
1 
 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 
Ministère de l `enseignement supérieur 
Et de la Recherche Scientifique         
Université de Boumerdes  
Faculté de Sciences Economiques et Commerciales ; 
 Sciences De Gestion  
 Conseil Scientifique 
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   جدول األعمال:         
جلام املناقشة و الفحص خبصوص التأهيل اجلامعي -1  
 املصادقة على احلوصلة السنوية ملشاريع البحث و املشاريع اجلديدة . -2
 .2016النشاطات و التظاهرات العلمية لسنة  -3
 .متفرقات -4
 

قبل البدء يف مناقشة  للكلية وصباحا بقاعة االجتماعات  10:00، والرتحيب بالسادة األعضاء على الساعة: يبعد افتتاح اجللسة من طرف رئيس اجمللس العلم
وص التعليمة ، حيث حتدثت السيدة العميدة خبصاعضاء اجمللس مبا هو جديد ان وجداحيلت الكلمة للسيدة العميدة من اجل تنوير السادة  ،جدول االعمال

حيث  ،جال املناقشةا خبصوصاىل التمديد املقدم اىل طلبة الدكتوراه  باإلضافة ،املتضمنة الرتبصات قصرية االجل 2015ديسمرب  01يف املؤرخة  05اجلديدة رقم 
                                                                         و بعدها مباشرة  مناقشة جدول األعمال املسطر. .2016ديسمرب  31مت التمديد اىل غاية 

 أوال: جلان املناقشة و الفحص خبصوص التأهيل اجلامعي ، حيث صادق اجمللس على اللجان املناقشة التالية: .1
 لجنة المناقشة متكونة من :، : فقير سامية ةالمترشح

 رئيسا       جامعة بومرداس             ن عنرت عبد الرمحان          أستاذ التعليم العايل      ب -
 ممتحنا     جامعة بومرداس                   -أ  – أستاذ حماضر                 جاري فاتح   -
 ممتحنا  أستاذ  التعليم العايل       املدرسة العليا للتجارة اجلزائر                براق حممد        -

 املدعوون:
 جامعة بومرداس            -أ – أستاذ حماضر              خنفري خيضر   -
 جامعة بومرداس          -أ  –أستاذ حماضرة           بلقاضي بلقاسم     -
 2البليدة جامعة          -أ  –أستاذ حماضرة                 لهالرمحون د -

 لجنة المناقشة متكونة من : ،المترشح : بن طالبي فريد
 رئيسا        جامعة بومرداس     أستاذ التعليم العايل         اوسرير منور     -
 ممتحنا       جامعة بومرداس      -أ –أستاذ حماضر          درار عياش    -
 ممتحنا     3جامعة اجلزائر       -أ  –أستاذ حماضرة      درايس كرميو      -

 :ملدعوونا
 جامعة بومرداس أوكيل نسيمة        أستاذ التعليم العايل                -
 جامعة بومرداس              -أ  –حوشني كمال       أستاذ حماضر  -
  اجلزائر املدرسة الوطنية العليا لالقتصاد التطبيقي    -أ  –أستاذ حماضر    حراش ابراهيم      -

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بوقره بومرداس  محمدجامعة    

ييركلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التس  
   العــــــلميلس  ــالمج

2015/ت.ترقم:        /م ع/ ك.ع ا.  
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 :لجنة المناقشة متكونة من، : دربان احمدالمترشح
 رئيسا       جامعة بومرداس      أستاذ التعليم العايل              بوزيدة محيد  -
  ممتحنا     جامعة بومرداس          -أ  –حماضرة  ةدروازي يامسني      أستاذ -
 ممتحنا      2جامعة البليدة          -أ  –  أستاذ حماضر     قاشي خالد    -

 :املدعوون
 جامعة بومرداس    أستاذ التعليم العايل                  اوسرير منور   -
 جامعة بومرداس     أستاذ التعليم العايل      بن عنرت عبد الرمحان     -
 02جامعة البليدة         -أ  –أستاذ حماضرة           شويح حممد   -

 لجنة المناقشة متكونة من: ،: لوعيل باللالمترشح
 رئيسا       جامعة بومرداس  أستاذ التعليم العايل             شنوف شعيب    -
  ممتحنا       جامعة بومرداس       -أ  – أستاذ حماضر زويتة حممد صاحل      -
 ممتحنا      03جلزائر جامعة ا     -أ  –  أستاذ حماضر          العري غويين -

 :املدعوون
 جامعة بومرداس    أستاذ التعليم العايل           مغاري عبد الرمحان  -
 جامعة بومرداس             -أ –حماضر  أستاذ       بلورد علي نبيل  -
 03جامعة اجلزائر           -أ  –أستاذ حماضرة          دعاس خليل -

 لجنة المناقشة متكونة من: ،ي ادريستوات المترشح 
 رئيسا       03جامعة اجلزائر  أستاذ التعليم العايل             كسرى مسعود   -
 ممتحنا       جامعة بومرداس          -أ  –أستاذ حماضر   تومي عبد الرمحان   -
 ممتحنا        بومرداسجامعة          -أ  –أستاذ حماضر     حوشني كمال     -

 :املدعوون
 جامعة بومرداس أستاذ التعليم العايل             اونيس عبد اجمليد  -
 اجلزائرسة العليا للتجارة املدر أستاذ التعليم العايل             عدمان مريزق     -

