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 ، و هذا يخص األساتذةلقبول ملف الترشح على األقل وجود منتج علمي واحدشرط  أبقى المجلس العلمي كذلك على
 .فما فوق المناقشين للدكتوراه

الل السنتين الجامعيتين ـــــــــة بالكلية خـــــــــدارية اإلــــــــر على المسؤوليــــــمن م لــــك التأكيد علـــــــــــى تنقيطم ـــــــت 1-4
 .تمنح مرة واحدة ( نقاط 04)  2016/2017و  2015/2016

 بالنشر.رفض الوعد  عليها و تم اإلبقاءالنشر بالمجالت العلمية: .شهادة 1-5
 تم االتفاق على أن علمية، في مجلة علمي ثم تنشر في نفس الوقت في ملتقىالتي تعرض المداخلة  في حالة .1-6

 .فقط )تنقط مرة واحدة(تحسب مرة واحدة 
تم االتفاق على أن المجلة السنوية تعتبر آليا صادرة في  :.النشر في المجالت السنوية و المجالت غير السنوية1-7

إدراجها في المجال  ألجل ديسمبر من كل سنة، أما المجالت نصف/ربع سنوية، فيجب التدقيق في تاريخ اإلصدار
 .المحدد للتقييم الزمني

النظر في ملفاتهم تم االتفاق على تأجيل  لغرض المناقشة، رسائل الدكتوراهطلبة الدكتوراه الذين أودعوا حالة  .1-8
 المناقشة. بعد إلى ما

االنتداب تنص على لمنتدبين الذين وردت مراسلة رسمية من جهات ا لألساتذة بالنسبة :النتداباحاالت  .1-9
الترتيبية للكلية بحسب االستحقاق، و ال يتم يتم إدراجهم ضمن القائمة  استفادتهم من تربص قصير األجل بالخارج،

 .من جهة االنتداب ادماجهم في حالة غياب أي مراسلة رسمية
ها للدراسات نائب العميدة ويترك األمر إلى السيدة  تم االتفاق على أنالتربصات قصيرة األجل بالخارج: .وجهات 1-10

ذلك بحسب  و ،للنظر في الوجهات البعيدة ذات تذكرة سفر المكلفة العليا و البحث العلمي و العالقات الخارجية
 .تاحةاإلمكانيات المالية الم

ذ لملفات الخاصة بالمترشحين مع األخى المجلس العلمي للكلية بإعادة تنقيط اأوص رصده أعاله،على ماسبق  بناء -
مع منح فترة طعن تحدد من  االستحقاق،نشر قائمة المستفيدين حسب  و أعاله، المالحظات المسجلة االعتباربعين 

 العلمي.قبل نيابة العمادة للبحث 
 .الموارد المالية المتوفرة للكليةعلى  بناء االستحقاقلمستفيدين حسب الترتيبية لئمة قاالتفعيل يتم  -

كل تم مناقشة المواد المقترحة في  :2017/2018للسنة الجامعية  D/LMDمسابقة الدكتوراه  تنظيم -ثانيا
سابقة إلى مصلحة الدراسات الم تحديد تاريخ تركبينما  إقرارها،تم  و قترحةالشعب الم تخصصات والمن  تخصص

يتعلق بتنظيم المسابقة إلى اجتماع الجامعة، كما أجل النظر في كل ما العليا بالتنسيق مع المصالح المختصة لرئاسة 
 المجلس في بداية السنة الجامعية المقبلة.

