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Ministère de l `enseignement supérieur 
Et de la Recherche Scientifique         
Université de Boumerdes  
Faculté des Sciences Economiques  
Commerciales et des Sciences De Gestion  
 Le Conseil Scientifique 

 "محضر اجتماع المجلس العلمي للكلية"

   لدراسة جدول األعمال التايل: اجمللس العلمي للكلية اجتمع 09:30 على الساعة  01/03/2017يف يوم 
 . 2016/2017إعادة التسجيل يف الدكتوراه  -1
 .D/LMDاملصادقة على املشاريع األولية لرسالة الدكتوراه لطلبة الدكتوراه  -2
 .ملفات التأهيل اجلامعي -3
 .تشكيل جلان مناقشة رسائل دكتوراه -4
 .متفرقات -5

السادس طلبة الذين جتاوزوا التسجيل لوافق اجمللس العلمي على إعادة التسجيل يف الدكتوراه ل :2016/2017إعادة التسجيل في الدكتوراه  -1
 ، و املوضح كما يلي:31/07/2016املؤرخة يف  2016/أ.ع/1059رقم  ةالوزاري بناء على التعليمة

سالح سليمة، هلواري سعيد، توال أمينة، فاسي فاطمة الزهراء، بغدود راضية، حليمي المية، مالك مرمي، مقداد مليكة، : تخصص تسيير المنظمات
ري املشرف من يتغاملوافقة على عايب غنية، خيلف رابح، حيياوي خدجية، شرقي جوهرة، مسدوي دليلة، محودي علي، لفقري محزة، نور الدين جنيب )مع 

 رشيد(. األستاذ الدكتور بوكساينإىل  دونعناصر ادي داألستاذ الدكتور 
 .صيودة إيناس، خمتاري زهرة :تخصص مالية المؤسسة

  إبراهيم. زنايف ،حسانناصف ، خري فضيلةحياة، يوسفي نور الدين، ، برمحون لديننور ا يقدور  ،مغين ناصر :تخصص اقتصاديات المالية والبنوك
  .أميني : برجنتخصص اإلدارة التسويقية

 اقتصاديات املالية والبنوك(.ختصص  بو زهرة )املتأخر للطالبة ح التسجيل الرابعكما وافق اجمللس على 
 :الواردة أسفله، حيث استمع اجمللس و وافق على تعديل املواضيع التالية اضيع رسائل الدكتوراهو طلب تعديل معرض على اجمللس  -

 .تسيير المنظمات الطالبة مسدوي دليلة، .أ
 : تسيري اخلدمات السياحية اجلزائرية مع دراسة حالة عينة من املركبات السياحية، السابق العنوان 

 حالة محام قرقور بسطيف. السياحية اجلزائرية مع دراسة: تسيري اخلدمات العنوان الجديد
 تسيير المنظمات.الطالب عيساني ربيع،  .ب

 مجيلة(. -تطبيقات على مواقع السياحة الثقافية يف اجلزائر دراسة حالة )تيمقاد التنمية السياحية املستدامة: السابق العنوان
 : التنمية السياحية املستدامة تطبيقات على مواقع السياحة الثقافية يف اجلزائر دراسة حالة تيمقاد.العنوان الجديد 

 تسيير المنظمات.الطالبة دحماني زهيرة،  .ت
  كمدخل لدعم تأثري إدارة املعرفة يف تعزيز القدرات التنافسية للمنظمات.: الثقافة التنظيمية  السابق العنوان

دراسة حالة منظميت خدمة –: إدارة املعرفة كمدخل لدراسة تأثري الثقافة التنظيمية يف تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة االقتصادية العنوان الجديد
 أوريدو يف اجلزائر. اهلاتف النقال موبيليس و

امعة كلية العلوم االقتصادية جب  مراد، مناخلاص بالطالب خمتاري  دكتوراهالتسجيل في الطلب تحويل ملف عرض اجمللس العلمي و وافق على  -
 ، بالنظر إىل موافقة اجلهة املستقبلة له.3امعة اجلزائر كلية العلوم االقتصادية جببومرداس إىل  

