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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
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 محضر اجتماعي المجلس العلمي للكلية

تاح بعد افتالمسطر، و سا، اجتمع المجلس العلمي للكلية لدراسة جدول األعمال  10:00على الساعة  08/05/2017في يوم     
تها، انطلقت تسجيل أي نقاط أخرى إضافية في المتفرقات لدراسمن السادة األعضاء  هطلب الجلسة من طرف السيد الرئيس و

                                                                                     األشغال كمايلي:                          

 أسفله.لجان المناقشة تشكيل المقترحات وافق المجلس العلمي على  ،و تبادل اآلراء بعد الدراسة ملفات التأهيل الجامعي: -أوال

 لجنة المناقشة اآلتية:، وافق المجلس العلمي على مقترح شاشوة حميدالمترشح:  -1

 جامعة بومرداس           رئيسا                              التعليم العالي أستاذ              بن عنتر عبد الرحمان
 عضو  جامعة بومرداس             أستاذ محاضر أ                             بن زغيوة محمد

 عضو       جامعة المركز تيبازة   تاذ محاضر أ           أس                        ديب كمال
 المدعوون:

 جامعة بومرداس           التعليم العالي أستاذ                 أوسرير منور 
 أستاذ محاضر أ              جامعة بومرداس                  خليفي رزقي 
 2أستاذ محاضر أ              جامعة البليدة                    قاشي خالد 

على تشكيل لجان الفحص ولجان  الجامعي التأهيل اتنبه أعضاء المجلس العلمي باألغلبية إلى طريقة العمل بخصوص ملف -  
ذا ما أو  للقسم العلمية الحظ أي عضو من اللجنة المناقشة لكل ملف يعرض على اللجنة العلمية للقسم والمجلس العلمي للكلية. وا 

وكذا  ،لكليةا عميدالسيد  تقديم إخطار كتابي إلى المجلس العلمي ويمكن  ،المجلس العلمي للكلية أي لبس أو شبهة أو سرقة علمية
 لجنة أخالقيات المهنة. مدير الجامعة و

كما أوصى أعضاء المجلس العلمي بضرورة مراسلة مدير الجامعة لطلب توضيح من الوزارة بخصوص حدود صالحيات    -
 الجامعي المجلس العلمي للكلية إذا ما لوحظ لبس أو غموض أو سرقة علمية في ملفات المترشحين للتأهيل اللجنة العلمية للقسم و

، هل تعتبر من صالحيات الهيئات العلمية للكلية للفصل عموما االعمال العلمية ستير والماجمذكرات  الدكتوراه ورسائل مناقشة  و
 المناقشة. في ذلك أم يترك األمر إلى لجان الخبرة و

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة محمد بوقره بومرداس

 كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيير  
 المجلس العلمي

 2017/ت.ترقم:        /م ع/ ك.ع ا.
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 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، عبد الالوي سيد أحمدالمترشح:  -2
                       رئيسا             المديةجامعة             أستاذ التعليم العالي              رميدي عبد الوهاب

 عضوا          جامعة بومرداس               أستاذ محاضر أ                 بورزامة جياللي
 عضوا          بومرداسجامعة                أستاذ محاضر أ                دردر نصيرة    

 المدعوون:
 جامعة بومرداس                أستاذ محاضر أ                   مصيبح أحمد        

 جامعة البليدة      التعليم العالي        أستاذ                     رزيق كمال        
 بومرداس جامعة       أ           ةمحاضر  ةأستاذ                      ةنيزو لاير        

 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، بوشنب موسىالمترشح:  -3
                   رئيسا      جامعة بومرداس             العالي أستاذ التعليم               أوكيل نسيمة
 عضوا          جامعة بومرداس           أستاذ محاضر أ              بن عمر خالد
 عضوا            جامعة البويرة            أستاذ محاضر أ              قاشي يوسف 

 المدعوون:
 جامعة بومرداس             أستاذ محاضر أ                  فقير سامية        
 بومرداسجامعة              محاضر أأستاذ                ي فريدطالببن         
 2البليدة جامعة           التعليم العاليأستاذ                لسلوس مبارك        

 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، لكاص خالدالمترشح:  -4
                      رئيسا      جامعة بومرداس            التعليم العالي أستاذ              بلوناس عبد اهلل

 عضوا        جامعة بومرداس   محاضر أ           أستاذ                  درار عياش
 عضوا  البويرة         جامعة              محاضر أأستاذ                 يحياوي سمير
 المدعوون:

