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 محضر اجتماع المجلس العلمي للكلية

2016فيفري  21يوم   

 :لدراسة جدول االعمال التايل حبضور األعضاء املمضون يف الورقة امللحقة، و ذلكاجتمع اجمللس العلمي  صباحا  10الساعة  على 21/02/2016يف يوم 

 اجلامعي  التأهيلتشكيل جلان الفحص خبصوص  -1
 املطبوعات البيداغوجية  -2
 تشكيل جلان املناقشة لرسائل الدكتوراه -3
 ( تأهيل جامعيسرت ، دكتورة ، ناقشات الساققة   ماجياملدقة على نتائج ااملص -4
 .cnepruحصائل النشاط ملشاريع البحث يف إطار املصادقة على  -5
 متفرقات  -6

اجمللس  ألعضاءاىل قرجمة اجتماع  فأشارت ،مبا هو جديد لإلعالممث اعطاء الكلمة للسيدة عميدة الكلية  ،قعد افتتاح اجللسة من طرف رئيس اجمللس العلمي    
و يوم  F، كما مت التذكري قوجود ندوتني يوم االثنني قاجلناح  Fالعلمي للكلية مع رئيس اجلامعة يوم االرقعاء على الساعة التاسعة صباحا ققاعة املناقشات اجلناح 

  .اخلميس قاملكتبة املركزية

  وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلان الفحص الواردة أسفله. :الجامعي التأهيللفات م -أوال

 تتكون جلنة الفحص من:،  نةزوي لايراملرتشحة :  -1
 جامعة البويرة         العايل استاذ التعليم  قوكساين رشيد              -
 جامعة قومرداس             حماضر أاستاذ     زويتة حممد صاحل         -
 جامعة قومرداس    استاذ حماضر أ            قورزامة اجلياليل           -
 تتكون جلنة الفحص من:،  الجوزي فتيحة املرتشحة  -2
 02جامعة البليدة         التعليم العايلاستاذ          ق كمال         رزي -
 جامعة قومرداس              حماضر أاستاذ          دقيش امحد         -
 جامعة قومرداس      أ         استاذ حماضر        درار عياش           -
 تتكون جلنة الفحص من:،  ابراهيم يجمعاساملرتشح  -3
 جامعة اجلزائر         التعليم العايل حشمان مولود             استاذ -
 جامعة قومرداس              حماضر أاستاذ   سعيج عبد احلكيم        -
 جامعة قومرداس        استاذ حماضر أ       قلورد علي نبيل           -

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
بوقره بومرداس  محمدجامعة    

ييروعلوم التس  كلية العلوم االقتصادية التجارية  
   العــــــلميلس  ــالمج

2016/ت.ترقم:        /م ع/ ك.ع ا.  
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 تتكون جلنة الفحص من:   ،احمدح صيبماملرتشح  -4
 اجلزائر املدرسة العليا للتجارة       التعليم العايلاستاذ    قراق حممد              -
 جامعة قومرداس            حماضر أاستاذ   شعباين جميد             -
 جامعة قومرداس            حماضر أاستاذ   دردر نصرية              -
  تتكون جلنة الفحص من:،  بن حسان حكيماملرتشح   -5
 جامعة قومرداس      التعليم العايلاستاذ     عبد الرمحان     قن عنرت -
 جامعة قومرداس           حماضر أاستاذ  قلقاضي قلقاسم            -
 03جامعة اجلزائر          حماضر أاستاذ       د        مراايت حممد  -
 تتكون جلنة الفحص من:،  قميري جميلةاملرتشحة  -6
 جامعة قومرداس         العايل استاذ التعليم    ميغاري عبد الرمحان     -
 جامعة قومرداس       استاذ حماضر أ          قن عمر خالد           -
 02جامعة البليدة            حماضر أاستاذ      قيشاري كرمي            -
 تتكون جلنة الفحص من:، قهواجي امينة  املرتشحة  -7
 جامعة قومرداس          العايل استاذ التعليم     اوسرير منور          -
 جامعة املدية         العايل استاذ التعليمقي حسني              ير  -
 جامعة قومرداس               حماضر أستاذ ا   تومي عبد الرمحان      -
 تتكون جلنة الفحص من:،  ار عبد الكريمقتاملرتشح  -8
 جامعة قومرداس          العايل استاذ التعليم     قلوناس عبد اهلل       -
 اجلزائر املدرسة العليا للتجارة         العايل استاذ التعليم      عدمان مريزق        -
 جامعة قومرداس              حماضر أاستاذ      حيياوي نصرية         -
 تتكون جلنة الفحص من:،  الطيف عبد الكريماملرتشح  -9
 جامعة قومرداس         العايل استاذ التعليم      قلوناس عبد اهلل      -
 اجلزائر املدرسة العليا للتجارة         العايل استاذ التعليم  قراق حممد               -
 جامعة قومرداس       استاذ حماضر أ              حوشني كمال      -