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة محمد بوقره بومرداس

 كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير  
 المجلس العلمي                      

 2017/ت.ترقم:          /م ع/ ك.ع ا.
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املقدمة من الطلبة املعنيني حسب لدكتوراه الع على املشاريع األولية لرسائل ابعد االط: D/LMDدكتوراه رسائل الالمشاريع األولية ل -2
 :التخصصات، و بعد عرضها على جلان التكوين لكل ختصص، أبدى اجمللس العلمي مالحظاته و توصياته املوضحة كمايلي

 تخصص مالية ومحاسبة:    
 شيخي باللد/ املشرف:        ،الطالب: بن دغي محمد ياسين .أ

 ... موافقة اجمللس.-دراسة حالة–العنوان: املراجعة اخلارجية ودورها يف حتسني األداء املايل يف ظل معايري املراجعة الدولية 
 فقري ساميةد/ املشرف:            ،لب: لعروم محمد أميناالط .ب

 ... موافقة اجمللس.-دراسة حالة–العنوان: واقع التدقيق يف اجلزائر من خالل االعتماد على معايري التدقيق الدولية 
 جاري فاتحد/ املشرف:          ،الطالب: قاسمي محمد ميلود .ت

 .. موافقة اجمللس..2018-2001العنوان: حماولة تقييم السياسات املالية يف اجلزائر خالل الفرتة 
 بن محيدة هشام د/ املشرف:                الطالبة: داللجة سارة، .ث

 ..موافقة اجمللس.العنوان: دور التدقيق الداخلي يف تفعيل إدارة املخاطر املالية يف املصارف اجلزائرية.
 .، نظرا الختصاصهوعريريججامعة برج بمن  عبادي حممد هو الدكتور ،مساعدباشراك مشرف  ةالطالبمقرتح كما وافق اجمللس العلمي على 

 شيخي باللد/ املشرف:              حبيبة،الطالبة: حمودي  .ج
 العنوان: التمويل التأجريي ودوره يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.

 إلعادة النظر فيه.املعين إىل جلنة التكوين للتخصص  و طلب بتحويل املشروع العنوانهذا اجمللس العلمي على  بعد تداول النقاش، حتفظ
 أوكيل نسيمةأد/ املشرف:            ،الطالبة : سعيدي نصيرة .ح

 ... موافقة اجمللس.سوق األوراق املالية العربية مع دراسة حالة. تنشيط العنوان: أثر االفصاح املايل واحملاسيب يف رفع كفاءة و
 تخصص مالية كمية:   

 بورزمة جياليلد/ املشرف:          ،بودريوة أمينةالطالبة:  -أ
بورصة الدار  و  دراسة مقارنة بني بورصة اجلزائر–ؤشر العام ألسعار األسهم يف بورصة األوراق املالية املالعنوان: تأثري مؤشرات األداء املايل الكلية على  

 البيضاء املغربية.
يوصي باشراك مشرف مساعد يف كما   ،إلعادة النظر فيهاملعين لفريق التكوين للتخصص  املشروع اجمللس العلمي حتويل بعد تداول  النقاش، طلب 

 ختصص االقتصاد القياسي ملصلحة الطالب.
 سعيج عبد احلكيمد/ املشرف:            ،محصر مريم  الطالبة -ب

 الدول العربية. دراسة قياسية حلالة بعض–االقتصاد احلقيقي  العنوان: العالقة بني السوق املايل و 
احالته  و ،يقرتح االقتصار على سوق االوراق املالية و"، السوق املايل " التدقيق يف املتغري املستقل  ضرورة اجمللس العلمي على بعد تداول  النقاش، نبه

 على جلنة التكوين للنظر فيه.
 بلوار على نبيلد/ املشرف:          ،الطالبة: صديقي حفصة -ت

 دراسة حالة.–أثرها على أداء األسواق املالية  دراسة قياسية ملخاطر املشتقات املالية والعنوان:   
ملالية، و احالته بعد تداول النقاش، نبه اجمللس العلمي على ضرورة التدقيق يف املتغري املستقل " السوق املايل "، و يقرتح االقتصار على سوق االوراق ا

 على جلنة التكوين للنظر فيه.
 بلوار على نبيلد/ املشرف:                ،مة وسيلةبخالطالبة: بن  -ث

 .2017-2014العنوان: دراسة قياسية لتغريات أسعار االسهم يف األسواق املالية العربية 
 فيه.احالته على جلنة التكوين للنظر  و ،إضافة مصطلح بعض الدول العربية للعنوان بعد تداول النقاش، اقرتح اجمللس العلمي 
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 عرقوب نبيلةد/ املشرف:    ،             الطالبة: حمادي سعيدة -ج
 ...موافقة اجمللس.دراسة حالة.– االستثماريةالعنوان: التنبؤ بأسعار األسهم يف األسواق املالية ودوره يف اختاذ القرارات 