 جامعة المدية         التعليم العالي رميدي عبد الوهاب            أستاذ
 جامعة بومرداس   أستاذ محاضر أ                         يحياوي نصيرة
 جامعة بومرداس            أستاذ محاضر أ                  قميري حجلة

 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، سهام ةياويبجالمترشحة:  -5
                   رئيسا   جامعة بومرداس             التعليم العالي أستاذ    شعباني مجيد             
 عضوا        جامعة بومرداس   أستاذ محاضر أ           دربان أحمد                

 عضوا       3الجزائر جامعة            محاضر أأستاذ                  جياللي عمير
 المدعوون:

 جامعة بومرداس       التعليم العالي أستاذ         بن عنتر عبد الرحمان
 أستاذ محاضر أ           جامعة بومرداس                  داش بوبكرب

 .الجزائر المدرسة العليا للتجارة           أ أستاذ محاضر  لحرش طاهر               
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 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، مقراني عبد العزيزالمترشح:  -6

                 رئيسا    جامعة بومرداس       عرقوب نبيلة                 أستاذة محاضرة أ           
 عضوا          جامعة بومرداس          أستاذ محاضر أ                جمعاسي براهيم

 عضوا       تيزي وزو  جامعة            أستاذ محاضر أ             طالب حميد  آيت
 المدعوون:       
 جامعة بومرداس           التعليم العالي أستاذشنايت صباح                   
 جامعة بومرداس               أستاذ محاضر أ              برارة فريد         
 3جامعة الجزائر   محاضر أ              أستاذجالطو جياللي                 

 اآلتية: لمناقشةالمجلس العلمي على لجنة ا وافق ، صابة مختار: المترشح -7
                     رئيسا        جامعة بومرداس      أستاذ التعليم العالي                      بوزيدة حميد  

 عضوا         3جامعة الجزائر   أستاذ التعليم العالي                    مسعود    ىكسر 
 عضوا          أستاذ محاضر أ             جامعة بومرداس              دبيش أحمد   

 المدعوون:       
 3جامعة الجزائر   أستاذ التعليم العالي              رجراج محمد              
 جامعة بومرداس              أستاذ محاضر أ   بلقاضي بلقاسم              
 دردر نصيرة                أستاذة محاضرة أ              جامعة بومرداس   
 

 اآلتية: ناقشينالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، قذيفة أمينة: ةالمترشح -8
                    رئيسا       جامعة بومرداس     أستاذ التعليم العالي                    شعباني مجيد

 عضوا           جامعة بومرداسأستاذ محاضر أ                    بوسته محمد     
 عضوا              البويرةجامعة            محاضر أأستاذ            أوكيل رابح    

 المدعوون:       
 3الجزائر جامعة  أستاذ التعليم العالي                       يحه عيسى   
 أستاذ محاضر أ            جامعة بومرداس           حمادوش سفيان   
 جامعة بومرداس           أستاذ محاضر أ                قنان براهيم   

 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، منصر كريمة: ةالمترشح -9
                  رئيسا   جامعة بومرداس       أستاذ التعليم العالي                    ةأوكيل نسيم

 عضوا         أستاذ محاضر أ           جامعة بومرداس            مصيبح أحمد
 عضوا         2البليدة جامعة       محاضر أ     أستاذ          شارفي ناصر   

 المدعوون:        
 جامعة بومرداس أستاذ التعليم العالي       مغاري عبد الرحمان          
 3جزائر جامعة ال   أستاذ التعليم العالي             بوكابوس سعدون    

 .جامعة بومرداس           أستاذ محاضر أ             درار عياش
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 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، كلو مهدي: المترشح -10
                 رئيساجامعة بومرداس            أستاذ محاضر أ               سعيج عبد الحكيم
 عضوا       جامعة بومرداس         أستاذ محاضر أ             بلورد علي نبيل

 تيزي وزو      عضواجامعة          محاضر أ أستاذ         ايت طالب حميد   
 المدعوون:        
 3جامعة الجزائر   أستاذ التعليم العالي       رعاد علي                     
 جامعة بومرداس            برارة فريد                  أستاذ محاضر أ    
 جامعة بومرداس   عرقوب نبيلة              أستاذة محاضرة أ            

 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، نسيلي جهيدة: ةالمترشح -11
                      رئيسا       جامعة بومرداس    أستاذ التعليم العالي                 حوشين كمال  
 عضوا        جامعة بومرداس          أستاذ محاضر أ              تواتي إدريس 
 عضوا           البويرةجامعة           أستاذ محاضر أ               قاشي يوسف

