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 محضر المجلس العلمي
 محضر اجتماعي المجلس العلمي للكلية

ي للكلية لدراسة الجدول التالي:اجتمع المجلس العلمزواال،  13:00الساعة على  24/04/2016في يوم   
 تشكيل لجان المناقشة بخصوص التأهيل الجامعي والدكتوراه -1
 المطبوعات البيداغوجية -2
 .متفرقات -3

 : تاليةت تم التطرق الى المحاور الس العلمي بقاعة االجتماعابعد افتتاح الجلسة من طرف رئيس المجل
 الجامعي: للتأهيلتشكيل لجان المناقشة  -1

 : تم اقتراح اللجنة التالية ،زوينة لايرالدكتوراه  -1.1
 رئيسا   جامعة بومرداس             التعليم العاليمغاري عبد الرحمان       أستاذ       
 عضوا       جامعة بومرداس    أستاذ محاضر أ            دبيش أحمد                  
عضوا       جامعة البويرة    أستاذ محاضر أ                        فرج شعبان                

:المدعوون     
عضوا   جامعة البويرة              التعليم العاليأستاذ    بوكساني رشيد                         

                                                                                     عضوا   جامعة بومرداس              أستاذ محاضر أ  يتة محمد الصالح    زو      
                                                          عضوا    جامعة بومرداس             أستاذ محاضر أ            بورزامة جياللي     
 : تم اقتراح اللجنة التالية، الجوزي فتيحةالدكتورة  - 2.1
  ارئيس   جامعة بومرداس            التعليم العالي أستاذ         وكيل نسيمة أ             
 وا  عض   جامعة بومرداس     أستاذ محاضر أ               بن حميدة هشام              
 عضوا            جامعة البويرة        أستاذ محاضر أ         يحياوي سمير                

 : المدعوون
    عضوا     جامعة البليدة               التعليم العاليأستاذ      رزيق كمال               

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 عضوا رداس     جامعة بوم    أستاذ محاضر أ                درار عياش            
    عضوا   جامعة بومرداس        أستاذ محاضر أ          دبيش أحمد                

  : تشكيل اللجنة التالية تم اقتراح  ،الدكتور مصبيح أحمد -3.1
 رئيسا   الجزائر المدرسة العليا للتجارة      التعليم العاليأستاذ   عدمان مريزق               
   عضوا           جامعة بومرداس      أستاذ محاضر أ             بن عمر خالد           

 عضوا            جامعة بومرداس              أستاذ محاضر أ بورزامة جاللي               
 : المدعوون
 عضوا    رالجزائالمدرسة العليا للتجارة     التعليم العاليأستاذ       براق محمد              
 عضوا        شعباني مجيد       أستاذ محاضر أ       جامعة بومرداس                   

 عضوا        جامعة بومرداس        رة        أستاذة محاضرة أ      دردر نصي           
 :  تشكيل اللجنة التالية تم اقتراح إبراهيم،الدكتور جمعاسي  -4.1

 اجامعة بومرداس           رئيس   أستاذة محاضرة أ      نبيلة      عرقوب           
 عضوا   جامعة بومرداس            أستاذ محاضر أ        برارة فريد                   
 عضوا جامعة تيزي وزو              يت طالب حميد   أستاذ محاضر أ   آ           
 : المدعوون

 عضواالحكيم     أستاذ محاضر أ       جامعة بومرداس         سعيج عبد            
 عضواأستاذ محاضر أ       جامعة بومرداس                 د نبيل    بلور            
 عضوا        3جامعة الجزائر     التعليم العاليحشمان مولود        أستاذ            

 :  تشكيل اللجنة التالية تم اقتراح ،الدكتورة قميري حجيلة -5.1
 رئيسا     جامعة بومرداس           التعليم العاليبوزيدة حميد        أستاذ             
 عضوا          اضر أ       جامعة بومرداس    أستاذ مح  شيخي بالل                  
 عضوا     الجزائررة المدرسة العليا للتجا  أستاذ محاضر أ   لحرش طاهر                 

 : المدعوون     
 عضوا       التعليم العالي أستاذ   ومرداس  جامعة ب مغاري عبد الرحمان               
 عضوابن عمر خالد         أستاذ محاضر أ       جامعة بومرداس                     
  عضواالبليدة             بيشاري كريم          أستاذ محاضر أ       جامعة            

 : اللجنة التاليةتشكيل تم اقتراح  م،الدكتور بن حسان حكي  -6.1
 جامعة بومرداس        رئيسا      التعليم العاليأستاذ   اونيس عبد المجيد               