سائل المرتبطة مقدم السيد نائب العميد المكلف بال: 2016/2017اغوجية للسنة الجامعية الحوصلة البيد -ثالثا
نجملها في  بعد الدورة االستدراكية المستويات في كل التخصصات و النجاحبالطلبة والبيداغوجيا حوصلة حول نسب 

 :مايلي
 ℅63 :خلية دعم الجذع المشترك -
 ℅76.90 االقتصادية:شعبة العلوم  -
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 ℅71.07 :شعبة علوم التسيير -
 ℅81.92 :شعبة العلوم المالية والمحاسبة -
 ℅55.09 :شعبة العلوم التجارية -

 .℅69.59بــــــــــــــــنسبة النجاح في الكلية  في االجمال قدرت و
الماستر  هذه النتائج ليست نهائية خصوصا بالنسبة لطلبة نهاية الدراسة في الليسانس وكما أوضح نائب العميد أن 

 وجود عدد من الطلبة لم يناقشوا مذكرات تخرجهم بعد.بسبب 
 وجود عدد منأعضاء المجلس قد الحظ  و ،مناقشة مذكرات التخرج تطرق المجلس العلمي إلى مسألة اإلشراف و-

الواجب البيداغوجي في حين يوجد العديد من األساتذة ممن تحملوا ثقال كبيرا بخصوص يقومون بهذا  األساتذة ال
التوزيع المتكافئ لهذا العمل على  رؤساء األقسام بضرورة الحرص على المجلس أوصى ي هذا اإلطارف ، واالشراف

 استثناء.جميع األساتذة دون 
بعد دراسة ملفات المترشحين و التأكد من وجود المقال العلمي المنشور ، الدكتوراه لرسائلتشكيل لجان مناقشة  -رابعا

 أو الوعد بالنشر في المجالت العلمية المعتمدة، و االطالع على مقترح اللجان العلمية لألقسام بهذا الخصوص، صادق
 لجان المناقشة التالية: المجلس العلمي على

 الجزائرية بتطبيق االقتصاديةالمؤسسات  التزامأهمية  بعنوان " ،تخصص مالية المؤسسة ،صيودة إيناسالطالبة -1
 :المصادقة على اللجنة التاليةتم  و –عرض القوائم المالية  –األول  معيار المحاسبة الدولي

 بومرداس      رئيسا               أستاذ           أ.د شعباني مجيد     -
 مشرفا  بومرداس                    أستاذ          أ.د بوكساني رشيد    -
 ممتحنا      3الجزائر         أستاذ               أ.د بن موسى كمال    -
 ممتحنا    بومرداس           محاضر أأستاذ         د.شيخي بالل      -
 ممتحنا   البويرة           أستاذ محاضر أ               د.عالم عثمان  -
 ممتحنا      2البليدة       أستاذ محاضر أ            العرابي حمزة   د. -

إدارة المعرفة كمدخل لدراسة تأثير الثقافة "  المعنونة بــــــ ،تخصص تسيير المنظمات ،دحماني زهيرةالطالبة  -2
دراسة حالة منظمتي حدمة الهاتف النقال موبليس وأوريدو – االقتصاديةالتنظيمية في تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة 

 :اللجنة التاليةتم المصادقة على  و –في الجزائر 
 رئيسا         بومرداس    جامعة      أستاذ                  أ.د شعباني مجيد    -
 مشرفا        بومرداس    جامعة   أستاذ محاضر أ         بورزامة جياللي       -
 ممتحنا            3جامعة الجزائر   غول فرحات             أستاذ               -
 ممتحنا         بومرداس    جامعة   ضر أ   أستاذ محا        دربان أحمد       -
 ممتحنا  المدرسة العليا للتجارة      أستاذ محاضر أ           لحرش الطاهر      -
 .ممتحنا                يلةمجامعة    أستاذ محاضر أ        حراق مصباح        -
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    تخصص إدارة األعمال الموسومة:   ،الطالب لهواري سعيد -3
« Le comportement stratégique des PME face à leur environnement ». 