 تتكون جلنة الفحص من:،  حمادوش سفياناملرتشح  -10
 جامعة قومرداس          العايل ستاذ التعليما      اونيس عبد اجمليد    -
 جامعة قومرداس              حماضر أاستاذ     خليفي رزقي          -
 اجلزائر املدرسة العليا للتجارة             حماضر أاستاذ              حلرش طاهر -

إلقداء  االستماع ي من خارج جامعة قومرداس   جامعة الوادي ( ، و قعد عرض امللفني على اعضاء اجمللس واجلامع للتأهيلاستقبل اجمللس العلمي للكلية ملفني 
 على ذلك،اعضاء أرقعة على قبول امللفني مع حتفظ  قاألغلبية تمت التصويخاصة و أنه ألول مرة نستقبل ملفات خارج جامعة قومرداس،  خبصوصهما، الرأي

 يفضل ،صلية للمرتشحاملؤسسة اال تأهيلحالة عدم تنص أنه يف منه اليت  08اجلامعي سيما املادة  التأهيلاحملدد التفاقية تطبيق احكام  521لقرار ا نظرا لكون
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اليت روعي  مت اقرتاح جلان الفحص االتية موافقة األغلبيةو قناء على  ،االصليةته اىل مؤسس قربألاامعية اجل ؤسسةاملم املؤسسة االصلية ملف املرتشح اىل تقدأن 
 :فيها تعيني عضو من جامعة املرتشح لكليهما قاعتبارمها األكثر اطالعا مبلف املرتشحني

 تتكون جلنة الفحص من:،  عوادي مصطفىاملرتشح   -11
 جامعة قومرداس         التعليم العايل قوزيدة محيد               استاذ -
  03جامعة اجلزائر         التعليم العايل قدي عبد اجمليد           استاذ -
 جامعة الوادي             حماضر أاستاذ                   عزة لزهر -

 تتكون جلنة الفحص من:،  صررحال ن املرتشح  -12
 02جامعة البليدة         التعليم العايلاستاذ    ناصر مراد               -
 جامعة قومرداس              أ استاذ حماضر  قعداش عبد الكرمي        -
 جامعة الوادي             حماضر أاستاذ      محيداتو حممد ناصر    -

 المطبوعات البيداغوجية : -ثانيا

 جتاوزتقريرين اجياقيني و خبريين لانه يف حال تقدمي  اليت تعرض عليه، خبصوص تقارير اخلربة للمطبوعات البيداغوجيةتوصيته يف البداية سجل اجمللس العلمي  
  .شهر ( فان املطبوعة تعتمد من طرف اجمللس العلمي 01اخلبري الثالث املدة احملددة   

 وافق اجمللس العلمي على تعيني جلان اخلربة لقراءة املطبوعات البيداغوجية الواردة أسفله.درس و 

 مت اقرتاح اللجنة االتية "،  القياس االقتصادي حماضرات و مسائل تطبيقية "  ، قعنوان  بوستة محمد لدكتورامطبوعة  -1
 جامعة قومرداس               أحماضر استاذ     سعيج عبد احلكيم       -
 جامعة قومرداس               أحماضر استاذ     عرقوب نبيلة             -
 2جامعة البليدة                أاستاذ حماضر      ساطور رشيد           -
 مت اقرتاح اللجنة االتية "، حماضرات يف نظرية التنظيم " قعنوان  ،كمالحوشين   مطبوعة الدكتور -2
 جامعة قومرداس          التعليم العايل استاذ            اونيس عبد اجمليد -
 أ              جامعة قومرداس استاذ حماضر                باين جميدعش -
 02جامعة البليدة              أاستاذ حماضر                  شويح حممد -
 مت اقرتاح اللجنة االتية "، حماضرات يف رياضيات املؤسسة "، قعنوان رزقيخليفي مطبوعة الدكتور  -3
 جامعة قومرداس           أحماضر استاذ     قلورد علي نبيل           -
 جامعة قومرداس         أحماضر استاذ         قرارة فريد             -
 جامعة تيزي وزو        أحماضر ستاذ ات طالب عبد احلميد      آي -
 مت اقرتاح اللجنة االتية  "، حماضرات يف ادارة املوارد البشرية" قعنوان ، ي ليلىمطال األستاذةمطبوعة  -4
 جامعة قومرداس        التعليم العايل استاذ قن عنرت عبد الرمحان       -
 جامعة املدية       التعليم العايل استاذ              رقي حسني  ي -
 جامعة قومرداس          حماضر أاستاذ    قن محيدة هشام          -
 مت اقرتاح اللجنة االتية "، اضرات يف املشتقات املالية " حمقعنوان  ،جهيدة نسيليمطبوعة األستاذة  -5
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 جامعة قومرداس          التعليم العايل ةاوكيل نسيمة            استاذ -
 جامعة قومرداس              حماضر أاستاذ         شيخي قالل     -
 اجلزائرو االقتصاد التطبيقي  لإلحصاءاملدرسة الوطنية العليا أ                استاذ حماضر     طاليب قدر الدين    -