 سعيج عبد احلكيمد/ املشرف:                   ،ر زكرياءيدخالطالب:  -ح
 دراسة قياسية لسوق نيويورك املايل وبعض االسواق العربية خالل الفرتة–العنوان: تأثري االزمات املالية على كفاءة االسواق املالية 

 .. موافقة اجمللس..(1980-2015 )
 :تخصص دراسات تسويقية

 دروازي يامسنيد/ املشرف:                    ،الطالب: بطاهر زين العابدين-أ 
 العنوان: محاية املستهلك من خماطر املنتجات املقلدة دراسة حالة قطع غيار السيارات. 

تكييفه لاحالته على جلنة التكوين يقرتح إعادة  و ،يغلب عليه اجلانب القانوين و ،به اجمللس العلمي على أن املوضوع يعترب بسيطبعد تداول النقاش، ن
 يتناسب مع مواضيع الدكتوراه. مبا
 بوستة حممدد/ املشرف:      ،                     البة: ساهل أمينةالط -ب
 .. موافقة اجمللس.دراسة حالة متعاملني اهلاتف النقال يف اجلزائر.–العنوان: دور تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني األداء التسويقي  

 دروازي يامسنيد/ رف: املش                ،          الطالبة: سمار نبيلة -ت
 العنوان: مدى تطبيق التسويق املستدام يف املؤسسات اجلزائرية وتوجيه السلوك الشرائي للمستهلك حنوه.

 ال إىل جلنة التكوين للنظر فيه.، و من مث حياجمللس العلمي أن املوضوع حيتاج إىل إعادة صياغة وضبط للمصطلحات بعد تداول النقاش، اعترب
 خليفي أرزقيد/ املشرف:                  ،عبد الحفيظي أحمدالطالب: -ث
 ... موافقة اجمللس.دراسة حالة عينة من املستهلكني.–العنوان: دراسة حمددات قرار شراء املنتجات الكهرومنزلية لدى املستهلك اجلزائري  

 خليفي رزقيد/ املشرف:                             ،الطالبة: باجي عتيقة-ج
 ....موافقة اجمللس.العنوان: العوامل املؤثرة يف السلوك الشرائي للمنتجات امليسرة لدى املستهلك اجلزائري.

 خليفي رزقيد/ املشرف:                         ،الطالب: مادني أحمد -ح
 ADSL و4Gالعنوان: إجتاهات املستهلكني النهائيني حنو خدمات مؤسسة اتصاالت اجلزائر دراسة حالة خدميت 

 إىل إعادة النظر يف مصطلح " االجتاهات"، و من مث احالته على جلنة التكوين إلعادة النظر يف ذلك.نبه اجمللس العلمي بعد تداول النقاش، 
 تخصص محاسبة وتدقيق:

 شعباين لطفيد/ املشرف:                         ،الطالبة: زرقواد وسام-أ
 ،دراسة ميدانية–العنوان: دور املراجعة اجلبائية يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية 

 نبه اجمللس العلمي على ضرورة ادراج فصول الدراسة يف املشروع األويل.بعد تداول النقاش، 
 شنوف شعيبأد/ املشرف:                       ،الطالب: الحاذك أيمن-ب

 دراسة ميدانية–العنوان: إشكالية التكييف بني النظام اجلبائي والنظام احملاسيب املايل يف ظل االصالح احملاسيب 
 على جلنة التكوين للنظر فيه. تهحالمن مث إ وو ضبطه،  املوضوع يفنبه اجمللس العلمي على ضرورة التدقيق بعد تداول النقاش، 

 بلقاضي بلقاسمد/ املشرف:                    ،الطالب: بوعبيدة محمد-ت
 ...موافقة اجمللس. -دراسة حالة–العنوان: دور املراجعة اخلارجية يف اضفاء املصداقية على املعلومات املالية يف ظل املعايري اجلزائرية للمراجعة 

 شنوف شعيبأد/ املشرف:                      ،مريم ظريفالطالبة :-ث
 دراسة ميدانية.–املايل  لإلبالغالعنوان: مدى استجابة التقارير املالية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية للمعايري الدولية 