 جامعة بومرداس           -أ –خليفي رزقي       أستاذ حماضر   -
 ، لجنة المناقشة متكونة من:شعباني لطفي المترشح

 رئيسا      03جامعة اجلزائر أستاذ التعليم العايل              بومدين يوسف    -
  ممتحنا      جامعة بومرداس           -أ  –أستاذ حماضر  بلقاضي بلقاسم     -
 ممتحنا    جامعة بومرداس           -أ  –أستاذ حماضر  بعداش عبد الكرمي    -

 :املدعوون
  03جامعة اجلزائر   أستاذ التعليم العايل               الح   صواس ح -
 جامعة بومرداس              -أ –أستاذ حماضر     خنفري خيضر    -
 جامعة بومرداس           -أ  –حماضرة  ةأستاذ    شنايت صباح    -

 لجنة المناقشة متكونة من: ،المترشح بوستة محمد
 رئيسا            جامعة بومرداس          -أ –حماضر  أستاذ    شعباين جميد    -
  ممتحنا           جامعة بومرداس       -أ  –حماضرة  ةأستاذ دروازي يامسني     -
 ممتحنا  اجلزائر  املدرسة العليا للتجارة    -أ  –  أستاذ حماضر       حلرش طاهر -

 :املدعوون
 جامعة بومرداس أستاذ التعليم العايل                مغاري عبد الرمحان  -
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 للتجارة اجلزائراملدرسة العليا   أستاذ التعليم العايل                 عدمان مريزق  -
 جامعة بومرداس          -أ  –أستاذ حماضرة        بن محيدة هشام  -

 ، لجنة المناقشة متكونة من:بن زغيوة محمد المترشح
 رئيسا      بومرداس    جامعةالتعليم العايل       أستاذ     بلوناس عبد اهلل    -
 عضوا        جامعة بومرداس     -أ  –  أستاذ حماضر      جاري فاتح      -
 عضوا    رة املدرسة العليا للتجا    -أ  –أستاذ حماضر     حلرش طاهر      -

 :املدعوون
 جامعة بومرداس   التعليم العايل          أستاذ       بوزيدة محيد    -
 اجلزائراملدرسة العليا للتجارة      التعليم العايل       أستاذ        براق حممد     -
 جامعة بومرداس            -أ  –أستاذ حماضر   بورزامة جياليل     -

 لجنة المناقشة متكونة من: ،المترشح  عليوات رفيق
 رئيسا          جامعة بومرداس       -أ  –حماضرة  ةأستاذ      حيياوي نصرية    -
 ممتحنا           جامعة بومرداس      -أ  –أستاذ حماضرة       درار عياش      -
 ممتحنا   املدرسة العليا للتجارة         -أ  –أستاذ حماضرة     بوحديدة حممد    -

 :املدعوون
 جامعة بومرداس أستاذ التعليم العايل                      اوكيل نسيمة   -
  03جامعة اجلزائر     أستاذ التعليم العايل             زيروين مصطفى    -
 جامعة بومرداس           -أ  –سعيج عبد احلكيم     أستاذ حماضر  -

 ابراهيم، لجنة المناقشة متكونة من: المترشح قنان
 رئيسا    جامعة بومرداس         -أ  –أستاذ حماضر    بوفجي عبد الوهاب   -
 ممتحنا   جامعة بومرداس         -أ  –أستاذ حماضر          خليفي رزقي     -
 ممتحنا     جامعة البويرة          -أ  –أستاذ حماضر      بن عكاشة مسري     -

 :املدعوون
 جامعة بومرداس   أستاذ التعليم العايل                       اوسرير منور   -
 جامعة بومرداس              -أ–حماضرة  ةأستاذ       دراوزي يامسني    -
 اجلزائراملدرسة العليا للتجارة    أستاذ التعليم العايل           عناي بن عيسى    -

املقررين يف دورة تشكيل جلنة  فيما خيصعليه  ظالحظ اعضاء اجمللس العلمي بالنسبة مللف املرتشح محادوش سفيان الذي مت التحف :حمادوش سفيانالمترشح  
و بعد احضار املرتشح ، جبامعة بسكرة()جملة العلوم اإلنسانية  اليت مت فيها نشر مقاله العملي النسخة األصلية من اجمللةعدم وجود بسبب ، 2015 /13/10

ية قانونال اآلجالو هو تاريخ خارج ،  2015نوفمرب  املوافق لشهرلة من اجمل 42العدد ان املقال صادر يف  الحظ اعضاء اجمللس ،النسخة االصلية يف هذه الدورة
كل   نظرعد النقاش و االستماع اىل وجهات ، و بالدراسات العليا برئاسة اجلامعة على مستوى مصلحة التأهيلستقبال ملفات ( ال2015 سبتمربدورة شهر )

يف دورة جانفي ه لعليا برئاسة اجلامعة، حيث بإمكان املرتشح تقدمي ملفاعادة امللف اىل مصلحة الدراسات ا باألغلبية املطلقةتقرر  أعضاء اجمللس احلاضرون،
 بطريقة سليمة. 2016