   :ت المصادقة على اللجنة المناقشة التاليةتم و
 رئيسا             بومرداس    جامعة           عاليالتعليم الأستاذ      مغاري عبد الرحمن       -
 مشرفا                    البويرةجامعة       أستاذ محاضر أ          اعمر   و علي زيان محند  -
 ضواعمدرسة الدراسات العليا التجارية     أستاذ التعليم العالي          شعباني اسماعين          -
 عضوا              بومرداس    جامعة       أستاذ محاضر أ                       نصيرةدردر  -
 عضوا                  بومرداسجامعة        أستاذ محاضر أ                     عليوات رفيق -
 عضوا                     البويرةجامعة        أستاذ محاضر أ                  عماروش أحسن -

الريادة في  المقاربة بين الحوكمة و الموسومة " ،تخصص تسيير المنظمات اء،ن قايد فاطمة الزهر الطالبة ب-4
لمصادقة ا"، و قد تمت -لوالية برج بوعرريج الكهرو منزلية دراسة حالة المنظمات اإللكترونية و – االقتصاديةالمنظمة 

  على اللجنة المناقشة التالية:
 رئيسا          جامعة بومرداس        العالي      تعليم الأستاذ            بلوناس عبد اهلل  -
 مشرفا               البويرة جامعة     أستاذ محاضر أ         اعمر    و علي زيان محند  -
 ممتحنا  جامعة بومرداس                   عاليالتعليم الأستاذ                حوشين كمال -
 ممتحنا           جامعة بومرداس       محاضر أ       ةأستاذ             يحياوي نصيرة  -
 ممتحنا       جامعة البويرة              أستاذ محاضر أ                    ون عليغازيبا -
  ممتحنا                المدية جامعة    أستاذ محاضر أ                   سالم عبد الرزاق -
 درس المجلس العلمي و صادق على لجان الخبرة للمطبوعات التالية:، البيداغوجية لمطبوعاتا-خامسا

 :حوث التسويقية" تمت المصادقة على لجنة الخبرة"محاضرات في إعداد الب دروازي ياسمينمطبوعة الدكتورة  -1
 بومرداس  جامعة  أستاذ محاضر أ          خليفي رزقي         -
 بومرداس  جامعةأستاذ محاضر أ            بوطالب ابراهيم      -
 البويرة جامعة أستاذ محاضر أ           قاشي يوسف         -

 تمت المصادقة على لجنة الخبرة التالية: ،"لالقتصاد" محاضرات في مدخل عبد القادر حميدي  مطبوعة الدكتور -2
  3جامعة الجزائر  أستاذ التعليم العالي             بن ديب رشيد       -
 بومرداس  جامعة            أستاذ محاضر أ  تومي عبد الرحمن      -
 بومرداس جامعة    أستاذ محاضر أ            تقار عبد الكريم       -

 لجنة الخبرة التالية:" محاضرات في مقياس إدارة أعمال"، تمت المصادقة على  شيخي غنيةمطبوعة الدكتورة -3
 بومرداس جامعة أستاذ                     مغاري عبد الرحمن       -
 بومرداسجامعة بن حسان حكيم              أستاذ محاضر أ       -
 البويرة   جامعة أستاذ محاضر أ           قرومي حميد             -
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  :"، تمت المصادقة على لجنة الخبرة"محاضرات في مقياس محاسبة الشركات  بن يخلف كمالمطبوعة الدكتور -4
   3جامعة الجزائر       أستاذ             صالح حواس               -
  جامعة بومرداس   أستاذ محاضر أ                  بلقاضي بلقاسم  -
 جامعة بومرداس      أستاذ محاضر أ              شعباني لطفي    -

  "، تمت المصادقة على لجنة الخبرة التالية: في تسيير الموازنات محاضراتمقدود وهيبة " الدكتورة  -5
 بومرداس جامعة أستاذ محاضر أ                جاري فاتح            -
 بومرداس جامعة  أستاذ محاضر أ              بن طالبي فريد        -
    جامعة البويرة    أستاذ محاضر أ            عالم عثمان          -

  "، تمت المصادقة على لجنة الخبرة التالية: محاضرات في المراجعة الجبائيةشعباني لطفي "مطبوعة الدكتور -6
 بومرداس جامعة                     أستاذ               بوزيدة حميد  -
 بومرداسجامعة    أستاذ محاضر أ                 بعداش عبد الكريم -
    جامعة المدية    أستاذ محاضر أ            سالم عبد الرزاق      -

