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اجتماع المجلس العلمي للكليةمحضر   

07/03/2018يوم األربعاء   
ظيمو االجتماع ادلزمع تن إلغاءحيث مت  الجتماعو،بعد الدعوة الثانية  سا صباحا و ذلك 09:00بالتاريخ أعاله على الساعة  انعقد اجمللس العلمي

: التايل األعمالدراسة جدول مت خالل ىذا االجتماع ،  القانوين نتيجة عدم استكمال النصاب 2018مارس 01يوم   

الجامعي. التأىيلملفات -1  
تكوين لجان مناقشة اطروحات دكتوراه -2  
تكوين لجان خبرة لمطبوعات . -3  
االيام الدراسية و الملتقيات .-4  
.متفرقات  -5  

 النقطة األولى : ملفات التأىيل الجامعي ، حيث درس وصادق على اللجان ادلوالية :

التالية .و الفحص  اخلربةمت تشكيل جلنة ،صالح ربيعة د.  المترشحة -1  

جامعة بومرداس                      أستاذ                شنايت صباح أ.د.   
                    03جامعة اجلزائر                       أستاذ                  رجراج زلمدأ.د. 
                جامعة بومرداس                  استاذ زلاضر قسم أ             بلقاضي بلقاسمأ.د. 

     األتية:  و الفحصجلنة اخلربة مت تشكيل  ،قلي محمدد. المترشح  -2

    جامعة بومرداس                   استاذ                 .د شعباين رليد              أ -
  جامعة بومرداس        استاذ زلاضر قسم أ             .دسعيج عبد احلكيمأ -
                                      بويرة جامعة          استاذ زلاضر قسم أ                 .د قاشي يوسفأ -

   اآلتية :   الفحص اخلربة وة مت تشكيل جلن ،د.سايج فايز المترشح -3   

جامعة بومرداس               استاذ                     .د شعباين رليد           أ -  
          جامعة بومرداس                    استاذ زلاضر قسم أ                       د.فقري سامية -
        02البليدة   جامعة           أ       استاذ زلاضر قسم          د.طاليب زلمد        -

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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0281/ت.ترقم:        /م ع/ ك.ع ا.  
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اخلربة و الفحص التالية :مت تشكيل جلنة ، د. بودور شوريبالمترشح  -4  
جامعة بومرداس              استاذ                   .د شنوف شعيب        أ -  
  اس         جامعة بومرد         استاذ زلاضر قسم أ                    د.بطاطا سفيان-
   03اجلزائر  جامعة         استاذ زلاضر قسم أ                آيت زلمد مرادد.  -
اخلربة و الفحص التالية :مت تشكيل جلنة  ،د. براغ محمد المترشح-5  
جامعة بومرداس              استاذ                     .د بوكساين رشيد       أ -  
   جامعة بومرداس                  استاذ زلاضر قسم أ                  د.تقار عبد الكرمي-
  03اجلزائر جامعة          استاذ زلاضر قسم أ            د.طويلب زلمد       - 

اخلربة و الفحص التالية :مت تشكيل جلنة  ،عماروش خديجة ايمان. د المترشحة -6  
جامعة بومرداس                           استاذ                 اوكيل نسيمة .د أ -  
                     جامعة بومرداس                   استاذ زلاضر قسم أ                   سعدي فيصل  د.-
مخيس مليانة جامعة           استاذ زلاضر قسم أ                       توبني عليد. -  
اخلربة و الفحص التالية :مت تشكيل جلنة ، صبوعة عبد الحفيظد. المترشح  -7  
مدرسة الدراسات العليا للتجارة             استاذ                          شعباين امساعيل .د أ -  
              جامعة بومرداس                استاذ زلاضر قسم أ            بوطالب ابراىيم       د.-
   بومرداس جامعة        استاذ زلاضر قسم أ                    توايت ادريس د. -
:اخلربة و الفحص التاليةمت تشكيل جلنة  ،خوخي عبد الرحمند.  المترشح -8  
  03جامعة اجلزائر            استاذ                      سعدون بوكابوس   .د أ -
                   جامعة بومرداس                 استاذ زلاضر قسم أ                  بوشلوش سعادد. -
    بومرداس جامعة          استاذ زلاضر قسم أ                  دردر نصرية د.  -
اخلربة و الفحص التالية :مت تشكيل جلنة  ،زواوي فضيلةد.  المترشحة -9  
داس جامعة بومر          استاذ                            حوشني كمال.د أ -  
     جامعة بومرداس               استاذ زلاضر قسم أ                 صاحلي سلمى د.-
                            بويرة جامعة        استاذ زلاضر قسم أ                بلقاسم رابح د.  -