 المدعوون:        
 جامعة بومرداس   أستاذ التعليم العالي     شنايت صباح                 
 3جامعة الجزائر  أستاذ التعليم العالي                   بن موسى كمال   
 بومرداسجامعة  أستاذ محاضر أ                        خنفري خيضر  

 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، شيقارة هجيرة: ةالمترشح -12
                        رئيسا            جامعة بومرداس    أستاذ التعليم العالي                  حوشين كمال
 عضوا           جامعة بومرداس   أستاذ محاضر أ                      شعباني لطفي

 عضوا   الجزائرالمدرسة العليا للتجارة      محاضر أ    أستاذ       لحرش طاهر       
 المدعوون:        
 جامعة بومرداس    أستاذ التعليم العالي                 اونيس عبد المجيد   
 أستاذ محاضر أ           جامعة بومرداس                   دربان أحمد   
 .أستاذ محاضر أ          جامعة البويرة         علي زيان محند وأعمر  
 
 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، مفتي محمد البشير: المترشح -13

                        رئيسا     المدرسة العليا للتجارة   أستاذ التعليم العالي                   براق محمد
 عضوا          جامعة بومرداس            أستاذ محاضر أ            شيخي بالل

 عضوا  بومرداس        جامعة             محاضر أأستاذ           شعباني لطفي
 المدعوون:        
 أستاذ محاضر أ           جامعة بومرداس   تقار عبد الكريم           
 أستاذ محاضر أ           جامعة بومرداس         بعداش عبد الكريم   
 .جامعة البويرة        علي زيان محند واعمر     أستاذ  محاضر أ    
 



5 
 

 اآلتية: ناقشينالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، بودلة يوسف: المترشح -14
                        رئيسا    المدية    جامعة       أستاذ التعليم العالي                  حسينرقي ي

 عضوا       جامعة بومرداس  أستاذ محاضر أ                        خليفي رزقي
 عضوا      جامعة بومرداس              أستاذ محاضر أ            تواتي ادريس

 المدعوون:        
 3جامعة الجزائر     ستاذ التعليم العالي     أ             فرحات غول   
 جامعة بومرداسأستاذ التعليم العالي                 شعباني مجيد        
 .بومرداس جامعة            محاضر أ أستاذ    بوسته محمد             

 اآلتية: مناقشةالمجلس العلمي على لجنة ال وافق، مري نصر الديننالالمترشح:  -15
            رئيسا   جامعة بومرداس         أستاذ التعليم العالي                 بوزيدة حميد

 عضوا       3جامعة الجزائر    أستاذ التعليم العالي              بن موسى كمال
 جامعة بومرداس        عضوا    أستاذ محاضر أ          خنفري خيضر        

 المدعوون:       
 بومرداس   جامعة     أستاذ التعليم العالي               بلوناس عبد اهلل   
 3جامعة الجزائر            أستاذ محاضر أ            دراجي كريمو   
 .جامعة بومرداس           بطاطا سفيان            أستاذ محاضر أ   
 
 اآلتية: ناقشةلجنة المتشكيل  المجلس العلمي على  وافق، سعاد عقون: ةالمترشح -16

                   رئيسا       جامعة بومرداس أستاذ التعليم العالي                       شنايت صباح
 عضوا        جامعة بومرداس  أستاذ محاضر أ                      تقار عبد الكريم
 عضوا       3الجزائر جامعة           محاضر أ أستاذ              دعاس خليل   

 المدعوون:    
 2جامعة البليدة أستاذ التعليم العالي         درحمون هالل              

 جامعة بومرداس           محاضر أأستاذ                   جاري فاتح
 .جامعة بومرداس           محاضر أ أستاذ               شعباني لطفي

 
 اآلتية: ناقشةلجنة المتشكيل المجلس العلمي على  وافق، مطالي ليلىالمترشحة:  -17

                   رئيسا     جامعة بومرداس             أستاذ التعليم العالي          أونيس عبد المجيد 
 عضوا         جامعة بومرداس          أ ةمحاضر  ةأستاذ              دروازي ياسمين

 البويرة            عضواجامعة       محاضر أ    أستاذ           أوكيل رابح         
 المدعوون:

 3جامعة الجزائر أستاذ التعليم العالي               فرحات غول           
 جامعة بومرداس           أ أستاذ محاضر                 تواتي ادريس