 :"، تمت المصادقة على لجنة الخبرة "محاضرات في التدقيق المالي والمحاسبي  سايج فايزمطبوعة الدكتور  -7
 بومرداس جامعة      أستاذ                          شنوف شعيب -
  2البليدةجامعة                  أستاذ             درحمون هالل -
 جامعة بومرداس   أستاذ محاضر أ                 فقير سامية   -

 ، تمت المصادقة على لجنة الخبرة التالية:" 2الكلي  االقتصاد" محاضرات في أبحري سفيان مطبوعة الدكتور -8
 بومرداس جامعة           أستاذ محاضر أ بن طالبي فريد              -
 بومرداس جامعة     أستاذ محاضر أ                 بن حميدة هشام  -
  03الجزائر  جامعةأيت محمد مراد             أستاذ محاضر أ           -

 الخبرة التالية:، تمت المصادقة على لجنة " 1" محاضرات في المحاسبة المالية  صالح ربيعةمطبوعة الدكتورة -9
  جامعة بومرداس           خنفري خيضر              أستاذ محاضر أ -
 جامعة بومرداس           بطاطا سفيان               أستاذ محاضر أ -
 3جامعة الجزائر      حسياني عبد الحميد        أستاذ محاضر أ       -

عادة الـتأمين ،محمد دبوزينمطبوعة الدكتور -10  "، تمت المصادقة على لجنة الخبرة التالية:"تقنيات التأمين وا 
 براق محمد                 أستاذ             المدرسة العليا للتجارة الجزائر  -
 بومرداس  جامعة  درار عياش              أستاذ محاضر أ            -
 جامعة بومرداس   أستاذ محاضر أ           يحياوي نصيرة           -

 "، تمت المصادقة على لجنة الخبرة التالية:01"محاضرات في اإلحصاء بجاوية مونية مطبوعة الدكتورة -11
 بومرداس  جامعةأستاذ محاضر أ                      سعيج عبد الحكيم   -
 بومرداس جامعةأستاذ محاضر أ                   عرقوب نبيلة           -
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  03جامعة الجزائر               محاضر أأستاذ        طكوش صبرينة      -
 االستثمارية"، تمت المصادقة على لجنة الخبرة:"محاضرات في إدارة المحافظ عماروش خديجة مطبوعة الدكتورة -12

 بومرداس جامعة ة                 أستاذ   أوكيل نسيمة               -
 بومرداسجامعة   عبد الكريم            أستاذ محاضر أ      الطيف  -
 03الجزائر جامعة      حداد محمد                  أستاذ محاضر أ     -

 "، تمت المصادقة على لجنة الخبرة التالية:محاضرات في إدارة اإلنتاج والعمليات بوزيد مروان "مطبوعة الدكتور -13
 بومرداس  جامعةأستاذ محاضر أ         تواتي إدريس                 -
 بومرداسجامعة سعدي فيصل                 أستاذ محاضر أ        -
 .البويرةجامعة        أستاذ محاضر أ    ناصر أحمد           بن  -
 .2017 تم تأجيل مراجعة و إثراء القانون الداخلي للمجلس العلمي بطلب من األعضاء إلى دورة سبتمبر -سادسا

 
 في المتفرقات درس المجلس العلمي و صادق على الملفات المعروضة عليه كمايلي:المتفرقات،  -سابعا

. هذا المشروع هو بعنوان " محاضرات في المحاسبة المالية " الدكتور سفيان بطاطاقدم من قبل ممشروع كتاب  -1
 و هي اآلن تحت تصرف الطلبة في مكتبة الكلية. ،عبارة عن مطبوعة بيداغوجية أجريت لها الخبرة سابقا

 :على تشكيل لجنة القراءة التاليةصادق المجلس العلمي 
 جامعة بومرداس       أستاذ                    بوزيدة حميد               -
 جامعة بومرداس   أستاذ محاضر أ          بلقاضي بلقاسم              -
 3جامعة الجزائر  مسيد محمد                 أستاذ محاضر أ           -