  اخلربة و الفحص التالية : مت تشكيل جلنة  ،د. دبوزين محمدالمترشح  -10
      جامعة بومرداس    استاذ                              .حيياوي نصرية         أ.د-
                                جامعة بومرداس                استاذ زلاضر قسم أ  د. بعداش عبد الكرمي       -
                                شلف جامعة    استاذ زلاضر قسم أ              د. حساين حسني           -

     : خلربة و الفحص التاليةامت تشكيل جلنة  المترشح د.بركاني سمير،-11
جامعة بومرداس         استاذ                    بن عنرت عبد الرمحان     أد -  

جامعة بومرداس         استاذ زلاضر قسم أ       د. دروازي يامسني           -      
     02البليدة جامعة       استاذ زلاضر قسم أ       بيشاري كرمي            د. -    
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     اخلربة و الفحص التالية : مت تشكيل جلنة  ،د. بوزيد مروان المترشح -12
                03اجلزائر جامعة                  استاذ                أ.د.يوسف بومدين          -    
                                                               جامعة بومرداس                زلاضر قسم أ استاذد.جملد بوزيدي                  -    
                                       بومرداس جامعة           استاذ زلاضر قسم أ      د.بن شايب زلمد             -    

  النقطة الثانية : تشكيل لجان مناقشة رسائل الدكتوراه، حيث درس و صادق على اللجان ادلوالية: 
  : تسيري ادلنظمات . تخصص                         فاسي فاطمة الزىراء :الطالبة   -1
  -دراسة عينة من جامعات الوسط  –ظيمي يف اجلامعات اجلزائرية  واقع التعلم التن بعنوان :   

   :لجنة المناقشة    
رئيسا    جامعة بومرداس               استاذ                   أ.د. بن عنرت عبد الرمحن -  
مقررا   جامعة بومرداس               استاذ              أ.د.اوكيل نسيمة               -  
   شلتحنا     03جامعة اجلزائر         استاذ                   أ.د علي عبد اهلل           -
   شلتحنا      03جامعة اجلزائر                      استاذ     أ.د. سويسي عبد الوىاب     
تحنا شل   جامعة بومرداس       قسم أ     استاذ زلاضر     د. عقون سعاد               -  
شلتحنا          البويرة  جامعة       استاذ زلاضر قسم أد. علي زيان زلند واعمر          -  
: تسيري ادلنظمات .تخصص              بوقابة  وردية                        :ةالطالب-2  

"من ادلؤسسات رلموعة –دراسة حالة  – االبداع التكنولوجي ودوره يف تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية:  بعنوان  
:المناقشةلجنة   

رئيسا      جامعة بومرداس           استاذ                         أ.د. شعباين رليد        -  
مقررا     جامعة بومرداس             استاذ                       أ.د.حوشني كمال        -  
شلتحنا             بويرة    جامعة                      استاذ                أ.د.قرومي محيد  -  
شلتحنا    بومرداس         جامعة  استاذ زلاضر قسم أ              د.بوستة زلمد           -  
شلتحنا          02البليدة جامعة          استاذ زلاضر قسم أ    د. شويح زلمد            -  
شلتحنا                 الربج جامعة            استاذ زلاضر قسم أيسي           د. قايدي مخ-  
: تسيري ادلنظمات . تخصصبن شوك وىيبة                                     الطالبة:-3  