اسبية مدى توافق التقارير املالية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية مع املعايري احمل " :علمي صياغة العنوان بالشكل األيتال اجمللسبعد تداول النقاش، يقرتح 
 على جلنة التكوين للنظر فيه. تهحالمن مث إ و ." الدولية ومعايري االبالغ املايل الدولية
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 خنفري خيضرد/ املشرف:                     ،الطالبة: بورنيسة مريم-ج
 .دراسة ميدانية–العنوان: حماسبة التسيري ودورها يف تفعيل األداء املايل للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية 

 جلنة التكوين للتخصص إلعادة النظر فيه.    من مث حتويله إىل و ،املوضوع املقدم إعادة النظر يفاجمللس العلمي  بعد تداول النقاش، يقرتح
 :التالية وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلان املقررين مللفات التأهيل اجلامعي درس و :ملفات التأهيل الجامعي -3

 قسم علوم التسيير: .3-1
 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشح: مفتي محمد البشير، .أ

 تقار عبد الكرمي                      أستاذ حماضر أ                    جامعة بومرداس                       
 جامعة بومرداس         بعداش عبد الكرمي                   أستاذ حماضر أ          

 علي زيان حمند واعمر                أستاذ حماضر أ                   جامعة البويرة
 ، صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية:المترشح: لمجد بوزيدي .ب

                   بن عنرت عبد الرمحان             أستاذ التعليم العايل               جامعة بومرداس     
 عليوات رفيق                     أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس

 قاشي يوسف                    أستاذ حماضر أ                   جامعة البويرة
 ، صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية:المترشح: بن شايب محمد .ت

 شعباين جميد                    أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس                       
 دربان أمحد                     أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس
 جارةحلرش طاهر                    أستاذ حماضر أ                   املدرسة العليا للت

 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشح: بوكزاطة سليم، .ث
 دبيش أمحد                        أستاذ حماضر أ                 جامعة بومرداس                       

 تقار عبد الكرمي                   أستاذ حماضر أ                 جامعة بومرداس
 3حممد                       أستاذ التعليم العايل             جامعة اجلزائر  رجراع

 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشحة: عقون سعاد، .ج
 جاري فاتح                       أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس                       

 أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس                    شعباين لطفي 
 2درمحون هالل                    أستاذ التعليم العايل               جامعة البليدة 

 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشح: مزغيش جمال، .ح
 ليم العايل               جامعة بومرداس                       بن عنرت عبد الرمحان             أستاذ التع

 خليفي رزقي                     أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس
 3دعاس خليل                    أستاذ حماضر أ                   جامعة اجلزائر 

 ي على جلنة املقررين اآلتية:صادق اجمللس العلم المترشحة: نسيلي جهيدة، .خ
 شنايت صباح                  أستاذ التعليم العايل               جامعة بومرداس                       

 خنفري خيضر                  أستاذ حماضر أ                    جامعة بومرداس
 3جامعة اجلزائر           كمال بن موسى               أستاذ التعليم العايل      

 



5 
 

 ، صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية:المترشح: ابودراز سفيان .د
 بورزامة جياليل                  أستاذ حماضر أ                    جامعة بومرداس                       

 جامعة بومرداس      بن طاليب فريد                   أستاذ حماضر أ             
 3بويهي حممد                     أستاذ التعليم العايل               جامعة اجلزائر 

 ، صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية:المترشح: بودلة يوسف .ذ
            شعباين جميد                    أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس            

 بوسته حممد                     أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس
 3فرحات غول                    أستاذ التعليم العايل              جامعة اجلزائر 

 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشحة: ميطالي ليلى، .ر
 أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس                                   توايت ادريس         

 محادوش سفيان                 أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس
 3غول فرحات                    أستاذ التعليم العايل               جامعة اجلزائر 

 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: الدين،مري نصر المترشح: الن .ز
 بلوناس عبد اهلل                  أستاذ التعليم العايل               جامعة بومرداس                       

 بطاطا سفيان                     أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس
 3أستاذ حماضر أ                   جامعة اجلزائر             دراجي كرميو          

 قسم علوم االقتصادية: -2.3
 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشح: لكاص خالد، .أ

 حيياوي نصرية                     أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس                       
 قمريي حجيلة                     أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس

