيفضار  و ،املرتشح و يبقى القرار النهائي للخرباء
 .الع قبل تعيني اخلرباء الفاحصني للملفــــق النظر و االطـــأن اجمللس العلمي له ح و (منشور جديد

وين كما طعن بعض أعضاء اجمللس يف جلنة املقررين املقرتحة من طرف اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية، على أساس أن اجتماعها غري قان
 ، تتكون جلنة املقررين املقرتحة من:من األعضاء( 2/3حضور عدم بسبب عدم اكتمال النصاب الضروري لالجتماع )

 بوفجي عبد الوهاب     أستاذ حماضر قسم أ      جامعة بومرداس -      
 جامعة بومرداس بعداش عبد الكرمي      أستاذ حماضر قسم أ       -      
 معة تيزي وزوأستاذ حماضر قسم أ       جا       بــــــــــــالل مسري      -      

سواء باملصادقة على اللجنة املقرتحة من اللجنة العلمية للقسم أو  توافقي صعوبة اخلروج بقرار ها اجمللس وــــــداد اليت عرفــــحالة االنس أمام و 
و  ةــــــب رئيس اجلامعـــــمع نائ شاورحبكم الصالحيات اليت خيوهلا هلا القانون يف مثل هذه احلاالت و بالت ، تدخلت العميدةتعيني جلنة جديدة

 فيه. للنظرجلامعة رئاسة ارفع امللف إىل  تقرر 

وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلان املناقشة التالية. :تشكيل لجان مناقشة رسائل دكتوراه.  II 

II -1 .دور الثقافة التنظيمية يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة، دراسة ميدانية لعينة من  حتت عنوان بيعللطالب بوعريوة الر لة الدكتوراه رسا"
  فرع تسيري املنظمات. التسيري،املنظمات العاملة باجلزائر العاصمة" حتت إشراف د/ تومي عبد الرمحان، ختصص علوم 

 جلنة املناقشة:
 رئيسا      جامعة بومرداس             أستاذ التعليم العايل         عبد الرمحان مغاري

 مشرفا           جامعة بومرداس           أستاذ حماضر أ        محان   ر تومي عبد ال
 مناقشا        جامعة بومرداس           أستاذ التعليم العايل            بوزيدة محيد   
 ناقشام          3اجلزائر جامعة         أستاذ التعليم العايل            كسرى مسعود

 ناقشام            3اجلزائرجامعة           أستاذ حماضر أ            هدير عبد القادر
 مناقشا               البويرةجامعة          أستاذ حماضر أ               عالم عثمان  

II-2تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف عملية اختاذ القرار على ضوء البيئة ، حتت عنوان "دور للطالب زواغي محمد الدكتوراه لة. رسا
 التنافسية للمؤسسة االقتصادية، دراسة مقارنة بني املؤسسات االقتصادية العمومية واخلاصة" حتت إشراف أ.د/ حوشني كمال.
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 جلنة املناقشة:
 رئيسا      داس          جامعة بومر          أستاذ التعليم العايل         بلوناس عبد اهلل
 مشرفا                بومرداسجامعة        أستاذ التعليم العايل            حوشني كمال
 مناقشا            جامعة بومرداس                     أستاذ حماضر أ      توايت ادريس   
 مناقشا                 2جامعة البليدة               أستاذ حماضر أ       شويح حممد   

 ناقشام                    البويرةجامعة                أستاذ حماضر أ          قرومي محيد
 مناقشا          اجلزائر املدرسة العليا للتجارة          أستاذ حماضر أ      حلرش الطاهر  

III .البيداغوجية المطبوعات: 
III-1 . البيداغوجية مطبوعاتالخبرة للتشكيل لجان 
III-1-1 .طبوعة االستاذة مغاري كرمية حتت عنوان "حماضرات يف االقتصاد اجلزائري"وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلنة خربة مل 

 جامعة بومرداس             أستاذ حماضر أد/بوفجي عبد الوهاب                  
 جامعة بومرداس      أستاذ حماضر أ      د/مصيبح أمحد                          
 جامعة تيزي وزو   أستاذ حماضر أ             د/أيت طالب محيد                 

III-1-2- االسرتاتيجياالستاذ شاشوة محيد حتت عنوان "التسويق  وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلنة خربة ملطبوعة ". 
 3جامعة اجلزائر         أستاذ التعليم العايل    د/غول فرحات                         

 جامعة بومرداس    أستاذ حماضر أ                 د/بوستة حممد                     
 جامعة بومرداس     أستاذ حماضر أ           د/دبيش امحد                           

III-1-3-  عنوان "حماضرات يف إدارة الصراعات واألزمات"باالستاذ توايت إدريس  اجمللس العلمي على تشكيل جلنة خربة ملطبوعةوافق. 
 3جامعة اجلزائر         أستاذ التعليم العايل    د/كسرى مسعود                      

 جامعة بومرداس       أستاذ حماضر أ            د/دربان أمحد                        
 جامعة بومرداس        أستاذ حماضر أ                د/بن حسان حكيم             

III-1-4- عنوان " حماضرات يف تاريخ الوقائع االقتصادية"االستاذ حشروف حممد ب وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلنة خربة ملطبوعة 
 جامعة بومرداس      أستاذ التعليم العايل           أ.د/مغاري عبدالرمحان             
 3جامعة اجلزائر      أستاذ التعليم العايل           أ.د/رجراج حممد                   
 د/بن زغيوة حممد            أستاذ حماضر أ               جامعة بومرداس             