 .جامعة بومرداس           أستاذ محاضر أ              حمادوش سفيان
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 اآلتية: ناقشةلجنة المتشكيل المجلس العلمي على  وافق، مزغيش جمالالمترشح:  -18
 رئيسا      جامعة بومرداس   أستاذ التعليم العالي                          اوسرير منور

           عضوا        جامعة بومرداس  أستاذ محاضر أ            لطيف عبد الكريم           
 عضوا       3الجزائر جامعة         محاضر أ    أستاذ   بن ساعد عبد الرحمان      

 المدعوون:    
 جامعة بومرداس   أستاذ التعليم العالي             بن عنتر عبد الرحمان

 أستاذ محاضر أ          جامعة بومرداس     خليفي رزقي             
 3جامعة الجزائر    أ       أستاذ محاضر دعاس خليل                 

 اآلتية: مناقشةالمجلس العلمي على لجنة ال وافق، أبو دراز سفيانالمترشح:  -19
                   رئيسا        جامعة بومرداس       أستاذ التعليم العالي                      أوكيل نسيمة

 عضوا             جامعة بومرداس           ة أمحاضر  ةأستاذ                  لاير زوينة
 عضوا       المركز الجامعي تيبازة             محاضر أأستاذ                  ديب كمال

 المدعوون:   
 3جامعة الجزائر أستاذ التعليم العالي                        بويهي محمد

 جامعة بومرداس            أستاذ محاضر أ            بورزامة جياللي
 .جامعة بومرداس           أ أستاذ محاضر             بن طالبي فريد

 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الم وافق، بوكزاطة سليم: المترشح -20
                      رئيسا       جامعة بومرداس      أستاذ التعليم العالي             مغاري بعد الرحمان

 عضوا        أستاذ محاضر أ            جامعة بومرداس                جاري فاتح
 عضوا          البويرةجامعة             أ محاضرأستاذ              عالم عثمان  

 المدعوون:    
 3جامعة الجزائر أستاذ التعليم العالي         رجراج محمد             

 جامعة بومرداس   أستاذ محاضر أ                       دبيش أحمد
 جامعة بومرداس            محاضر أأستاذ تقار عبد الكريم          

 اآلتية: ناقشةالمجلس العلمي على لجنة الموافق ، بوزيدي لمجدالمترشح:  -21
 رئيسا          3جامعة الجزائر أستاذ التعليم العالي                   بومدين يوسف
                  عضوا  جامعة بومرداس                محاضر أ    أستاذ          بن حميدة هشام
 عضوا           أستاذ محاضر أ          جامعة بومرداس           بن طالبي فريد

 المدعوون:    
 جامعة بومرداس  أستاذ التعليم العالي          بن عنتر عبد الرحمان

 أستاذ محاضر أ           جامعة بومرداس             قعليوات رفي
 جامعة البويرة          محاضر أأستاذ قاشي يوسف              

 اآلتية: لمناقشةالمجلس العلمي على لجنة ا وافق، بن شايب محمدالمترشح:  -22
 جامعة بومرداس       رئيساأستاذ التعليم العالي              بلوناس عبد اهلل     
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 جامعة بومرداس       عضوا                         أستاذ محاضر أ          بن حسان حكيم
 عضوا      3جامعة الجزائر             أستاذ محاضر أ         هدير عبد القادر

 المدعوون:    
 جامعة بومرداسأستاذ التعليم العالي            شعباني مجيد        

 جامعة بومرداس            أستاذ محاضر أ             دربان أحمد
 الجزائر المدرسة العليا للتجارة        محاضر أأستاذ           لحرش طاهر 

 الفحص )ملفات التأهيل الجامعي(:  نااعضاء لجبعض استبدال  -ثانيا
 دكتوربالالمنسحب من عملية التقييم،  بوفجي عبد الوهاب دكتورم الموافقة على استبدال ال، بعد النقاش تمغاري كريمة المترشحة .1

 الفحص.ضمن لجنة )أستاذ محاضر أ(  برارة فريد
 في  اغير مقنعة تمام(  ذ محاضر أأستا ) عبد الوهاب بوفجي لدكتوركما أجمع أعضاء المجلس العلمي على أن تبريرات ا

 ه.التقرير الكتابي المقدم من طرف
  المناقشة ألعمال  أنه في حالة انسحاب أو عدم استالم أحد األعضاء في لجان التأهيل ويوصي أعضاء المجلس العلمي

أن يتم شطبه  ،ستيضاح الالزم مع المنسحبالبعد ا ، والمجلس العلمي أعضاءن تبريرات مقنعة في نظر اغلبية المترشحين بدو 
 إدارة الكلية.له من طرف اإلدارية  لةءحق المسابمن قائمة الخبراء لمدة يحددها المجلس العلمي دون المساس 