 الحوصلة السنوية لمشاريع البحث  المصادقة على -ثانيا
  للمشاريع التالية:  2015اخلاصة بسنة  CNEPRUيف إطار شاريع البحث مل السنوية وصلةاحلصادق اجمللس العلمي على 

 دور و مكانة ادارة املخاطر يف املؤسسة االقتصادية حالة اجلزائر منوذجا " " : رئيس املشروع بلوناس عبد اهلل -
 " تطوير أداء املوارد البشرية لدعم تنافسية املنظمات اجلزائرية يف ظل التحديات املعاصرة " :ومي عبد الرمحانترئيس املشروع  -
 " تفعيل التكامل املغاري و اثره على التنمية االقتصادية و االجتماعية يف املنطقة " رئيس املشروع شنايت صباح: -
 " مدى تطبيق أنظمة مراقبة التسيري يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية و إمكانية تطويرها حسب مقتضيات بيئة االعمال " :دمان مريزقعرئيس املشروع  -



4 
 

 " مسامهة القطاع الفالحي يف حتقيق االمن الغذائي دراسة حالة بعض الدول العري ". :رئيس املشروع حوشني كمال -
 :ها من طرف الوصاية، و يتعلق األمر بــــعتماد يف انتظار ا 2016لسنة املقرتحة لالعتماد على مشاريع فرق البحث اجلديدة  تهوافقكما قدم اجمللس م

 " دور معايري التدقيق الدولية يف تقييم املخاطر و تدعيم الدور احلكومي ملهنة املراجعة " :مشروع شيخي بالل
العايل و البحث العلمي يف حتقيق التنمية االقتصادية و االجتماعية باجلزائر دراسة حالة العلوم االقتصادية و التجارية و " دور التعليم  :مشروع مغاري عبد الرمحان

 علوم التسيري ".
 :2016التظاهرات العلمية المبرمجة لسنة  -ثالثا

ح ا من السيدة عميدة الكلية ان اقرت  اقرتاحبيرى اجمللس العلمي و من طرف األقسام البيداغوجية للكلية،  2016برسم سنة  قرتحةتظاهرات العلمية امللل بالنسبة
القطاع  مؤسسات منللنشاط تمويل خارجي لوعد كتاي النشاط ضرورة احلصول على  قائدضي من توطنية ( يق تنظيم النشاطات العلمية ) ملتقيات دولية و

 .(SPONSORING) %70يف حدود ك و غريه و ذلاالقتصادي 
العمل به مستقبال خبصوص ليتم  ،عليه املصادقةو قصد إثرائه  لعرضه على اجمللسبتحضري مقرتح دفرت شروط ئه تطوع أحد أعضامن جهة أخرى وافق اجمللس على 

 .هلذه التظاهرات تأطري أحسنلضمان  الدويل، و هذاو  ذات الطابع الوطينتنظيم التظاهرات العلمية 
 :ية على النشاطات العلمية التاليةاملبدئته وافقأعطى اجمللس العلمي م، 2016لسنة التظاهرات املقرتحة أما خبصوص 

 حيث حتفظ أعضاء اجمللس على عنوان امللتقى الذي مت تعديله كما يلي:،   AEAHH/ALDECملتقى دويل من تنشيط خمرب  -أ
 " مستقبل أداء املؤسسات االقتصادية اجلزائرية خارج قطاع احملروقات "                               

 ALPEC  " ،L’investissement étranger direct et l’avenir des zones franchesملتقى دويل من تنشيط خمرب  -ب
industrielles d’exportation »                                        بالتنسيق مع قسم العلوم التجارية 

 يقرتح تأجيله اىل تاريخ الحق يسمح بالتحضري اجليد له، و(، 01/04/2016الذي يراه غري مالئم )على تاريخ االنعقاد اجمللس حتفظ 
 le retour de crédit à la consommation et leur risque sur la promotion du produit »موسوم  دراسييوم  -ت

national» ابراهيم " قسم العلوم االقتصادية " قنان دكتور، من تنشيط ال 
 بعداش عبد الكرمي " قسم علوم التسيري "  تنشيط الدكتورمن موسوم " واقع و آفاق التمويل اإلسالمي يف اجلزائر"، يوم دراسي  -ث

 على تنظيم التظاهرات السابقة، بضرورة االتصال باملصلحة الكلفة بالتظاهرات و النشاطات العلمية قصد استكمال مايلي: العلمي القائمونكما اوصى اجمللس 
  ،فصلةالتظاهرة العلمية امل مطوية -
 .( %70) يف حدود  بالتمويل اخلارجي للنشاط التعهدتقدمي ا -
 البطاقة التقنية للنشاط. -

 بعد النقاش، وافق اجمللس العلمي على اللجان املناقشة التالية :لجان المناقشة لرسائل الدكتوراه تشكيل  -رابع
 حالة الجزائر  االقتصادية دراسةدور الموارد المالية في تحقيق التنمية  حميدة، تخصص: اقتصاديات المالية و البنوك، بعنوان:الطالبة اوكيل  

 :جلنة املناقشة
 جامعة بومرداس         رئيسا         أستاذ التعليم العايل     محانمغاري عبد الر  -
 جامعة بومرداس          مشرفا    بوزيدة محيد             أستاذ التعليم العايل    -
 ممتحنا        02جامعة البليدةالتعليم العايل      أستاذ    دراوسي مسعود       -
 ممتحنا      جامعة بومرداس          -أ –استاذ حماضر      دبيش امحد         -
 ممتحنا          جامعة البويرة        -أ –أستاذ حماضر          قرومي محيد     -
 ممتحنا  تيبازة    املركز اجلامعي     -أ  –استاذ حماضر            ة رابح    بعرا -