III-1-5-  3االستاذ عبد الالوي سيد أمحد حتت عنوان " حماضرات يف االحصاء  جلنة خربة ملطبوعةوافق اجمللس العلمي على تشكيل". 
 3جامعة اجلزائر       أستاذ التعليم العايل    د/حشمان مولود                        
 جامعة بومرداس         أستاذ حماضر أ             د/عليوات رفيق                    
 جامعة بومرداس     أستاذ حماضر أ          د/بلوار علي نبيل                        

III-2 .صادق اجمللس العلمي على تقارير اخلربة اإلجيابية للمطبوعات: .مطبوعات البيداغوجية السابقةللتقارير الخبرة  المصادقة على 
III-2-1 . النقدية"مطبوعة األستاذ النمري نصر الدين "حماضرات يف النظرية. 
III-2-2. "مطبوعة األستاذة منصر كرمية "حماضرات يف النظرية املالية. 
III-2-3 ." حماضرات يف املالية العامة مطبوعة االستاذ بوشنب موسى ." 
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VI- :متفرقات 
استعرض نائب العميد للدراسات العليا  ،التأهيل اجلامعي و الدكتوراهمناقشة  املقبول النشر فيها لغرضحتيني قائمة اجملالت  خبصوص .1

 وهي: علمية مرشحة لضمها اىل القائمة السابقة، ثالث جمالت
 .2009سنة أول نشر  ،الصادرة جبامعة املسيلة ،مجلة العلوم االقتصادية والتسيير والعلوم التجارية .أ

 .2010سنة أول نشر  ،معسكر اجلزائر الصادرة مبخرب التنمية احمللية، جامعة ،اإلدارة المجلة الجزائرية لالقتصاد و .ب
 .2007سنة أول نشر ، اجلزائر 2جامعة البليدة  ،لكلية العلوم االقتصادية ،مجلة األبحاث االقتصادية .ت

و اليت  اسابقالعلمي  اليت أسسها اجمللساملختصة  وافقة اللجنةمب املشروطة املبدئية أعطى اجمللس العلمي موافقتهراء آلد النقاش وتبادل ابعد  
 .ستجتمع هلا الغرض

 
 وافق اجمللس العلمي على طلب تعديل عنوان رسالة الدكتوراه املوضحة أسفله. :تعديل عناوين األطروحات .2

يل أداوت عالطالبة بوعالم لطيفة: حيث كان العنوان السابق " برنامج إعادة اهلندسة املالية يف املؤسسة االقتصادية من خالل تف -
 "حماولة لتطبيق برنامج إعادة هندسة العمليات اإلدارية يف املؤسسة االقتصادية. حالة صيدال". جلديدالعنوان ا ،السياسة املالية"

 :على رسائل الدكتوراه التنازل عن اإلشراف .3
أستاذ حماضر  الطالب ناصف حسان )دكتوراه( لصاحل األستاذ جاري فاتح على شرافاالتنازل األستاذ مغاري عبد الرمحان عن  -

 ".زائرية أمني اجلتشركات الدراسة تطبيقية على –، عنواهنا "دور شركات التأمني يف حماولة مكافحة االحتيال م أ قس
               فار عبد القادر )دكتوراه( لصاحل االستاذ جاري فاتح،  االشراف على الطالب تنازل االستاذ أوسرير منور عن -

 ." (2019-2000على النمو واالستقرار االقتصادي يف اجلزائر ) أثر السياسة املالية والنقدية عنواهنا "
           الطالب يوسفي نور الدين )دكتوراه( لصاحل األستاذ بوزيدة محيد ، االشراف على تنازل األستاذ شيخي بالل عن -

 القتصادي"إشكالية التنسيق يف إطار حتقيق التكامل ا و" السياسات اجلبائية لدول املغرب العريب  عنواهنا
يلب فاتح )دكتوراه( لصاحل األستاذ شعباين لطفي ، عنواهنا "مدى إدراك املدقق اتنازل االستاذ شنوف شعيب عن الطالب ط -

 االجراءات املناسبة للكشف عنها دراسة عينة من املدققني اخلارجيني يف اجلزائر". اخلارجي ملمارسات احملاسبة اإلبداعية و
 استعراض مقرتحات األقسام كما يلي:مت : التظاهرات العلمية .4

قنان إبراهيم  دكتورقرتح من طرف ال"، م المركزية القرار االقتصادي في تطوير السياسة المحلية" دور  حول يوم دراسي -
 موافقة اجمللس العلمي. العلوم املالية واحملاسبة(.قسم )

قسم محادوش سفيان ) دكتورقرتح من طرف الم كة "أهمية التوجه نحو التسويق الشامل لخلق قيمة مشتر  "حوليوم دراسي  -
 موافقة اجمللس العلمي. العلوم التجارية(.

املالية العلوم بعداش عبد الكرمي )قسم  لدكتورمن طرف ا رتحقم التمويل اإلسالمي في الجزائر واقع وأفاق" " حوليوم دراسي  -
 موافقة اجمللس العلمي. احملاسبة(. و

قرتح من طرف م" l’Algérie face à la sécurité alimentaire réalité et perspectives " حولملتقى دويل  -
 كليات: العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، كليةبالتنسيق مع  و ، )قسم العلوم التجارية(خوخي عبد الرمحان دكتورال

أعطى اجمللس العلمي موافقته املبدئية يف انتظار احلصول على ، اإللكرتونيك و، كلية العلوم و معهد الكهرباء علوم اهلندسة 
 موافقة الكليات املقرتحة.

 
 من نفس اليوم 20:30رفعت اجللسة على الساعة 
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