صادق المجلس على لجنة المناقشة ، بعد قراءة التقارير اإليجابية للخبراء، مغاري كريمةللدكتورة ملف التأهيل  -2
 التالية:
 رئيسا سعيج عبد الحكيم           أستاذ محاضر أ            جامعة بومرداس         -
 جامعة بومرداس        عضوا  عرقوب نبيلة                أستاذ محاضر أ           -
 عضوا  نادية                 أستاذ محاضر أ            المركز الجامعي تيبازة   قويقح -

 :نلمدعووا
                   03الجزائر    أستاذ                        حشمان مولود            -
  جامعة بومرداس             أستاذ محاضر أ                   برارة فريد             -
 .جامعة بومرداس             أستاذ محاضر أ           جمعاسي ابراهيم  -

      
طالبتي  لكل مناالنضمام  حيث صادق المجلس على طلبي، CNEPRUبحث  االنضمام إلى فرقطلبات  -3

دراسة وتحليل سلوك المستهلك الموسوم " رزقي  الدكتور خليفيبحث إلى مشروع  باجي عتيقةو  جديان منالالدكتوراه 
 F01L02UN35012015001رقم المشروع الجزائري". و المسجل تحت 
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  :درس وافق المجلس على الطلبات أسفله، الدكتوراهاالشراف على رسائل تنازل عن الطلبات  -4
بوكساني األستاذ الدكتور  من المشرف السابق ،المالية والبنوك تخصص اقتصاديات إبراهيم،زناقي  الطالب -     

 بالل.شيخي الدكتور  المشرف الجديد رشيد إلى
، من المشرف السابق األستاذ المالية والبنوك اقتصاديات ، تخصصمختارعبداهلل ولد محمد ولد  الطالب -     

 بن طالبي فريد .المشرف الجديد الدكتور شنوف شعيب إلى  الدكتور
 شنايت صباح إلى المشرف السابق األستاذ الدكتور من المؤسسة،مالية  ، تخصصبوعالم لطيفة الطالبة -    

 لطفي.شعباني  المشرف الجديد الدكتور
درس ووافق المجلس على  و دكتوراه  العلومD/LMD دكتوراه  في االشراف على رسائل إشراك مشرف مساعد -5

 مايلي:
 عرقوب نبيلة .  األصليالمشرف  ،المشرف المساعد شيخي بالل  سعيدة،حمادي  الطالبة -           
 األصلي بلوار علي نبيل  .المشرف  ،المشرف المساعد بن طالبي فريد  ،مة وسيلة بخن الطالبة ب -           
 جاري فاتح . األصلي المشرف ،طالبي فريد المساعد بنالمشرف  ،محمد ميلود قاسميالطالب  -           
 إدريس، األصلي : حوشين كمال . المساعد تواتيالمشرف  بهجة)دكتوراه علوم(:بن دحمان الطالبة  -           
 .المشرف األصلي حوشين كمالتواتي إدريس، )دكتوراه علوم(: المشرف المساعد صليحةشامي الطالبة  -           

 
 :العلوم دكتوراهعنوان رسالة تعديل  طلب -6

تسيير  ، تخصص:طالبة بن شوك وهيبةلل عنوان رسالة الدكتوراهتعديل الطلب المبرر لوافق المجلس العلمي على 
 الدكتورة يحياوي نصيرة. المشرف المساعد: الدكتور جمعاسي إبراهيم. :الرئيسي المشرف المنظمات،

تحليل أثر التجارة الخارجية على الطلب السياحي دراسة قياسية إسقاطيه لحالة الجزائر بناء على  العنوان السابق: "
 ( ".2014-1999النموذج األردني خالل الفترة )

 (.2016-2000دولي في الجزائر باستخدام بيانات البانل خالل الفترة )محددات الطلب السياحي ال"  الجديد: العنوان 
 

 د من نفس اليوم. 30سا 18رفعت الجلسة على الساعة 
 

  رئيس المجلس العلميإمضاء                                                                                                       
 بلوناس عبد اهلل األستاذ الدكتور
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