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  2016التكوبن قصير االجل بالخارج لسنة  -1
 2016/2017مسابقة الدكتوراه الموسم الجامعي  -2
 2015/2016الحوصلة البيداغوجية للسنة الجامعية  -3
 ات.متفرق -4

 :معالجة جدول األعمال كمايليبعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس المجلس العلمي بقاعة االجتماعات ثم 

 ، و يتعلق األمر بــــ:مطبوعات بيداغوجية سابقةلخبرة  الالمصادقة على تقارير  -1
 محاضرات في مدخل ادارة االعمال (بن شايب محمد )  .1.1
 ( 1الجزئي ج ي سلمى ) محاضرات و تمارين في االقتصاد لحصا .2.1
 نسيلي جهيدة ) محاضرات في المشتقات المالية ( .3.1
 جمعاسي ابراهيم ) دروس و تطبيقات في االعالم االلي ( .4.1
 مطالي ليلى ) محاضرات في ادارة الموارد البشرية ( .5.1

 ( 1المالية العامة ج  ياتشالل زهير ) محاضرات في اقتصاد. 6.1

 ميزار أحمد ) محاضرات في نظرية المؤسسة (تي .7.1
  :صادق المجلس العلمي على تشكيل اللجان التالية ،تشكيل لجان خبرة للمطبوعات التالية .2

 " تتشكل لجنة الخبرة من: محاضرات في لوحة القيادة االستشرافية" بعنوان  ،عرقوب وعليمطبوعة الدكتور  .1.2

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد بوقره بومرداس

 كلية العلوم االقتصادية التجارية
 وعلوم التسيير   
 المجلس العلمي                          

 

 2016/ت.ترقم:        /م ع/ ك.ع ا.

 

 

 



2 
 

 جامعة بومرداس       أأستاذ محاضر           الدكتور حوشين كمال  -
 بومرداس  جامعة   أستاذ محاضر أ           الدكتور خنفري خيضر  -
 جامعة البويرة   محاضر أ  الدكتور علي زيان محند واعمر  أستاذ -
 تتشكل لجنة الخبرة من:"  3شين لزهر بعنوان " محاضرات في مقياس االحصاء مطبوعة الدكتور  .2.2
 بومرداس  جامعة          أ  أستاذ محاضر   سعيج عبد الكريم  -
 بومرداس جامعة         أستاذ محاضر أ            برارة فريد  -
 الجزائر لإلحصاءالمدرسة الوطنية العليا    أ  أستاذ محاضر   طالبي بدر الدين  -
 تتشكل لجنة الخبرة من: خديجة بعنوان " محاضرات في المراقبة التسيير " هاجر دويديمطبوعة الدكتورة  .3.2
 البويرة  جامعة       أ  أستاذ محاضر    علي زيان محمد و عمر  -
 بومرداس جامعة      أ  أستاذ محاضر             شيخي بالل     -
 بومرداس جامعة     أ  أستاذ محاضر        بلقاضي بلقاسم       -
  الخبرة من: تتشكل لجنة صابة مختار بعنوان " محاضرات في مقياس دراسة حاالت "مطبوعة الدكتور  .4.2
 بومرداس جامعة            التعليم العالي أستاذ      بوزيدة حميد     -
 3جامعة الجزائر            التعليم العالي أستاذ       كسرى مسعود  -
 بومرداس  جامعة           أستاذ محاضر أ      بلقاضي بلقاسم     -
 تتشكل لجنة الخبرة من:جنان أحمد بعنوان " محاضرات في مقياس االقتصاد الكلي المعمق " مطبوعة الدكتور  .5.2
 بومرداس جامعة أستاذ محاضر أ            برارة فريد       -
 بومرداس  جامعة عرقوب نبيلة         أستاذ محاضر أ     -
 جامعة البويرة    أستاذ محاضر أ        شعبان فرج      -

 تتشكل لجنة الخبرة من:يحياوي نصيرة بعنوان " أساليب تقييم المؤسسات " . مطبوعة الدكتورة 6.2