 رميدي عبد الوهاب               أستاذ التعليم العايل               جامعة املدية
 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشحة: قذيفة أمينة، .ب

 جامعة بومرداس                              قنان براهيم                         أستاذ حماضر أ             
 محادوش سفيان                     أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس

 3امعة اجلزائر حيه عيسى                          أستاذ التعليم العايل                ج
 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشحة: بجاوية سهام، .ت

 بن عنرت عبد الرمحان                أستاذ التعليم العايل                جامعة بومرداس                       
 جامعة بومرداس   بداش بوبكر                        أستاذ حماضر أ                  

 حلرش طاهر                        أستاذ حماضر أ                     املدرسة العليا للتجارة
 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشح: صابة مختار، .ث

                     بلقاضي بلقاسم                    أستاذ حماضر أ                     جامعة بومرداس   
 دردر نصرية                         أستاذ حماضر أ                    جامعة بومرداس
 3رجراح حممد                         أستاذ التعليم العايل                جامعة اجلزائر 

 اآلتية: صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين المترشح: عبد الالوي سيد أحمد، .ج
 أستاذ حماضر أ                      جامعة بومرداس                                                زوينة  لاير 
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 جامعة بومرداس    أستاذ حماضر أ                                        أمحد مصيبح
 2جامعة البليدة              رزيق كمال                         أستاذ التعليم العايل   

 ، صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية:المترشحة: منصر كريمة .ح
 مغاري عبد الرمحان                 أستاذ التعليم العايل                 جامعة بومرداس                       

 جامعة بومرداس                  عياش درار                         أستاذ حماضر أ     
 3بوكابوس سعدون                   أستاذ التعليم العايل                  جامعة اجلزائر 

 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشح: بوشنب موسى، .خ
 امعة بومرداس                       فقري سامية                         أستاذ حماضر أ                       ج

 بن طاليب فريد                      أستاذ حماضر أ                       جامعة بومرداس
 2لسلوس مبارك                      أستاذ التعليم العايل                   جامعة البليدة 

 املقررين اآلتية:صادق اجمللس العلمي على جلنة  المترشح: كلو مهدي، .د
 برارة فريد                          أستاذ حماضر أ                        جامعة بومرداس                       

 عرقوب نبيلة                       أستاذ حماضر أ                        جامعة بومرداس
 3التعليم العايل                    جامعة اجلزائر رعاد علي                         أستاذ 

 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشحة: مغاري كريمة، .ذ
 بوفجي عبد الوهاب                أستاذ حماضر أ                       جامعة بومرداس                       

 أستاذ حماضر أ                       جامعة بومرداس مجعاسي براهيم                    
 3حشمان مولود                     أستاذ التعليم العايل                   جامعة اجلزائر 

 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشح: مقراني عبد العزيز، .ر
 يم العايل                 جامعة بومرداس                       شنايت صباح                       أستاذة التعل

 برارة فريد                            أستاذ حماضر أ                       جامعة بومرداس
 3جالطو جياليل                      أستاذ حماضر أ                       جامعة اجلزائر 

املرتشح يف  ذلك بسبب تأخر و ،بالنظر إىل عدم دراسة امللف من طرف اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية :المترشح: شاشوة حميد .ز
 تفويض رئيس اجمللس و ،مقررين للقسم القرتاحجنة العلمية رتح اجمللس العلمي اعادة امللف إىل اللاعماله على مستوى الكلية، يق تسليم

 .للقسم باملصادقة على مقرتحات اللجنة العلمية
 قسم العلوم التجارية: -3.3

 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشح: بركاني سمير، .أ
 بن حسان حكيم                      أستاذ حماضر أ                      جامعة بومرداس                       

 أستاذ حماضر أ                       جامعة بومرداس                           قنان براهيم 
 3سويسي عبد الوهاب                  أستاذ التعليم العايل                  جامعة اجلزائر 

 صادق اجمللس العلمي على جلنة املقررين اآلتية: المترشحة: شيقارة هجيرة،ب.
 أونيس عبد اجمليد                       أستاذة التعليم العايل                 جامعة بومرداس                       

 دربان أمحد                             أستاذ حماضر أ                       جامعة بومرداس
 .جامعة البويرة                    على زيان حمند واعمر                  أستاذ حماضر أ   
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  وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلان املناقشة التالية. :دكتوراهالرسائل لتشكيل لجان مناقشة  -4
 التخصص: تسري املنظمات    ،حوشني كمالأد/املشرف:    ، :  يحياوي خديجةةالطالب -1.4       

