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محضر المجمس العممي
في يوم  2016/09/20عمى الساعة  10:00صباحا ،اجتمع المجمس العممي لمكمية لدراسة جدول األعمال التالي:
 -1الوضعية البيداغوجية لمسنة الجامعية ،2017/2016
 -2تشكيل لجان المناقشة لرسائل الدكتوراه،

 -3المصادقة عمى تقارير خبرة لمطبوعات البيداغوجية،
 -4تنظيم مسابقة الدكتوراه ،2017/2016
 -5متفرقات.
بعد افتتاح الجمسة من طرف رئيس المجمس العممي بقاعة االجتماعات تم التطرق الى المحاور التالية:
 -1المصادقة عمى تقارير خبرة لمطبوعات البيداغوجية:

صادق المجمس العممي عمى تقارير الخبرة اإليجابية لممطبوعات التالية:
 -مطبوعة الدكتور خميفي رزقي " محاضرات في إدارة المعرفة "،

 -مطبوعة الدكتور واعمي عرقوب " محاضرات في لوحة القيادة االستشرافية "،

 مطبوعة الدكتورة قدايفة أمينة " محاضرات في نظم االستخبارات التسويقية "، -مطبوعة الدكتورة يحياوي نصيرة " أساليب تقييم المؤسسات "،

 مطبوعة الدكتور صابة مختار " محاضرات في مقياس دراسة حاالت "، مطبوعة الدكتور بودلة يوسف " محاضرات في إدارة الموارد البشرية "، -مطبوعة الدكتور بوطالب إبراىيم " محاضرات في سموك المستيمك "،

 مطبوعة الدكتورة دويدي خديجة ىاجر " محاضرات في مراقبة التسيير "، -مطبوعة الدكتورة عقون سعاد " محاضرات مراقبة التسيير "،

 -مطبوعة الدكتورة ىبري نصيرة " محاضرات في الفساد اإلداري و اخالقيات العمل ".

-2تشكيل لجان مناقشة لرسائل الدكتوراه:

 -1.2 -بعد دراسة ممف الطالب بوزيدي جمال الذي قدم رسالتو لمدكتوراه المعنونة " العالقة بين معدل الفائدة و

الدورة االقتصادية" ،و بناء عمى الوثائق المقدمة المستوفية لمشروط المطموبة ،تم رفع التحفظ المتعمق بالجوانب
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الشكمية و الوعد بالنشر المسجل في اجتماع المجمس السابق بتاريخ  ،2016/06/14و بذبك تم تثبيت لجنة
المناقشة السابقة.

  -2.2بعد دراسة ممف الطالب صايفي عمار الذي قدم رسالتو لمدكتوراه المعنونة " أىمية االستثمار المحفظي فيالدول العربية دراسة مقارنة بين الجزائر تونس و المغرب" ،وافق المجمس عمى تشكيل لجنة المناقشة التالية:
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 -3.2تم إعادة دراسة ممف الطالبة شرياف وحيدة و الذي كان محل تحفظ في االجتماع السابق لممجمس،عنوان الرسالة " الوصول إلى الكفاءات عن طريق خمق تكامل بين نظامي التحفيز و التكوين مع دراسة حالة منظمة
طيبة فود كومباني المنتجة لعصير رامي " ،وافق المجمس العممي عمى تشكيل لجنة المناقشة التالية:
أوسرير منور
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 -4.2-دراسة ممف الطالبة صيودة إيناس التي قدمت رسالة دكتوراه معنونة " أىمية التزام المؤسسات االقتصادية

الجزائرية بتطبيق معيار المحاسبة الدولي األول " ،قصد تشكيل لجنة مناقشة.