اعضاء المجلس العلمي على  باألغلبية من طرفالتصويت تم  و االستماع لالقتراحات ، بعد النقاشعراب عبد العزيزالمترشح:  .2
 .ذ محاضر أ()أستا داش بو بكرب دكتوربال المنسحب من عملية التقييم( ذ محاضر أأستا) قنان إبراهيم الدكتوراستبدال 

 ملف المترشح  بخصوصقنان ابراهيم  دكتورأقر أغلب أعضاء المجلس العلمي على أن تبريرات االنسحاب المقدمة من طرف ال
 عراب عبد العزيز غير مقنعة تماما.

 تشكيل لجان مناقشة دكتوراه:  -ثالثا
 علي زيان محند واعمرالمشرف:     التخصص: تسيير المنظمات،   ،مالك مريمالطالبة:  .1

 ". -دراسة حالة–األداء في القطاع الصحي  محاولة تصميم نظام قياسالعنوان "
 :التالية جنة المناقشةتمت الموافقة على ل    
 رئيسا     أستاذ التعليم العالي         جامعة بومرداس                      حوشين كمال                 
 مشرفا                           جامعة البويرة           علي زيان محند وأعمر       أستاذ محاضر أ    
 جامعة بومرداس                        ممتحنا            أستاذ محاضر أ   اتح               جاري ف    
 جامعة بومرداس                        ممتحنا            أستاذ محاضر أ   بعداش عبد الكريم            
 ممتحنا    الجزائرمدرسة الدراسات العليا التجارية        أستاذة التعليم العالي   ار جميلة                ب   
 .ممتحنا                    جامعة البويرة                    أستاذ محاضر أ    شاللي عبد القادر          

 علي زيان محند وأعمرالمشرف:         التخصص: تسيير المنظمات،    ،  لهواري سعيد الطالب: .2
 اه باللغة الفرنسية بناء على طلبوافق المجلس العلمي على منح الرخصة لتحرير اطروحة الدكتور بعد النقاش و تبادل اآلراء، 

إلى غاية استكمال اإلجراءات االدارية المعمول بها في هذا الصدد مع نيابة العمادة له ارجاء تشكيل لجنة المناقشة  . والمترشح
 علمي والعالقات الخارجية.لما بعد التدرج والبحث ال
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 تشكيل لجان القراءة للمطبوعات البيداغوجية: -رابعا
 تم اقتراح لجنة القراءة األتية: ،جمعاسي براهيم دكتورمقدمة من طرف ال   ."ضرات في تقنيات االستقصاءامحمطبوعة " .1

 عرقوب نبيلة                    أستاذة محاضرة أ                جامعة بومرداس 
 سعيج عبد الحكيم              أستاذ محاضر أ                 جامعة بومرداس 
 أيت طالب حميد               أستاذ محاضر أ                 جامعة تيزي وزو                 

 تم اقتراح لجنة القراءة األتية: ،ظريف مريمة دكتور "   مقدمة من طرف الTopics in Business Englishمطبوعة " .2
       3جامعة الجزائر              التعليم العاليأستاذ             حشمان مولود 
 أ                جامعة بومرداس أستاذ محاضر                 بلورد علي نبيل 
            جامعة بومرداس                أستاذ محاضر أ           شين لزهر 

 تم اقتراح لجنة القراءة األتية: ،مغاري عبد الرحمان"   مقدمة من طرف األستاذ مدخل إلى إدارة األعمالمطبوعة " .3
 جامعة بومرداس             التعليم العاليأستاذ               اونيس عبد المجيد 
 بومرداسجامعة              التعليم العاليأستاذ                    شعباني مجيد 
  3جامعة الجزائر              التعليم العاليأستاذ             الرشيد بن ديب عبد 

 تم اقتراح لجنة القراءة األتية: ،سعيج عبد الحكيم دكتور"   مقدمة من طرف الضرات في مقياس رياضياتامحمطبوعة " .4
 جامعة بومرداس                درار عياشي                    أستاذ محاضر أ 
          جامعة بومرداس                أستاذ محاضر أ              برارة فريد 
 المديةجامعة                 أستاذ محاضر أ               مراد        تهتان 