  (.2016-2000اجلاذبية باستخدام بيانات السائل خالل ) جزلددات الطلب السياحي الدويل يف اجلزائر منوذ : بعنوان 
المناقشة:لجنة   

رئيسا   جامعة بومرداس                استاذ                                أ.د.اوسرير منور -  
مقررا      جامعة بومرداس                                استاذ            أ.د. حيياوي نصرية-  
شلتحنا              03جامعة اجلزائر                      استاذ          أ.د زيروين مصطفى -  
شلتحنا               03جامعة اجلزائر  استاذ                           أ.د.ىدير عبد القادر  -  
شلتحنا                 بومرداسجامعة        زلاضر قسم أ استاذ         د. بن حسان حكيم-  
شلتحنا             02البليدة جامعة       زلاضر قسم أذ  استاد. شريف ناصر               -  
  تسيري ادلنظمات:  تخصصبغدود راضية                                   : ةالطالب-4

  .باألخضريةالوحدة االنتاجية  –دراسة حالة ادلؤسسة الوطنية للدىن  –اثر القيادة االبداعية يف تفعيل ابداع العاملني يف ادلنظمة : بعنوان 
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المناقشة:لجنة   
  جامعة بومرداس               رئيسا      استاذ                             أ.د. بن عنرت عبد الرمحن -
  جامعة بومرداس               مقررا      استاذ                             أ.د.حوشني كمال        -
شلتحنا     جامعة بومرداس                استاذ زلاضر قسم أ             د.لطيف عبد الكرمي       -  
  شلتحنا               البويرة  جامعة  استاذ زلاضر قسم أ         د. علي زيان زلند واعمر           -
شلتحنا  البويرة               جامعة        استاذ زلاضر قسم أ                   د. غازيباون علي   -  
شلتحنا           02البليدة جامعة     استاذ زلاضر قسم أ         د. شويح زلمد                  -  
تسيري ادلنظمات:  تخصص                            ي     خزناجامينة بن : ةالطالب -5  
                                    (. 2015-1995ة خالل )اثر شركات متعددة اجلنسيات على االمن الغذائي يف الدول النامي: بعنوان   

:لجنة المناقشة   
رئيسا                 جامعة بومرداس      استاذ                          أ.د.حوشني كمال        --  
                      مقررا       جامعة بومرداس                استاذ                                    أ.د.اوسرير منور -
شلتحنا  جامعة بومرداس                      استاذ زلاضر قسم أ                 د.بوفجي عبد الوىاب-  
شلتحنا               برج بوعريريججامعة        زلاضر قسم أاستاذ                  د. بركان يوسف   -  
شلتحنا                 02البليدة جامعة       زلاضر قسم أ   استاذ              زلمد        غرديد.-  

شلتحنا       ادلركز اجلامعي عني دتوشنت    استاذ زلاضر قسم أ                   د. بوزيان الرمحن ىاجر-  
البنوكاقتصاديات ادلالية و  : تخصص                                    : ناصف حسان الطالب -6 -  

  -دراسة تطبيقية على شركات التامني يف اجلزائر –دور شركات التامني يف زلاولة مكافحة االحتيال  :بعنوان  
المناقشة:لجنة     
رئيسا       جامعة بومرداس                  استاذ                    أ.د.مغاري عبد الرمحن     -  
  مقررا   بومرداس                     جامعة    استاذ زلاضر قسم أ  د.جاري فاتح                -
  شلتحنا         مدرسة الدراسات العليا للتجارة                    استاذ  أ.د.شعباين امساعيل        -
شلتحنا         ادلدرسة العليا للتجارة                           استاذ      أ.د.بريش عبد القادر      -  
شلتحنا                           جامعة البويرة  استاذ                     أ .د.قرومي محيد          -  
  شلتحنا          بومرداس             جامعة   استاذ زلاضر قسم أ        د.بعداش عبد الكرمي      -  

 النقطة الثالثة : تكوين لجان خبرة للمطبوعات بيداغوجية، حيث درس وصادق اجمللس على اللجان ادلوالية : 
                                              ."زلاضرات يف ادلراجعة ادلالية و احملاسبية " مطبوعة د.بن عيسى عبد الرحمن :-1  