توضح مدة تدريس شهادة  ،التحكيم العلمي مودعة بغرضي مطبوعة بيداغوجية أمع مستقبال يرفق  في هذا اإلطار ان صي المجلس العلميو كما ي
 .الخبيربغرض توجيههما الى للوحدة المدرسة، و هذا كذا نسخة من البرنامج البيداغوجي الرسمي   القسم، وطرف رئيس الوحدة ممضاة من 

  :لمطبوعات البيداغوجية االتيةاخلربة اإلجياقية ل نتائج كما صادق اجمللس العلمي على

 " محاضرات في االسواق المالية و تسيير المحافظ "، :بح أمحد ، قعنوانيمص -

 "،مقياس تسيير المؤسسةمحاضرات في " :، قعنوان حكيم قن حسان -
 " محاضرات في إدارة الصراعات و األزمات "، قهواجي أمينة ، قعنوان : -
 ." محاضرات في الرياضيات المالية " :قعنوانشنايت صباح ،  -

 تشكيل لجان المناقشة للدكتوراه و رسائل الماجيستر  -ثالثا

 تشكيلة جلان املناقشة التالية لرسائل الدكتوراه.وافق اجمللس العلمي على 

  اسلوب االدارة بالكفاءات كتوجه اداري جديد لتحقيق مزايا تنافسية في المنظمة " قعنوان ،ختصص تسيري املنظمات ،مقدود وهيبة الطالبة  -1
 ، تتكون جلنة املناقشة من:"دراسة حالة مؤسسات الهاتف النقال بالجزائر 

 رئيسا             جامعة قومرداس             أستاذ التعليم العايلاري عبد الرمحان        غم -
 مشرفا              جامعة البويرة                أ   علي زيان حمند واعمر     أستاذ حماضر  -
 ممتحنا            اجلزائراملدرسة العليا للتجارة          العايل أستاذ التعليم         شنويف نور الدين -
 ممتحنا              جامعة قومرداس                  حماضر أأستاذ      شعباين جميد          -
 ممتحنا             جامعة قومرداس                  حماضر أحوشني كمال            أستاذ  -
 ممتحنا                     البويرةجامعة               حماضر أفرج شعبان              أستاذ  -

 
الدولية يف احلد من ممارسات ادارة  يةبساحملاتطبيق املعايري  ألثر مقرتح طارا" : قعنوان ،اقتصاديات املالية و البنوك ختصص ،شاوشي كهينة  الطالبة  -2

 ". تتكون جلنة املناقشة من:االرقاح يف الشركات اجلزائرية 
 رئيسا          03جامعة اجلزائر          العليم العايلاستاذ      حواس صالح الدين  -
 مشرفا           قومرداسجامعة           التعليم العايل أستاذ       شنوف شعيب     -
 ممتحنا               جامعة املدية          التعليم العايل أستاذ    رميدي عبد الوهاب  -
 ممتحنا          2 جامعة البليدة          التعليم العايل أستاذ         سي مسعودو درا -
 ممتحنا         جامعة قومرداس        أستاذ حماضر أ                   حيياوي نصرية  -
 ممتحنا             جامعة قومرداس            حماضر  أ أستاذ           خنفري خيضر -
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 املناقشة التالية ملذكرة ماجستري.كما وافق اجمللس العلمي على جلنة 

 تتكون جلنة املناقشة من:"، اثر تطبيق املعايري احملاسبية الدولية على مهنة املراجعة اخلارجية يف اجلزائر " : عنوانق ،ختصص حماسبة ،بوقران دليلة الطالبة 

 رئيسا  داس        جامعة قومر          محيدة هشام        استاذ حماضر أ قن  -
 جامعة قومرداس         مشرفا     التعليم العايلأستاذ  شنوف شعيب         -
 ممتحنا       03جامعة اجلزائر      التعليم العايلأستاذ            حممد رجراج -
 ممتحنا      جامعة قومرداس              حماضر أجاري فاتح            أستاذ  -