 03الجزائر  جامعة     التعليم العالي حواس صالح    أستاذ -
 بومرداس جامعة      أ   ةمحاضر  ةشنايت صباح    أستاذ -
 بومرداس  جامعة    خنفري خيضر    أستاذ محاضر أ    -
 تتشكل لجنة الخبرة من: بعنوان " محاضرات في االحصاء " بوشلوش سعادمطبوعة الدكتورة  .7.2
 بومرداس جامعة      أأستاذ محاضر    بلورد علي نبيل    -
 بومرداس  جامعة   نبيلة         استاذ محاضر أ  عرقوب  -
 الجزائر و االقتصاد لإلحصاءطالبي بدر الدين     استاذ محاضر أ     المدرسة العليا  -
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 تتشكل لجنة الخبرة من:االعمال "  إلدارةنشنش سليمة بعنوان " محاضرات في مدخل . مطبوعة الدكتورة 8.2

 الجزائرالمدرسة العليا للتجارة        التعليم العاليأستاذ    عدمان مريزق     -
 بومرداس جامعة       أستاذ محاضر أ         عياش    درار  -
 بومرداس جامعة       أستاذ محاضر أ        بن عمر خالد    -

 تتشكل لجنة الخبرة من:بودلة يوسف " محاضرات في ادارة الموارد البشرية " . مطبوعة الدكتور 9.2

 3جامعة الجزائر      التعليم العالي أستاذ   علي عبد اهلل         -
 بومرداس  جامعة    أستاذ محاضر أ     زويتة محمد صالح     -
 بومرداس جامعة      أستاذ محاضر أ           تواتي ادريس    -

 المدرسة، يرجى احضاره إلى نيابة العمادة للدراسات العليا و البحث العلمي.برنامج المادة  مالحظة: ينقص

 تتشكل لجنة الخبرة من: بجاوية سهام " محاضرات في العمليات المصرفية ". 10.2

 بومرداس  جامعة      أ محاضر استاذ    شيخي بالل      -
 بومرداس  جامعة    أستاذ محاضر أ       بن عمر خالد   -
 3الجزائر جامعة     أستاذ محاضر أ        دراجي كريمو  -

 تتشكل لجنة الخبرة من:"  اخالقيات االعمال وهبري نصيرة " محاضرات في الفساد . مطبوعة الدكتورة 11.2

 الجزائرالمدرسة العليا للتجارة       أستاذ التعليم العالي       عدمان مريزق   -
 بومرداس جامعة          ة أمحاضر  ةأستاذ     شنايت صباح    -
 بومرداس جامعة        بعداش عبد الكريم    استاذ محاضر أ    -

 الخبرة من:تتشكل لجنة بوكزاطة سليم " محاضرات في مدخل لعلم االقتصاد " . مطبوعة الدكتور 12.2

 بومرداس  جامعة      التعليم العالي ميغاري عبد الرحمان    أستاذ -
 بومرداس جامعة        التعليم العالي أستاذ   تومي عبد الرحمان   -
 3الجزائر جامعة        التعليم العالي أستاذ   بن ديب عبد الرشيد  -

 تتشكل لجنة الخبرة من:بوزيدة حميد " محاضرات في الفساد و اخالقيات العمل " . مطبوعة األستاذ 13.2

 بومرداس جامعة      التعليم العالي أستاذ   مغاري عبد الرحمان -
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      جامعة الجزائر         التعليم العالي أستاذ    وجراح محمد  -
 بومرداسجامعة        استاذ محاضر أ         دبيش أحمد  -

 تتشكل لجنة الخبرة من:لكاس خالد " محاضرات في التامين التكافلي " . مطبوعة الدكتور 14.2

 بومرداس  جامعة       استاذ محاضر أ          درار عياش  -
 بومرداس  جامعة       استاذ محاضر أ      بن زغيوة محمد  -
 جامعة البويرة       استاذ محاضر أ       يحياوي سمير  -

 تتشكل لجنة الخبرة من:قديفة امينة " محاضرات في نظم االستخبارات التسويقية " . مطبوعة الدكتورة 15.2

      جامعة الجزائر          محاضر أ أستاذ        خليفي رزقي  -
 بومرداس  جامعة        أ    ةمحاضر  ةاستاذ     دروازي ياسمين -
      2جامعة البليدة           محاضر أ أستاذ          قاشي خالد -

 تتشكل لجنة الخبرة من:دراوزي ياسمين " محاضرات في ادارة المعرفة " . مطبوعة الدكتورة 16.2

      جامعة بومرداس         التعليم العالي أستاذ    بن عنتر عبد الرحمان -
      جامعة بومرداس           محاضر أ أستاذ            خليفي رزقي  -
         2جامعة البليدة            محاضر أ أستاذ             قاشي خالد  -

 تتشكل لجنة الخبرة من: عقون سعاد " محاضرات في مراقبة التسيير ". مطبوعة الدكتورة  17.2