       :الخبرة لجنة 
جامعة ادلدية            استاذ                       أ.د.رميدي عبد الوىاب          -  
                    بومرداس                     جامعة            استاذ زلاضر قسم أ     د.جاري فاتح                        -
بومرداس   جامعة            استاذ زلاضر قسم أ          د.بلقاضي بلقاسم              -  
     : من ربةجلنة اخل تتكون."و القياس  ديف االقتصااضرات زل مطبوعة " :قوري يحيد.-2
  03اجلزائر جامعة            استاذ                              حشمان مولود      أ.د. -
                    بومرداس                     جامعة            استاذ زلاضر قسم أ                        كلو مهدي   د.-
    بومرداس  جامعة         استاذ زلاضر قسم أ              مقراين عزيز         د.-  
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                                                :ربة من جلنة اخل تتكون  . "زلاضرات يف ادلالية العامة مطبوعة " :بودلة يوسفد. -3
جامعة بومرداس     اضر قسم أ          ستاذ زلا     ة            د.منصر كرمي -  
                    بومرداس                     جامعة           استاذ زلاضر قسم أ         د.بوشنب موسى          -
ادلدية    جامعة            استاذ زلاضر قسم أ       د.سالم عبد الرزاق           -    

                                               :ربة من جلنة اخل تتكون   . "مدخل لالقتصاد مطبوعة "  :أ.د.مغاري عبد الرحمن-4
جامعة بومرداس                           استاذ   أ.د. بوزيدة محيد            -  
                                    بومرداس     جامعة                           استاذ   أ.د.حوشني كمال           -
    03اجلزائر جامعة                            استاذ            أ.د.كسرى مسعود -  

                                         :ربة من جلنة اخل تتكون        . "زلاضرات يف تسيري احملافظ االستثماريةمطبوعة  "   :د.فقير سامية -5
جامعة بومرداس             استاذ زلاضر قسم أ     د. شالل زىري                 -  
                   بومرداس                     جامعة                  استاذ زلاضر قسم أد.تقار عبد الكرمي             -
  02البليدة جامعة             استاذ زلاضر قسم أ     د.قراش زلمد                  -  

                                              :ربة من جلنة اخل تتكون   ."زلاضرات يف مدخل اىل ادارة االعمال  مطبوعة "  :د.بوعريوة ربيع -6
جامعة بومرداس               استاذ زلاضر قسم أ               بن حسان حكيمد.  -  
                   بومرداس                     جامعة                    استاذ زلاضر قسم أ           بن شايب زلمد  د.-
03اجلزائر جامعة                    استاذ زلاضر قسم أ د.دراجي كرميو                -  
                                                :ربة من ة اخلجلن تتكون ."زلاضرات يف ادارة االعمال الدولية مطبوعة "  : د.دربان احمد -7
جامعة بومرداس                                 استاذ  نرت عبد الرمحن    أ.د. بن ع -  
                   بومرداس                     جامعة                  استاذ زلاضر قسم أ يت ادريس                 د.توا-
ادلدية  جامعة             استاذ زلاضر قسم أ     د.علوطي دلني                  -    

                                             :ربة من جلنة اخل تتكون    . "زلاضرات يف ادارة االعمال االسرتاتيجية مطبوعة "  :د.بوزيد مروان -8
  03جامعة اجلزائر                                  استاذ   أ.د. سواكري مباركة         -
                   بومرداس                     جامعة                    استاذ زلاضر قسم أ    د.عليوات رفيق             -

بومرداس .جامعة               استاذ زلاضر قسم أ       د.قذيفة امينة                 -    
:  الموالية البيداغوجية لمطبوعاتل التقارير اإليجابية  صادق المجلس العلمي علىكما   

توايت ادريس   من اعداد   د.                         مقياس تنشيط االفراد وشروط العمل -          
من اعداد د.قنان ابراىيم                        Cours de  banc assurance -          