االستراتيجية و اهميتها في اتخاذ القرار التسويقي دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات  اليقظة: بعنوان ،: االدارة التسويقيةتخصص ،قنوني بايةواالطالبة 
 :منجلنة املناقشة  تتكون   -االقتصادية الجزائرية 

 رئيسا أستاذ التعليم العايل         جامعة بومرداس           اوسرير منور        -
 مشرفا   ة بومرداس     جامع       -أ –استاذة حماضرة    شنايت صباح       -
 ممتحنا        03جامعة اجلزائرأستاذ التعليم العايل        بومدين يوسف       -
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 ممتحنا      جامعة البويرة        أستاذ التعليم العايل             يل امحد    مج -
 ممتحنا        جامعة املدية    أستاذ التعليم العايل                 يرقي حسني -
 ممتحنا     جامعة بومرداس            -أ–دروازي يامسني       أستاذة حماضرة  -

في القدرة التنافسية للمنظمة في ظل االنتقال الى اقتصاد السوق مساهمة االتصال التفكير في : بعنوان تسيير المنظمات،: قبايلي حياة، تخصصالطالبة 
 :منجلنة املناقشة تتكون  –من المؤسسات لوالية بومرداس عينة دراسة حالة  –

 رئيسا              جامعة بومرداس        أستاذ التعليم العايل                اونيس عبد اجمليد -
 مشرفا                        جامعة البويرة         -أ–استاذ حماضر     علي زيان حمند واعمر -
 ممتحنا                    جامعة بومرداس      أستاذ التعليم العايل          بلوناس عبد اهلل    -
 ممتحنا                      جامعة بومرداس   أستاذ التعليم العايل     بن عنرت عبد الرمحان     -
 ممتحنا     اجلزائر  التجاريةاملدرسة الوطنية للعلوم  أستاذ التعليم العايل      شعباين مساعيل      -
 ممتحنا             اجلزائر املدرسة العليا للتجارة     -أ  –استاذ حماضر        بنور عبد احلفيظ -
من  دراسة لعينةفي المنظمة الجامعية  والقيم التنظيمية: التفكير في اشكالية الحوكمة تسيير المنظمات، بعنوان خصص:ت، سهامشيكاوي الطالبة      

 :مناملناقشة  تتكون جلنة، الجامعات الجزائرية
 رئيسا      جامعة بومرداس              التعليم العايل       أستاذ        اونيس عبد اجمليد    -
 مشرفا                  جامعة البويرة            -أ –حماضر استاذ      علي زيان حمند واعمر -
 شعباين مساعيل           أستاذ التعليم العايل    املدرسة العليا للعلوم التجارية اجلزائر   ممتحنا  -
 ممتحنا               03سويسي عبد الوهاب    استاذ التعليم العايل            جامعة اجلزائر  -
 ممتحنا              جامعة بومرداس               -أ –استاذ حماضر             حوشني كمال -
 ممتحنا                  جامعة بومرداس            -أ –حماضر أستاذ         زويتة حممد صاحل -

 "، : اسلوب االدارة بالكفاءات كتوجه اداري جديد لتحقيق مزايا تنافسية في المنظمةتسيير المنظمات، بعنوان ، تخصص:الطالبة مقدود وهيبة
، و يف ظل غياب اي توضيحات  ( السابقة06) ان العنوان على ورقة الغالف غري مطابق للعنوان الذي مت به التسجيل االداري للسنوات الحظ اعضاء اجمللس

 .طالبة مصادق عليها من طرف املشرفاىل غاية تقدمي توضيحات من طرف الاملناقشة جنة لالنظر يف تشكيل ال تأجيلقرر اجمللس  ،كتابية من طرف الطالبة
 بعد النقاش، وافق اجمللس العلمي على اللجان املناقشة التاليةتشكيل لجان المناقشة لمذكرات الماجستير:   -امساخ
لعينة من  استبيانيه الداخلية دراسةالرقابة  نظامتطبيق المؤسسة االقتصادية الجزائرية لمتطلبات  أثر: بعنوان ،خصص: محاسبةت ،كبلوتي حمزةالطالب   -

 :من نة املناقشة، تتكون جلالقتصاديةاالمؤسسات 
 رئيسا  جامعة بومرداس              -أ –حماضر  أستاذ        جاري فاتح -
 مشرفا     جامعة بومرداس           -أ –حماضر استاذ        شعباين جميد -
 ممتحنا             جامعة املدية       -أ –استاذ حماضر        مساي علي  -
 ممتحنا         جامعة بومرداس       -أ – حماضر أستاذ      شيخي بالل -

الواردات الجزائرية من المواد االستهالكية   االصالحات الزراعية و تطور حجمسياسة : بعنوان، : اقتصاد كمي، تخصصالطالب عامر منصور احمد -
 :منجلنة املناقشة ، تتكون 2012-1990خالل الفترة األساسية 