 عضوا       جامعة بومرداس        أستاذ محاضر أ         شعباني مجيد                  
 عضوا         3جامعة الجزائر    أستاذ محاضر أ              دراجي كريمو             

 : المدعوون
 عضوا جامعة بومرداس              التعليم العالي أستاذ  بن عنتر عبد الرحمان             
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  عضوا    أ         جامعة بومرداس     بلقاضي بلقاسم           أستاذ محاضر           
 عضوا        3جامعة الجزائر     أستاذ محاضر أ          د مراد      ميت محأ          

 : اللجنة التاليةتشكيل تم اقتراح  ،الدكتورة قهواجي  أمينة -7.1
 رئيسا    جامعة بومرداس               التعليم العاليبن عنتر عبد الرحمان    أستاذ           
 عضوا  الجزائر المدرسة العليا للتجارة   التعليم العالي أستاذ      عدمان مريزق                
  عضوا   جامعة بومرداس                أستاذ محاضر أ          حوشين كمال              

 : المدعوون 
 عضوا      جامعة بومرداس           التعليم العاليأستاذ           أوسرير منور          
 عضوا            جامعة المدية       التعليم العالييرقي حسين            أستاذ          
 عضوا       جامعة بومرداس            أستاذ محاضر أ      تومي عبد الرحمان            

 :اللجنة التاليةتشكيل تم اقتراح  ،حميدوش سفيان الدكتور -8.1
 رئيسا    جامعة بومرداس         التعليم العاليأستاذ   عبد الرحمان  بن عنتر         
 عضوا     دروازي ياسمين         أستاذة محاضرة أ       جامعة بومرداس             
 عضوا        2أ         جامعة البليدة  أستاذ محاضر  قاشي خالد                    
 : المدعوون
 عضواجامعة بومرداس              التعليم العاليد المجيد     أستاذ اونيس عب         
                       .                    عضوا  خليفي رزقي          أستاذ محاضر أ         جامعة بومرداس               
 عضوا   رالجزائلحرش طاهر       أستاذ محاضر أ    المدرسة العليا للتجارة          

 :اللجنة التاليةتشكيل تم اقتراح  ،الدكتور اللطيف عبد الكريم -9.1
 رئيسا     جامعة بومرداس            التعليم العاليأستاذ  أوسرير منور               
 عضوا       جامعة بومرداس      أستاذة محاضرة أ       شنايت صباح              
 عضوا     جامعة بومرداس         أستاذة محاضرة أ           يحياوي نصيرة          

 : المدعوون
              عضوا          جامعة بومرداس           التعليم العالي أستاذبلوناس عبد اهلل             
  اعضو    الجزائرالمدرسة العليا للتجارة       التعليم العالي أستاذبراق محمد                 

 عضوا            أستاذ محاضر أ     جامعة بومرداس        حوشين كمال              
 :اللجنة التاليةتشكيل تم اقتراح ، الدكتور تقار عبد الكريم -10.1

          رئيسا       جامعة بومرداس          التعليم العاليبوزيدة حميد        أستاذ        
 عضوا   أستاذ محاضر أ          جامعة بومرداس           حوشين كمال         
 عضوا             2جامعة البليدة  حمد        أستاذ محاضر أ       شويح م      

 :المدعوون
 عضوا     جامعة بومرداس          التعليم العالي أستاذ  بلوناس عبد اهلل           
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 عضوا   الجزائرالمدرسة العليا للتجارة     تعليم العاليال أستاذ    عدمان مريزق          
 عضوا           جامعة بومرداس      شعباني مجيد        أستاذ محاضر أ               

 تكوين لجان القراءة لمطبوعات بيدغوجية:  -2
 : مطبوعات بيداغوجية التاليةلصادق المجلس العلمي ووافق على تكوين لجان قراءة ل

   . تتكون لجنة القراءة من:"محاضرات في االقتصاد الجزئي "، الدكتوره صالحي سلمى -1.2
 عضوا         سعيج عبد الحكيم     أستاذ محاضر أ       جامعة بومرداس                         

 عضوا         أستاذ محاضر أ       جامعة بومرداس                بوفجي عبد الوهاب             
                                          عضوا    الجزائرالمدرسة العليا للتخطيط واالحصاء  أستاذ محاضر أ     طالبي بدر الدين            

   تتكون لجنة القراءة من: .ادارة االعمال ""محاضرات في مدخل ، الدكتور  بن شايب محمد -2.2
 عضوا   جامعة بومرداس           أستاذة محاضرة أ      يحياوي نصيرة              
 عضوا  جامعة بومرداس         زويتة محمد الصالح    أستاذ محاضر أ              
 عضوا         3جامعة الجزائر  دراجي كريمو           أستاذ محاضر أ               