  من اعداد د.اللطيف عبد الكرمي                    ادارة االبداع و االبتكار                     -
من اعداد د. سلمان حسني               ادلالية العامة                                      -  
من اعداد د. جاري فاتح            زلاضرات يف ادلالية الدولية                           -  
من اعداد د.بوطالب ابراىيم         زلاضرات يف ادارة عالقات الزبائن                     -  
من اعداد د.مقدمي امحد          زلاضرات يف جباية ادلؤسسة                         -  

ادقة على التظاىرات العلمية التالية :دتت ادلص، حيث الدراسية و الملتقيات األيام الرابعة:النقطة   
. من تقدمي أ.د.بوزيدة محيد 2018أفريل  18يوم  "، مربمج  النظام اجلبائي اجلزائري يف مواجهة التحديات االقتصادية" يوم دراسي : -  
.من تنشيط الدكتور تومي عبد الرمحن"،  2018يف قانون ادلالية لعام  ةقراء" محاضرة: -  
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 2018أفريل  12-11اىل ملتقى وطين يومي  "، واقع مهنة التدقيق يف اجلزائر يف ظل معايري التدقيق الدولية " لدراسي حولحتويل اليوم ا-
  .ثر مايلأي و ذلك نتيجة العدد اذلائل من األحباث اليت أرسلت للمشاركة، و بدون حتمل الكلية أل ي ، برئاسة الدكتور بالل شيخ

   اط اسفلو.: تم مناقشة النقمتفرقات -5
   :المقبولة للمناقشة و التأىيل الجامعي الوطنيةالمجالت قائمة ين يتح -1.5

الصادرة عن جامعة زيان عاشور  اإلنسانيةمجلة الحقوق و العلوم  إدراجبعد ادلناقشة و الدراسة ادلستفيضة يذكر اجمللس العلمي بضرورة  
مع  ،اجلامعي التأىيلضمن قائمة اجملالت ادلقبولة للمناقشة و  :1112-8240دويل الم رتقيال و 2007-2099القانوين  اإليداعذات  بالجلفة

.اليوم غاية إىل إدراجهاغري انو مل يتم  2015يف مارس  اىل اجمللس العلمي للجامعة إدراجهامت تقدمي طلب  ان العلم انو سبق و  
مخابر البحث الجديدة : -2.5  

حبث جديدة :  رتح مشروعي سلربيضاء اجمللس العلمي مقمت عرض على اع  
.داش عبد الكريم ع: ب دكتورمخبر البحوث و الدراسات في تنمية االقتصاد الجزائري من تقديم ال-1  
  .مخبر تمويل التنمية في االقتصاد الجزائري من تقديم االستاذ الدكتور  بوكساني رشيد -2

اللتزام بادلالحظات ادلوالية :على ان يتم ا ،وعليو وافق اجمللس العلمي على ادلقرتحني  
سلرب آخر داخل اجلامعة او خارجها. أي إىلال ينتمي  أنكل عضو ينتمي اىل ادلخرب اجلديد جيب -  
ره على مستوى الكلية يف الوقت الراىن .لكلية خبصوص ادلقر، نظرا لعدم توفحتفظ عميدة ا-  

2017/2018للسنة اجلامعية  ..م.ددكتوراه لمشاريع بحث  -3.5  
البحث يف الدكتوراه ادلوالية : مشاريع صادق اجمللس العلمي على عناوين :ادارة اعمالتخصص   

الدكتور اللطيف  إشرافحتت  ،سارة لرباحبن بو للطالب  "، مسامهة ادارة التغيري يف حتقيق متطلبات االبداع التكنولوجي يف ادلؤسسة الصناعية" -
.امينة  د.قهواجي ادلشرفة ادلساعدة عيد الكرمي و  

حتت  ،بن عمرة عادلللطالب  "،-دراسة حالة–مسامهة ادارة ادلوارد البشرية االسرتاتيجية يف حتقيق ادليزة التنافسية بادلؤسسة االقتصادية "  -
دربان امحد و ادلشرف ادلساعد تقار عبد الكرمي . الدكتور اشراف  

حتت اشراف د. توايت ادريس و ادلشرف اكن لطفي للطالب  "، يف ادلؤسسة االقتصاديةادارة اجلودة الشاملة كمدخل لتعزيز ادليزة التنافسية "  -
 ادلساعد أ.د.حوشني كمال .