 رئيسا           03جامعة اجلزائر       التعليم العايلأستاذ          رعاد علي       -
 مشرفا        جامعة بومرداس            -أ–استاذ حماضرة  بلوارد علي نبيل         -
 ممتحنا         جامعة بومرداس           -أ –استاذ حماضر    سعيج عبد احلكيم   -
 ممتحنا          جامعة بومرداس        -أ –حماضرة  ةأستاذ       عرقوب نبيلة      -

 2010-1980للفترة حالة الجزائر االقتصادي : اسهام التعليم في النمو ، بعنوانكمي  : اقتصاد، تخصصري عبد الباسطعمولد الطالب  -
 :تتكون جلنة املناقشة من

 رئيسا   جامعة بومرداس           -أ–أستاذ حماضر             برارة فريد      -
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 مشرفا   جامعة بومرداس           -أ–أستاذ حماضر   سعيج عبد احلكيم      -
 جامعة بومرداس     ممتحنا        -أ –استاذ حماضر    بوفجي عبد الوهاب   -
 ممتحنا     02جامعة البليدة       -أ–أستاذ حماضر   نصر الدين    ليواليص -

دراسة حالة وحدة  –: اهمية تحليل التدفقات النقدية للمؤسسة في ظل المعايير المحاسبية الدولية ، بعنوان: محاسبة، تخصصتوفيقالطالب طواهرية  -
 :منجلنة املناقشة ، تتكون 2013-2011تبسة نفطال 
 رئيسا      جامعة بومرداس               -أ–أستاذ حماضر       بن عمر خالد    -
 مشرفا     جامعة بومرداس              -أ–أستاذ حماضر      شنايت صباح      -
 ممتحنا       جامعة بومرداس           -أ –استاذ حماضر    بعداش عبد الكرمي    -
 ممتحنا          03جامعة اجلزائر       -أ–أستاذ حماضر     د مراد     مايت حم -
واالبالغ المعايير المحاسبية الدولية  تبني: تدقيق المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية في ظل ، بعنوانمحاسبة ، تخصصسارة لمايسيالطالبة  -

 :منجلنة املناقشة تتكون   ميدانية"،الدولية دراسة  المالي
 رئيسا     جامعة بومرداس               -أ–أستاذ حماضرة         حيياوي نصرية  -
 جامعة بومرداس          مشرفا         -أ–أستاذ حماضرة  شنوف شعيب        -
 ممتحنا        03جامعة اجلزائر         التعليم العايل أستاذ    مالح      حواس -
 جامعة بومرداس         ممتحنا         -أ –بلقاضي بلقاسم       استاذ حماضر  -
 البيداغوجية التالية:للمطبوعات اخلربة تشكيل جلان وافق المجلس على : المطبوعات الجامعية البيداغوجية -سادسا

 :مكونة من اللجنة "، محاضرات في الرياضيات المالية "  بعنوان  ،شنايت صباح دكتورة المطبوعة 
 جامعة بومرداس              -أ  –أستاذ حماضر      خنفري خيضر  -
 جامعة بومرداس               -أ  –أستاذ حماضر       درار عياش   -
     جامعة البويرة             -أ  –أستاذ حماضر   حيياوي مسري      -

 :مكونة من اللجنة "، األزماتالصراعات و  إدارةمحاضرات في " بعنوان  ،قهواجي امينةالدكتورة مطبوعة 
 جامعة بومرداس           التعليم العايلأستاذ     اونيس عبد اجمليد -
 جامعة بومرداس           -أ  –حماضرة  ةأستاذ    حيياوي نصرية  -
 جامعة البويرة               -أ  –أستاذ حماضر      فرج شعبان -

 اللجنة مكونة من : "،محاضرات في االسواق المالية و تسيير المحافظ " بعنوان   ،أحمدمصيبح  مطبوعة الدكتور
   جامعة بومرداس          التعليم العايل     بلوناس عبد اهلل     أستاذ  -
  جامعة بومرداس             -أ  –  أستاذ حماضر     شيخي بالل    -
         3جلزائرجامعة ا         -أ  –أستاذ حماضر    دعاس خليل      -

   " في القياس االقتصادي STATAمدخل الى برمجة  –االعالم االلي  وتطبيقات فيدروس " مطبوعة الدكتور جمعاسي ابراهيم بعنوان
 :للجنة مكونة منا

 جامعة بومرداس           -أ  –حماضرة  ةأستاذ      عرقوب نبيلة     -
 جامعة بومرداس            -أ  –أستاذ حماضر      رد علي نبيل  ابلو  -
     3جامعة اجلزائر      التعليم العايل    أستاذ          رعاد علي    -
 :السابقة التاليةعلى تقارير اخلربة للمطبوعات البيداغوجية اجمللس العلمي ملصادقة كما 

 "ية بشر حماضرات يف ادارة املوارد ال "جملد بوزيدي بعنوان  دكتورالمطبوعة  -
 "حماضرات يف املالية العامة " عبد الكرمي بعنوان  مطبوعة الدكتور تقارا -
 "حماضرات يف منهجية البحث العلمي  "سعدي فيصل بعنوان  الدكتورمطبوعة  -
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 :المتفرقات -سابعا
  2015 ديسمرب ستثنائيةالدورة اال –باخلارج رتبصات قصرية االجل ال -1