  تكون اللجنة من: العنوان "دور تنمية املوارد البشرية يف تطوير اخلدمات يف املنظمات السياحية دراسة حالة جمموعة من املنظمات السياحية يف اجلزائر". 
 رئيسا      جامعة بومرداس              أستاذ التعليم العايل       بن عنرت عبد الرمحان   
 شرفام          بومرداس  جامعة         أستاذ التعليم العايل             حوشني كمال   
 ممتحنا        جامعة بومرداس                 أستاذ حماضر أ            توايت ادريس      
 ممتحنا            3جامعة اجلزائر       أستاذ التعليم العايل        كواش خالد            
 تحنامم             2البليدة جامعة           أستاذ حماضر أ            شويح حممد       
 ممتحنا              3اجلزائر جامعة          أستاذ حماضر أ         هدير عبد القادر     

 التخصص: تسري املنظمات    أد/  اوسرير منور،    املشرف:            ،الطالب:  لفقير حمزة -2.4     
 تكون اللجنة من: دراسة حالة مقاويل والية برج بوعريريج".–ء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر نشاأثر روح املقاوالتية على ا العنوان " 

 رئيسا      جامعة بومرداس               أستاذ التعليم العايل               بوزيدة محيد  
 مشرفا          بومرداس  جامعة          التعليم العايل أستاذ               أوسرير منور  
 ممتحنا            3جامعة اجلزائر        أستاذ التعليم العايل        حيه عيسى           
 ممتحنا        جامعة بومرداس                 أستاذ حماضر أ            شيخي بالل    

 تحنامم              سطيفجامعة             أستاذ حماضر أ        بودرامة مصطفى    
 ممتحنا              البليدةجامعة             أستاذ حماضر أ           عثمان      مداحي

 ة للمطبوعات البيداغوجية األتية: جمللس العلمي على تشكيل جلان خرب وافق ا :البيداغوجية المطبوعات تشكيل لجنة قراءة -5
 تتكون جلنة القراءة من:، عنوان "دروس في التأمين البنكي"حتت  قنان ابراهيم، لدكتورمطبوعة ا - 1.5
 جامعة بومرداس            أستاذ حماضر أ     د/بعداش عبد الكرمي       
 جامعة بومرداس             أستاذ حماضر أ      داجلوزي فتيحة           
 جامعة البويرة              أستاذ حماضر أ  د/حيياوي مسري               

 تتكون جلنة القراءة من:،  "محاضرات في تسيير المؤسسة"حتت عنوان  عبد الحفيظ، ةبوعص لدكتورمطبوعة ا -2.5
  3جامعة اجلزائر          أد/بن الذيب عبد الرشيد    أستاذ التعليم العايل       
 جامعة بومرداس               أستاذ حماضر أ            د/شعباين جميد         

 جامعة بومرداس               أستاذ حماضر أ          د/دبيش امحد            
 متفرقات: -6

املوجهة من أجل تعميم العمل هبا على مستوى كل  بطاقة تقييم في األعمالقدم نائب العميد للبيداغوجيا و املسائل املرتبطة بالطلبة مقرتح  -1.6
 ، تقرر مايلي:عد نقاش مستفيضاألقسام، ب

  و تبليغها إىل رئيس القسم كتابيا، أو العمل بالنموذج املقرتح على مستواها على كل فرقة بيداغوجية حتديد معايري التقييم لألعمال املوجهة -   
 تعميم العمل به الحقا،إىل غاية إثرائه على مستوى الكلية و   

 مت تأجيل النقاط التالية نظرا لضيق الوقت إىل االجتماع القادم للمجلس:  -2.6
 القانون الداخلي للمجلس العلمي، حيث تقرر ارسال النسخة السابقة منه إىل األعضاء لدراستها و تقدمي مقرتحات خبصوصها، -
 .و املتعلق بتشكيل جلان اخلربة للمطبوعات البيداغوجية 28/07/2016املؤرخ يف  933من القرار الوزاري رقم  (05مناقشة املادة ) -

 األستاذ الدكتور بلوناس عبد اهلل رئيس المجلس العلمي/         من نفس اليوم 19:00رفعت اجللسة على الساعة 