تخصص : مالية كمية -  
حتت اشراف بوشة زلمد و ،مباركي شناز  ةللطالب "، –حالة اجلزائر –دراسة حتليلية قياسية –سعر الصرف ، الدين العام ،و السياسة ادلالية "  -

سي ابراىيم .عاف ادلساعد مجادلشر   
دراسة  قياسية حلالة اجلزائر مقارنة مع رلموعة من دول شرق االوسط و مشال افريقيا خالل الفرتة –اثر تغريات سعر الصرف على التضخم "  -

.فريد و ادلشرف ادلساعد د. سعيج عبد احلكيم برارهحتت اشراف د. بوساق عبد المجيد للطالب "،  1980-2017  
ادلقرتحة يف عرض التكوين من طرف فريق التكوين .ينبو اجمللس العلمي على ضرورة اعادة صياغة العنوان دبا يتناسب و ادلواضيع  حيث   

والنقود.تخصص اقتصاديات البنوك -  
. الدكتورةحتت اشراف  ،مةينس قرنان للطالبة "، دراسة عينة من البنوك اجلزائرية–البنكية اجلزائرية  ةيف ادلنظومآليات تفعيل وساطة السوق "  -

نصرية و ادلشرف ادلساعد اجلوزي فتيحة . ردرد  
حتت اشراف الدكتور  ،بوسعيدي حبيبة للطالبة "، دراسة حالة رلموعة من البنوك –دور نظام ادلعلومات يف ترتيب عملية اختاذ القرار يف ادلؤسسة "  -

 عليوات رفيق و ادلشرف ادلساعد قمريي حجيلة .
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:ص محاسبة و تدقيق تخص-  
اوسعيد للطالبة  "، دراسة حالة–دور ادلراجعة الداخلية يف كشف اختالالت نظام الرقابة الداخلية يف ظل ادلعايري الدولية للمراجعة الداخلية " -

حتت اشراف د.بلقاضي بلقاسم . ،نيسة  
حتت اشراف بن نابي حسن للطالب  "،–دراسة حالة بورصة اجلزائر – دور البورصة يف رصد القيمة ادلالية للمؤسسة عند عملية االدراج االويل"  -

شنايت صباح .أ.د.  
 ،عدمان علي للطالب"،  –دراسة حالة –مسامهة تنظيم احملاسبة التحليلية يف حتسني اخليارات االسرتاتيجية للمؤسسة االقتصادية اجلزائرية " -

 حتت اشراف د.خنفري خيضر .
:دراسة  لالطروحة ادلعنونة ببوشة محمد  األول الدكتوركمشرف مساعد للمشرف درار عياش على اشراك الدكتور  وافق اجمللس العلمي -4.5

  .ختصص  مالية كمية، صديقي حفصةلطالبة ل ، دمات السياسة الماليةصلكمية لتحليل االثار الديناميكية 
ختصص ادارة تسويقية. جديان منالللطالبة  علوم() الوافق اجمللس العلمي على طلب تغيري عنوان رسالة الدكتوراه -5.5  

اجملموعة االسرتاتيجية للحليب الطازج .–دراسة حالة –:دور التسويق االسرتاتيجي يف حتسني ادلوقع التنافسي  العنوان السابق  
UHT خلاصة إلنتاج احلليب يف اجلزائر دراسة حالة بعض ادلؤسسات ا –دور التسويق االسرتاتيجي يف حتسني ادلوقع التنافسي العنوان الجديد :  

 
.من نفس اليوم14:39رفعت اجللسة على الساعة    

 
رئيس المجلس العلميامضاء   
الدكتور بلوناس عبد اهللاألستاذ   

 
 
 
 
 
 

                        .  
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