  تتكون لجنة القراءة من: .لمؤسسة ""محاضرات في نظرية ا، الدكتور تيميزار أحمد -3.2
 عضوا        3جامعة الجزائر      التعليم العاليأستاذ  بن حمودة مجوب             

 عضوا    ومرداس      شنايت صباح        أستاذة محاضرة أ       جامعة ب          
 عضوا           جامعة بومرداس    أستاذ محاضر أ      بن حميدة هشام               

 تتكون لجنة القراءة من: ." 1الجزء "محاضرات في اقتصاديات المالية العامة ، رشالل زهيالدكتور  -4.2
  عضوا     ضر أ       جامعة بومرداس       أستاذ محا       بلقاضي بلقاسم           
 عضوا         حاضر أ       جامعة بومرداسأستاذ م          شيخي بالل           
  عضوا          2أستاذ محاضر أ       جامعة البليدة     درحمون هالل              

 بعد االطالع على التقارير اإليجابية للجان القراءة،  على مطبوعات بيداغوجية سابقة كما صادق المجلس
  ". المؤسسةمحاضرات في رياضيات  "الدكتور خليفي رزقي  -
 ".محاضرات في نظرية التنظيم "  ين كمال حوشالدكتور  –
  ".محاضرات في االدارة االستراتيجية  "شيقارة هجيرة الدكتورة  -
  ".القياس االقتصادي محاضرات ومسائل تطبيقية  "بوستة محمد الدكتور  -
 :العلوم و الماجستير لدكتوراهتشكيل لجنة مناقشة  -3
التسويق االجتماعي وتثمير أموال المتبرعين في  "ة للدكتوراه الموسومة: صادق المجلس على تشكيل لجنة مناقش -1.3 

وهابي للطالبة  ،دراسة ميدانية لعينة من جمعيات واليتي البويرة والمسيلة " نموذجا الجمعياتللربح المنظمات غير الهادفة 
  :تتكون اللجنة من تخصص: تسيير المنظمات، حيث ،كلثوم

 رئيسا     جامعة بومرداس            التعليم العالي أستاذالرحمان      مغاري عبد              
 مشرفا            جامعة بومرداس     تومي عبد الرحمان      أستاذ محاضر أ                  
 عضوا      جامعة بومرداس             التعليم العالي أستاذ       أوسرير منور                  
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 عضوا                      جامعة البويرة            التعليم العاليأستاذ   بوكساني رشيد                      
 عضوا      الجزائرالمدرسة العليا للتجارة     التعليم العالي عدمان مريزق      أستاذ              
 عضو           3جامعة الجزائر      التعليم العالي كسرى مسعود          أستاذ              

تشكيل لجنة مناقشة ماجستير بعنوان " دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق أهداف صادق المجلس العلمي على  -2.3 
 ،زعابطة عبد اللطيفطالب للدراسة حالة شركة اتصاالت الجزائر االغواط " –نظام الرقابة الداخلية 

 : من حيث تتكون اللجنة ،تخصص: محاسبة
 أستاذ محاضر أ     جامعة بومرداس             رئيسا           شيخي بالل              

 أستاذ محاضر أ     جامعة بومرداس             مشرفا  شعباني مجيد                     
 أستاذ محاضر أ     جامعة بومرداس             عضوا    جاري فاتح                     

 عضوا               2 أستاذ محاضر أ     جامعة البليدة  العرابي حمزة                     
  :دكتوراه رسائل عناوين يالت في تعد طلب الموافقة على إجراء -4

علق االمر ويت لألقسامالى اللجان العلمية  الدكتوراه رسائلمتعلقة بالتعديالت الخاصة بقرر المجلس العلمي احالة الملفات ال
   .دحماني زهيرةو رزاق محمد : طلبات المقدمة من قبلالب
 :   المتفرقات -5

، حيث أوصى بضرورة 2015/2016ناقش المجلس العلمي مسألة التكوين القصير األجل بالخارج للسنة الجامعية     
ل ــــــــات العليا و البحث العلمي من أجفتح دورة استقبال الملفات على مستوى األقسام، ثم تحال على نيابة العمادة للدراس

المــــــدة مقترحات بخصوص  تحضيرتنقيطها و ترتيبها وفق االستحقاق )استعمال بطاقة التقييم المعمول بها سابقا(، مع 
 ة.مبما يتناسب و الميزانية المتاحة لتعرض على المجلس العلمي في دورته القاد الممكنة

 
 .الاو ة والنصف ز الثالث 15:30الجلسة رفعت 

 
 