  :وافق اجمللس العلمي على الطلبات االتيةبعد االطالع على امللفات و التربيرات، 
 الوجهة : تونس       ايام        10املدة :               البشريحممد  مفيت -
 ماليزيا الوجهة:      ايام         10املدة :     بودلة يوسف               -
 تونسالوجهة:       ايام       10املدة :       شاشوة محيد               -
 ماليزيا الوجهة:      ايام         10املدة :        بوزيدي جملد             -
 ماليزيا الوجهة:     ايام          10املدة :          اوسرير منور           -
 الوجهة : املغرب     ايام           10املدة :    بعداش عبد الكرمي           -
رئيس اجلامعة االدارية ) قرار تها وضعيبب غموض قصري األجل باخلارج، بس طكوش صربينة ) حتفظ اجمللس العلمي خبصوص إمكانية استفادهتا من تربص -

 ( 03جامعة اجلزائر وضعها حتت تصرف 
 .09/12/2015بناء على حمضر املناقشة اليت متت يوم  بداش بوبكر للدكتور اجلامعي التأهيلاملصادقة على مناقشة  -2
  ، لصاحل املشرف اجلديدشنايت صباح طرف الدكتورةاملقدم من بوخلوط صورية  عن االشراف على الطالبةالتنازل وافق اجمللس على طلب  -3

 ازي يامسني.و الدكتورة در          
 :املناقشة من طرف رؤساء اللجانعليها اصادق اجمللس العلمي على نتائج املناقشات التالية بعد رفع التحفظات  -4
 ، ماجستري حماسبة،طالب بوشاكر جلولال -
 اقتصاديات املالية و البنوك،، دكتوراه العلوم يف طالب بوشنب موسىال -
 .، ماجستري يف احملاسبةجالب حممد الطالب -

 :وافق اجمللس العلمي على اعادة التسجيل االستثنائي لطالبني أسفله يف ختصص حماسبة، و ذلك بسبب عدم استكمال أحباثهما -5    
 و عثماين فؤاد.عبد اللطيف  زعابطة        

 :البتني املذكورتني اسفله بعد االطالع على التربيرات الكتابية املقدمةللط اهالدكتور  رسائلتعديل عناوين وافق اجمللس العلمي على  -6    
 "، دور اإلدارة االلكرتونية يف ترقية القطاع السياحي يف اجلزائر دراسة حالة منوبة، العنوان القدمي " مزوار الطالبة  -

 ."دور اإلدارة االلكرتونية يف ترقية القطاع السياحي يف اجلزائر دراسة استشرافية العنوان اجلديد "                         
 "،  ل املتربعني دراسة ميدانية التسويق االجتماعي و تثمري أموا، العنوان القدمي " وهاي كلثومالطالبة  -

 "ربعني يف املنظمات غري اهلادفة إىل الربح العنوان اجلديد " التسويق االجتماعي و تثمري أموال املت                        
 :. اعادة التسجيل يف الدكتوراه7

 :اعادة التسجيل بالدكتوراه للطلبةوافق اجمللس العلمي على 
 ، السنة الثالثة، ختصص تسيري املنظماتبن بوزيد شهرزاد -
 ، السنة الثالثة، ختصص اقتصاديات املالية و البنوك.ولد حممد ولد املختار -
 ، السنة الثانية، ختصص اقتصاديات املالية و البنوك.كرميمخيس   -
 ، السنة السادسة، ختصص اقتصاديات املالية و البنوك.قدوري نور الدين -
 اإلدارة التسويقية بوناب سامية، ختصص السنة اخلامسة، -
 ، السنة السادسة، ختصص اقتصاديات املالية و البنوك.ناصر مغين  -
 ابعة، ختصص اقتصاديات املالية و البنوك.بله ياسني، السنة الر زكريا  -

  الموافقة على التسجيل للسنة االولى دكتورة. 8
 : محاسبة تخصص

و اإلبالغ املايل يب املايل و املعايري احملاسبية تدقيق القوائم املالية جملمعات الشركات وفق النظام احملاس": عنوانب، نصرية املشرف: حيياوي ،: كحلوش امينةالطالبة -
 الدولية ".
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" أثر القياس و اإلفصاح احملاسيب على جودة التقارير املالية للبنوك التجارية اجلزائرية يف ظل املعايري  :بعنوان ،املشرف : شنوف شعيب ،رزاق حممد : لطالبا -
 الدولية لإلبالغ املايل دراسة ميدانية ".

 l’application de la fonction d’audit interne au sein des entreprises"  :، بعنوان: شنايت صباح، املشرف: برابح جالللطالبا -
économiques algériennes à la lumière de référentiel international d’audit interne            

  اللغة و حتكمه فيها.، نظرا لتوافر املراجع هبذه حترير الرسالة باللغة الفرنسية طلبه خبصوص وافق اجمللس العلمي على كما
 ،بعنوان: " قدرة التحليل املايل احلديث على التنبؤ بالفشل املايل يف شركات التأمني دراسة ميدانية ".: شنوف شعيب ، املشرفسعيدة رحيش: الطالب -
 ".األرباح يف املؤسسات االقتصادية على إدارة IFRSتأثري تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية " :جميد، بعنوانشعباين :، املشرفرزيقاتلطالب: بوبكر ا -
، بعنوان "  مدى ادراك املدقق اخلارجي ملمارسة احملاسبة اإلبداعية و اإلجراءات املناسبة للكشف عنها دراسة : شنوف شعيب، املشرففاتحطايلب : لطالبا -