 الجامعي  التأهيلو الدكتوراه  رسائل لمذكرات ماجستير، المصادقة على نتائج المناقشات السابقة  -رابعا

  و ذلك قعد رفع التحفظ من طرف رؤساء جلان املناقشة: ،التالية مناقشات مذكرات الماجستير صادق اجمللس على -1
 اقتصاد كمي              يد عنرت     الطالب عب -
 قن عمرة عبد الرزاق        اقتصاد كمي الطالب  -
 اقتصاد كمي         نذير       الطالب حيياوي  -
 اقتصاد كمي                    وهيبة      مزنر  -
 التالية و ذلك قعد رفع التحفظ من طرف رؤساء اللجان املناقشة. الدكتوراه ات رسائلمناقش صادق اجمللس العلمي على -2
 مالية املؤسسة        منرينصر الدين     الطالب  -
  البنوك واقتصاديات املالية              الطالبة قن نايب فتيحة -
 تسيري املنظمات                حسيان امحد       -
 الواردة أمساؤهم أسفله. لألساتذة الجامعي التأهيل مناقشاتاملصادقة على  -3
 ن امحد قادر             توايت ادريس                           قنان اقراهيم          اليب فريد طقن      شعباين لطفي        -
 فقري سامية               تة حممدقوس                       قن زغيوة حممد            لوعيل قالل              عليوات رفيق -
 الكتاقية مصادق عليها من طرف املشرف على البحث.املرفقة قالتربيرات  تعديالت عناوين رسائل الدكتوراهصادق اجمللس العلمي على  -4
 ، ختصص تسيري املنظمات   مالك مريمالطالبة  -

 "حماولة تصميم نظام قياس االداء يف القطاع العمومي ": العنوان الساقق          

 ".دراسة حالة مؤسسة عمومية استشفائية  –مي حماولة تصميم نظام قياس االداء يف القطاع العمو ": العنوان اجلديد         

 ، ختصص تسيري املنظمات حليمي الميةالطالبة  -

   " الذكاء االقتصادي كهمزة وصل قني املؤسسة و البحث العلمي" : العنوان الساقق           

 " دور البحث العلمي يف تنمية الذكاء االقتصادي للمؤسسات " : العنوان اجلديد          

 ، ختصص االدارة التسويقية حداد نور الهدىالطالبة  -

 "اثر املزيج التسويقي الدويل على االداء التصديري للشركات الصناعية اجلزائرية املصدرة للمنتجات غري النفطية  " : العنوان الساقق          
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 ". اجلزائرية املصدرة للمنتجات غري النفطية للمؤسسات الصغرية و املتوسطةاملزيج التسويقي الدويل على االداء التصديري  أثر" : العنوان اجلديد         

 ، ختصص االدارة التسويقية سلمى يمصوتو مر الطالبة  -

   -دراسة لعينة من البنوك اجلزائرية  –ات التسويقية يف تطوير اخلدمات املصرفية سدور السيا" : العنوان الساقق          

 ". دور االسرتاتيجيات التسويقية يف تطوير اخلدمات املصرفية و مواجهة حتديات االزمات املالية" العنوان اجلديد:           

 cnepruالمصادقة على حصائل مشاريع البحث في اطار  -خامسا

 لوحدات البحث التالية: 2015صادق المجلس العلمي على حصائل النشاط برسم سنة 

 نصرية،حيياوي  املشروع  ئيسر ، "و شروط تفعيل نشاطها يف اجلزائر  ةور البورصد"  -1
 ،وزيدة محيدق رئيس املشروع،" ، حالة والية قومرداس التنظيم الشبكي فققتصادية و رسم مالمح منوذج للتسيري االسرتاتيجي لعينة من املؤسسات اال"  -2
 ،شعباين جميد املشروع، رئيس "دراسة العالقة قني التضخم و سعر الصرف و سبل حتقيق االستقرار النقدي يف اجلزائر "  -3
  ،قن عنرت عبد الرمحان ، رئيس املشروع"واقع املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات و اهليئات اجلزائرية "  -4
 ،عرقوب نبيلة  ، رئيس املشروع " النمو االقتصادي يف اجلزائردور السياسة النقدية يف تفعيل االستثمار و اثره على "  -5
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 تصاديةقسم العلوم االق

  اقتصاد و تسيري املؤسسة 
  استشرايفحتليل اقتصادي و 
  نقدي و قنكياقتصاد 
  االقتصاد الدويل 
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  مالية ادارة 
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  تسويق اخلدمات 
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