      جامعة بومرداس           محاضر أ أستاذ         بن طالبي فريد -
      جامعة بومرداس           محاضر أ أستاذ             جاري فاتح -
     جامعة البويرة           محاضر أ أستاذ          يحياوي سمير -

 تتشكل لجنة الخبرة من:بوطالب ابراهيم " محاضرات في سلوك المستهلك " . مطبوعة الدكتور 18.2

      جامعة بومرداس          التعليم العالي أستاذ            اوسرير منور -
      جامعة بومرداس          التعليم العالي أستاذ  بن عنتر عبد الرحمان  -
     2جامعة البليدة          التعليم العالي أستاذ         سعداوي يوسف  -

 :التالية المناقشة على تشكيل لجنةصادق المجلس العلمي  ،تشكيل لجنة مناقشة ماجيستير .3
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 " دور نظام الرقابة الداخلية في تحسين جودة الخدمة العمومية "  ، عنوان المذكرةعثماني فؤاد الطالب 

 أستاذ التعليم العالي       المدرسة العليا للتجارة الجزائر    رئيسا           ق محمدبرا -
 أستاذ محاضر أ           جامعة بومرداس               مشرفا       بن أعمر خالد -
 أ          جامعة بومرداس                عضوا أستاذ محاضر          جاري فاتح -
 أستاذ محاضر أ          جامعة بومرداس                عضوا       شعباني لطفي -

 صادق المجلس العلمي على اللجان التالية ، تشكيل لجان مناقشة دكتوراه .4
 "  الرأسماليبوزيدي جمال بعنوان " العالقة بين سعر الفائدة و الدورة االقتصادية في النظام االقتصادي  -

 اوكيل نسيمة 

 مغاري عبد الرحمان 

 رجاج محمد 

 دبيش أحمد

 قرومي حميد

 فرج شعبان

للمرور على اللجنة  المترشح ملفقرر المجلس اعادة ارجاع مع الوعد بالنشر، المقال العلمي  ارفاقبالنظر لعدم  :مالحظة
 لرسالة.مطابقة المقال مع الغرض  اديةالعلمية لقسم العلوم االقتص

 زواوي فضيلة أطروحة بعنوان " التحرير المالي و انعكاساته على المنظومة البنكية الجزائرية "  -

 مغاري عبد الرحمان 

 بوكساني رشيد 

 بلوناس عبد اهلل 

 جميل احمد

 درار عياش 

 ال رزيق كم
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شرياف وحيدة اطروحة بعنوان " الوصول الى الكفاءات عن طريق خلق تكامل بين نظامي التحضير و التكوين مع  -
 دراسة حالة منظمة طيبة فود "

باعتبار ان الرسالة لم تمر على اللجنة العلمية للقسم، حيث لم تتم مطابقة مقال المترشحة مع االطروحة، تحفظ المجلس 
 مقال المترشحة لذلك تقرر ارجاعه الى اللجنة العلمية للقسمالة صاالعلمي على 

 

 

فيما يخص توقيف بعض تسجيالت الماستر و الدكتوراه، قرر المجلس العلمي منح فترة اضافية الى غاية بداية السنة  .5
ية و يتعلق الجامعية القادمة، و في حالة عدم التقدم الى اعادة التسجيل او توضيح الوضعية يتم اقصاءهم بصفة نهائ

 االمر بالحاالت التالية 
 2009رحيش حميد ) ماجيستير (  مالية المؤسسة ، انقطع عن التسجيل من  -
 2008انقطع عن التسجيل من  تسيير المؤسسات.ص.م،  باعلي خير الدين ) ماجيستير ( ، -
 2008بن عواطة محمد الطاهر ) ماجستير ( ، ادارة أعمال ، انقطع عن التسجيل من  -
 2014(  تسيير المنظمات ، انقطع عن التسجيل من  دكتوراهحمودي علي )  -

  2016/2017مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية  .6

 تم استعراض عدد المناصب الموافقة عليها من قبل الندوة الجهوية للوسط، و كانت كالتالي :. 1.6

 رئيس المشروع خنفري خيضر  10تخصص محاسبة و تدقيق:  -
 مناصب رئيس المشروع حوشين كمال  08أعمال:  تخصص ادارة -
 مناصب رئيس المشروع خليفي رزقي  06تخصص دراسات تسويقية:  -
 مناصب رئيس المشروع شيخي بالل  06تخصص مالية و محاسبة:  -
 مناصب رئيس المشروع سعيج حكيم 06تخصص مالية كمية :  -