 املدققني اخلارجيني يف اجلزائر ".عينة من 
 مدى توافق التقارير املالية لشركة سوناطراك للمعايري احملاسبية الدولية "." بعنوان ، : شعباين جميداملشرف لطالب: بن الصديق حممد،ا -
 عايري احملاسبة الدولية و معايري اإلبالغ املايل "الطالبة حدوش زهرة، املشرف: بوزيدة محيد، بعنواان " حتديد و قياس التكاليف البيئية يف ظل تطبيق م -

 االدارة التسويقية  تخصص:
 " أثر نظام املعلومات التسويقية يف اكتساب امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية" بعنوان ، : اونيس عبد اجمليداملشرف ،: عزوق رشيدالطالب -
 املسؤولية البيئية و انعكاساهتا على أداء املؤسسة االقتصادية و صورهتا الذهنية مع دراسة حالة ". بعنوان "، املشرف  اوسرير منور : اعراب خالد، الطالب -
 اسرتاتيجية التميز آلية لتحسني األداء التسويقي يف املؤسسة االقتصادية ".» ، بعنوان املشرف اوسرير منور ،وريدة لرجان: الطالب -
 حتقيق رضا العمالء". و دورها يف" األنشطة اللوجستكية  منور، بعنواناوسرير   املشرف  ،: وايل ساعدالطالب -
 : اقتصاد كمي تخصص 
 " حماولة بناء منوذج احتمايل لقياس اخلطر املايل و اختبارات التقييم ".بعنوان  ،: بلورد علي نبيل،  املشرفحممد محزة بن بوثلجة: الطالب -
" دراسة العالقة بني التطور املايل و النمو االقتصادي بدول الشرق األوسط و مشال إفريقيا خالل الفرتة بعنوان ، بلورد علي نبيل: املشرف لطالب: زكاري حممد،ا -

1980-2015. 
 ". 2015-1970، " العالقة بني االنفاق العام و مؤشرات األداء االقتصادي حالة اجلزائر للفرتة سعيج عبد احلكيم لطالب: مقراين محيد، املشرفا -

 دور االقتصاد املعريف يف حتسني أداء املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية "."الطالب: بن جدو بن عالية، املشرف درار عياش،  :تخصص: إدارة األعمال
بالعالقات اخلارجية و التعاون و التنشيط و االتصال املقرتح املقدم من طرف نيابة رئاسة اجلامعة املكلف  مشروع التكوين قصير األجل بالخارج،بخصوص  -9

 :للكلية مع األخذ بعني االعتبار ملقرتحات اللجان العلمية لألقسام مايلي يرى اجمللس العلمي ،و التظاهرات العلمية و املتعلق مبشروع التكوين قصري املدى باخلارج
 بعبارة منح قصرية االجل باخلارج،( من هذا املقرتح و تعويضه  PROJETحذف مصطلح مشروع )  -
ا البند حتت بالنسبة لآلثار املنتظرة، و اليت جاءت مفصلة بطريقة يصعب حتقيقها مجلة واحدة، خصوصا مع االمكانيات املتاحة، كان االقرتاح ادراج هذ -

 مجلة واحدة ) تركها مفتوحة (، و على املرتشح تسجيل ما يتم حتقيقه منها دون اجبار .
( و اخلاص باملرجع : الشخص/ االشخاص الذين تتعاون معهم ) االسم، الرتبة ، الوظيفة ...( كان االقرتاح 1( من الصفحة )4لالطار الرابع )  بالنسبة -

 الغاء هذه اخلانة باعتبار ان املنحة تتم على مستوى مؤسسة جامعية، و ليست مرتبطة باألشخاص،  
املؤرخ يف  327رقم  الوزاري توى القرارتطبيقا حملو ذلك  ،من املؤسسة اجلامعية املستقبلة ثيقةو  ضاراجبار االستاذ على امضاء و احعدم  تأكيد -

 للقبول يف برنامج حتسني املستوى باخلارج .االنتقاء الذي حيدد معايري  ،2014ديسمرب  29املؤرخ يف  2010للقرار  عدلامل 09/07/2015
 العبارة الواردة أسفل توقيع املعين )االلتزام بتنفيذ هذا املشروع(.حذف خري يف اجلدول األ 03الصفحة يف  -
و  ،هتمجناز تربصاإلبغرض تسهيل تنقل االساتذة  األجنبية،اجلامعات  خمتلفالثنائية املربمة بني جامعة بومرداس و  يقرتح اجمللس العلمي تفعيل االتفاقيات -

 .ذه االتفاقياتهبلألساتذة ع ساالعالم الوا
الدكتوراه و  ئلاجملالت لتكون مقبولة ملناقشة رسا من قائمة تأهيلعلى  وافق اجمللس  بخصوص المجالت العلمية المقبولة للمناقشة و التأهيل الجامعي، -10