بالنظر إلى تحفظ المجنة العممية لقسم عموم التسيير عمى تشكيل لجنة المناقشة ،بسبب محتوى المقال العممي المنشور

في مجمة "اإلصالحات االقتصادية و التكامل االقتصادي العالمي" الصادرة عن المدرسة العميا لمتجارة رقم ،2009/06

و الذي قدرت المجنة العممية لمقسم أنو بعيد كميا عن موضوع رسالة الدكتوراه لممترشحة ،الحظ أعضاء المجمس العممي
باإلضافة إلى ذلك أن المقال نشر قبل التسجيل األول لمطالبة في الدكتوراه (تاريخ التسجيل :جانفي  ،)2010و عميو

تقرر التحفظ عمى تشكيل لجنة مناقشة باعتبار أن المقال غير مقبول في نظر أعضاء المجمس.

-3الوضعية البيداغوجية لمسنة الجامعية 6112/6112

تدخل نائب العميد لمبيداغوجيا و قدم عرضا حول انطالق السنة الجامعية  2017/2016في أحسن الظروف و بداية

الدروس بصفة رسمية لطمبة الميسانس ،كما تم استكمال توجيو طمبة الماستر  1نحو التخصصات عمى أن تنطمق

الدراسة بالنسبة ليم ابتداء من .2016/09/24

 -4وافق المجمس العممي عمى تشكيل لجنة خبر لمطبوعة بيداغوجية عنوانيا ":االقتصاد الجزئي" لألستاذ مفتي محمد
البشير ،و نتيجة استيفائو لممعايير المنظمة لذلك وافق المجمس عمى تشكيل لجنة الخبرة التالية:
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 -5تنظيم مسابقة الدخول إلى السنة ألولى دكتو اره 6112/6112

بعد مناقشة النصوص القانونية المنظمة لمدكتوراه في إطار نظام ل.م.د ( القرار الوزاري رقم  2016/547مؤرخ في
 2016/06/02و التعميمة الو ازرية رقم  2016/528المؤرخة في  )2016/09/02و توضيح حدود تدخل كل

األطراف المشاركة في العممية ،اقترح المجمس عمى لجنة التكوين في الدكتوراه و فروعيا توحيد معيار تحديد الحد
األقصى لعدد المترشحين الجتياز المسابقة لكل التخصصات المفتوحة لمسابقة ،و ذلك بعد انتياء مرحمة التسجيل،
كما أوصى المجمس بضرورة تحضير كل الوسائل إلنجاح المسابقة حيث يتم اجراء االمتحان و تصحيحو في نفس

اليوم و اعالن النتائج بعد مصادقة الييئات العممية المخولة قانونا عمييا.

 -2متفرقات

 اعمم رئيس المجمس أعضائو عن موافقتو عمى تمديد فترة التربص ب ـ  08أشير لمطالب شعبان محمد في إطاربرنامج التكوين االقامي  PNEبماليزيا لمسنة الجامعية  2016/2015و بدون أثر مالي بناء عمى طمبو ،و ذلك

لتعرضو لوعكة صحية مطولة خالل فترة تربصو مما أعاقو عن استكمال رسالة الدكتوراه.

 -وافق المجمس العممي عمى طمب تعديل عنوان رسالة دكتوراه لمطالب يوسفي نور الدين بعد موافقة األستاذ

المشرف ليصبح العنوان الجديد " السياسات الجبائية لدول المغربي العربي و إشكالية التنسيق في إطار تحقيق

التكامل االقتصادي".

 درس المجمس العممي طمبات تخفيض الحجم الساعي لمتدريس لطمبة الدكتوراه طبقا لمتعميمة الو ازرية المرخصةلذلك ،و يتعمق األمر باألستاذين قوبة كريم و يوسفي نور الدين من قسم العموم المالية و المحاسبية ،و نظ ار لعدم

وجود لجنة عممية عمى مستوى القسم بعد ،قرر المجمس العممي مايمي:

رفض طمب يوسفي نور الدين نظ ار لتقديم الطمب في وقت متأخر أي بعد البرمجة،

رفض طمب قوبة كريم ألنو ال يستوفي المعايير القانونية (التسجيل السادس).

رفعت الجمسة عمى الساعة  13و  20د.

رئيس المجمس العممي /بموناس عبد اهلل
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