 الجراء المسابقة الوطنية للدكتوراه  2016أكتوبر  10يقترح المجلس العلمي تاريخ 

 يؤجل المجلس العلمي تشكيل لجان تنظيم االمتحان و لجان الحراسة و التصحيح الى بداية السنة الجامعية المقبلة

 2016التكوين قصير االجل بالخارج لسنة  .7
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ملف متاخر وصول والى نيابة  11منحة التكوين قصير االجل بالخارج و ملف متعلق بطلب  130استقبل المجلس العلمي 
 و لم يتم تنقيطهم ووضعهم في قائمة االستحقاق الترتيبية. 13.06.2016العمادة يوم 

 ملف الى : 130و تتوزع 

 ملف .... االساتذة و االساتذة المحاضرون  77

 ملف طلبه الدكتوراه ) االساتذة المساعدون أ و ب ( 52

 أستاذ ناقش الدكتوراه و لم تتحصل على المقرر ثم " ب " 22منهم 

و بناءا على ما عرضه نائب العميد المكلف بالبحث بعد نقاش مستفيض و تبادل االراء بين اعضاء المجلس العلمي 
 العلمي من المقترحات، تمت الموافقة على المقترح التالي:

 أيام بالنسبة لالساتذة و االساتذة المحاضرون  7

 يوم لالساتذة المسجلون في الدكتوراه ) طلبة الدكتوراه ( 15

 و تكون االستفادة وفقا للقائمة االستحقاقية الترتيبية ) بطاقة التنقيط (، و في حدود االمكانيات المتاحة للكلية.

 الحوصلة البيداغوجية: .8

المكلف بالبيداغوجية الحصيلة السنوية خالل االمتحانات العادية ) الدورة العادية (. كما انهاء  استعرض السيد نائب العميد
الدورة االستدراكية في ظروف جيدة. كما تم أغلب مذكرات التخرج لطلبة الماستر أما االرقام التفصيلية سيتم الحصول 

 عليها بعد المداوالت الخاصة بالدورة االستدراكية.

 متفرقات  .9

طلب االنظمام الة وحدة البحث مقدمة من قبل الدكتورة نشنش سليمة الى وحدة البحث الموسومة بـ " تاهيل النظام المالي  -
 المالية العالمية" و تحقيق الموافقة من رئيس مشروع البحث الدكتورة أوكيل نسيمة.الجزائري في ظل االزمة 

 رسالة دكتوراه للطالبة شرقي جوهرة تخصص تسيير المنظمات  وافق المجلس العلمي على طلب اعادة صياغة عنوان -

 العنوان القديم : التفكير في تفصيل الحوكمة في الجماعات المحلية 

العنوان الجديد: الحوكمة في الجماعات المحلية واقع و افاق حالة بعض بلديات والية الجزائر . المشرف علي زيان محند 
 واعمر
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ى طلب اعادة صياغة عنوان رسالة الدكتوراه للطالبة خير فضيلة تخصص اقتصاديات مالية و العلمي عل وافق المجلس -
 بنوك 

 –دراسة مقارنة  –العنوان القديم: دور السياسات الضريبية في استقطاب االستثمار االجنبي 

 –ارنة دراسة مق –العنوان الجديد: دور السياسات الضريبية في استقطاب االستثمار االجنبي المباشر 

 المشرف : بلوناس عبد هلل

 دحمان زهيرة تخصص تسيير المنظمات  -

 العنوان القديم: الثقافة التنظيمية و بناء المعرفة التنظيمية من اجل تعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات االقتصادية

 العنوان الجديد: الثقافة التنظيمية كمدخل لدعم تاثير ادارة المعرفة في تعزيز القدرات التنافسية للمنظمات 

 المشرف : بورزامة الجياللي

وافق المجلس العلمي على طلب التنازل على االشراف و تغيير عنوان رسالة الدكتوراه في نفس الوقت للطالب رزاق  -
 محمد

القياس و االفصاح المحاسبي على جودة التقارير المالية للبنوك التجارية ، االستاذ المشرف شنوف  اثرالعنوان القديم: 
 شعيب

 –دراسة حالة  –العنوان الجديد: راس المال االستثماري كبديل للتمويل و تقنية مشاركة بالنسبة للمؤسسات االقتصادية 
 االستاذة المشرفة يحياوي نصيرة

 14,45الساعة رفعت الجلسة على 