الطور الثالث و التأهيل املكلف بالتكوين العايل يف نائب رئيس اجلامعة طرف من  حوهلا و إبداء املالحظات و ذلك بعد فحصها و تدقيقها ،اجلامعي التأهيل
 :، هذه اجملالت هي االتيةعليها يف اجتماعه القادميف انتظار موافقة اجمللس العلمي للجامعة اجلامعي و البحث العلمي و التكوين العايل بعد التدرج، 

 ، صادرة عن جامعة بسكرة.ادارية واقتصادية جملة أحباث  -
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 دراسات، صادرة عن جامعة االغواط.جملة  -
  .احمللية، جامعة احلاج خلضر باتنة رب الدراسات االقتصادية للصناعيةخم الصناعي، صادرة عناالقتصاد جملة  -
 .جامعة عنابة، صادرة عن التواصلجملة  -
  .جامعة الشلفصادرة عن  االنسانية،و  االجتماعيةللدراسات  األكادمييةجملة  -
  .جامعة املسيلةادرة دية و التسيري و العلوم التجارية، صالعلوم االقتصاجملة  -

 ن تكونأعلى ضرورة  ،اىل الشروط السابقة باإلضافةو  ،يةجاملطبوعات البيداغو  تأليفاكد اجمللس العلمي خبصوص  ،بخصوص المطبوعات البيداغوجية -11
لربنامج البيداغوجي كاف باقييم للمطبوعات ان يكونوا على اطالع  ترباء ، كما انه جيب على خة مع الربنامج الوزاري لكل وحدة مدرسةجممنس متوافقة و املطبوعة

  .خبصوص الوحدات اليت اجنزت حوهلا املطبوعات البيداغوجية
 2015/2016، و سير السنة الدراسية 2015-2014الحوصلة البيداغوجية للسنة  -12

 عرضا تركز حول النقاط التالية: حتدل نائب العميد املكلف بالبيداغوجيا و املسائل املرتبطة بالطلبة و قدم
 حسب التخصصات و األقسام للسنة املنصرمة،النجاح  نسب -
و مدى سري الدروس، حيث تتفاوت احلصص املنجزة من سنة ألخرى و من ختصص آلخر، و هذا راجع اىل  2015/2016لسنة اجلامعية انطالق   -

 األسبوع بصفة متكررة، مما أثر على سري الدروس للوحدات املتزامنة مع هذه األيام،اإلضرابات و عملية غلق األبواب اليت مست أيام حمددة من 
برجمة امتحانات هناية السداس األول، فاملسألة تعود إىل اللجان البيداغوجية لألقسام اليت ستجتمع اول أسبوع بعد الرجوع من العطلة  خبصوصأما  -

اجناز الدروس و احلصص املنجزة، و حسب نائب العميد للبيداغوجيا فإن رزنامة االمتحانات سيعلم  الشتوية، لتقدمي تقريرها فيما خيص مدى التقدم يف
 عنها بعد تلقيه تقارير اللجان البيداغوجية.

 التالية  العلمية امللتقيات مشاركة األساتذة يف سجل اجمللس العلمي :العلمية الدوليةالمشاركة في الملتقيات  -13
 .2015ديسمرب  (06-05امللتقى الدويل حول التجارة و االقتصاد و العلوم االجتماعية برتكيا، أيام )الدكتور شني لزهر،  -
 ، الندوة الدولية حول استخدام التطبيقات التكنولوجية و البدائل البيئية اآلمنة يف منظومة التعبئة و التغليف يف الصناعات الغذائيةاوكيل نسيمةاألستاذة  -

 .2015( ديسمرب 18-17غربية، أيام )، اململكة املالرباطب
   . 2015ديسمرب  (12-11ايام ) بأغادير اململكة املغربية. الثالث حول املالية الريادية، الدويل، املؤمتر شعباين جميد -

  :أسفلهلألساتذة  باخلارجخبصوص الرتبصات القصرية األجل تغيري الوجهة  و وافق على اجمللسسجل  تغيير الوجهة بخصوص التربصات قصيرة األجل، -14
 مالحظة األثر املايل الوجهة اجلديدة الوجهة األوىل الرتبة العلمية االسم و اللقب الرقم
 املوافقة دون أثر مايل املغرب تونس أستاذ حماضر أ تومي عبد الرمحان 01
 املوافقة دون أثر مايل املغرب تونس أستاذ التعليم العايل مغاري عبد الرمحان 02
 املوافقة دون أثر مايل املغرب ماليزيا أستاذ حماضر أ شنوف شعيب 03
 املوافقة دون أثر مايل املغرب ماليزيا أستاذ مساعد أ جنان أمحد 04
 املوافقة دون أثر مايل ماليزيا املغرب أستاذ مساعد أ بركاين مسري 05
 طلب تسويةقدم  بأثر مالي املغرب األردن أستاذ مساعد أ بن حسان حكيم 06
 قدم طلب تسوية بأثر مالي املغرب األردن أستاذ مساعد أ نور الدين جنيب 07
 تم استرجاع فرق تذكرة السفر بأثر مالي فرنسا ماليزيا أستاذ مساعد أ بن ادير صاحل 08
 املوافقة دون أثر مايل تونس ماليزيا أستاذ مساعد أ يوسفي نور الدين 09
 املوافقة دون أثر مايل املغرب فرنسا مساعد أأستاذ  توايت كرمية 10
 تــــــــــــــــــــــنازل أستاذ حماضر أ برارة فريد 11

 

 

 