 تم اقتراح لجنة القراءة األتية: ،بودور شوريب"   مقدمة من طرف األستاذ ضرات في المعايير المحاسبية الدوليةامحمطبوعة " .5
         3جامعة الجزائر            التعليم العاليأستاذ              رجراج محمد 
 جامعة بومرداس              أ أستاذ محاضر                   بلقاضي بلقاسم 
            جامعة بومرداسأ              ةمحاضر أستاذة            فقير سامية 

 تم اقتراح لجنة القراءة األتية: ،لقاسمبلقاضي ب دكتورمقدمة من طرف ال" محاسبية والماليةاجعة الالمر ضرات في امحمطبوعة " .6
 جامعة بومرداس           التعليم العاليأستاذ                    شنوف شعيب 
  3جامعة الجزائر            التعليم العاليكمال بن موسى                أستاذ 
         أستاذ محاضر أ              جامعة بومرداس            شيخي بالل 

 تم اقتراح لجنة القراءة األتية: ،معيوف أمحمد دكتور"   مقدمة من طرف الضرات في المالية العامةامحمطبوعة " .7
  جامعة بومرداس          التعليم العاليأستاذ                 بلوناس عبد اهلل 
 جامعة بومرداس           محاضرة أ ةأستاذ           وزي فتيحة       جال 
  واالحصاء التطبيقي لإلحصاءالمدرسة الوطنية العليا           أستاذ محاضر أ                    ق عليفمو 

 تم اقتراح لجنة القراءة األتية: ،خنفري خيضر دكتورمقدمة من طرف ال"  محضرات في الرياضيات المالية مع التمارينمطبوعة " .8
 جامعة بومرداس               التعليم العاليأستاذ                  شنايت صباح 
       أ                 جامعة بومرداس ةمحاضر  ةأستاذ           يحياوي نصيرة 
 واالقتصاد التطبيقي لإلحصاءالمدرسة الوطنية             أستاذ محاضر أ              طالبي بدر الدين. 
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 :السابقة اآلتية على التقارير اإليجابية للمطبوعات البيداغوجية كما صادق المجلس
 قنان براهيمدكتورلل         "دروس في التأمين البنكي  " : مطبوعة : 
  :عبد الحفيظ صبوع للدكتور    "محاضرات في تسيير المؤسسات" مطبوعة  

 درس المجلس العلمي الطلبات و المبررات المرفقة و وافق على التعديالت التالية:تعديل عناوين أطروحات الدكتوراه:  -خامسا
 تخصص: تسيير المنظمات. الطالبة: بن طالب سامية. .1

قطاع التعليم العالي في  نظام االتصال الداخلي ونظام الحوافز ودورهما في إدارة ضغوط العمل في المنظمة حالة العنوان القديم: "
 الجزائر"

تفعيل دور االتصال التنظيمي في التخفيف من ضغوط العمل في المنظمة دراسة حالة عينة من األساتذة  العنوان الجديد: "
 الجامعين"

 ، تخصص: تسيير المنظمات.الطالبة: بن دحمان بهجة .2
دارة الجودة الشاملة".نحو تحسين األداء المؤسسي من خالل تكامل إ العنوان القديم: "  دارة المعرفة وا 

دارة الجودة الشاملة  دراسة حالة المؤسسة الوطنية -العنوان الجديد: "نحو تحسين األداء المؤسسي من خالل تكامل إدارة المعرفة وا 
 بومرداس". -للهندسة المدنية والبناء

 ، تخصص: تسيير المنظمات.الطالبة: هارون سميرة .3
دراسة حالة عينة –الذاتي  االكتفاءالعنوان القديم: " محددات أداء المؤسسات المنتجة لأللبان في الجزائر وانعكاساتها على تحقيق 

 ".-من المؤسسات المنتجة لأللبان
دراسة –جزائر الذاتي في ال االكتفاءأداء المؤسسات المنتجة للحليب المبستر وانعكاساتها على تحقيق العنوان الجديد: "محددات 

 ".-حالة عينة من المؤسسات المنتجة للحليب المبستر
 :و كالسيكي  D/LMDفي بحوث الدكتوراه إشراك مشرف مساعدطلبات  -سادسا

 وافق المجلس العلمي على إشراك مشرف مساعد للطلبة اآلتية أسماؤهم:درس و 
 )أ.محاضر أ( المساعد: بن عمر خالد بالل، المشرفالمشرف: شيخي  ، تخصص:مالية و محاسبة،بيبةحمودي ح: ةالطالب -
)أستاذ  المشرف المساعد: بن عمر خالد ،المشرف: شيخي بالل  تخصص: مالية و محاسبة، ، بن دغي محمد ياسينالطالب:  -

 محاضر قسم أ(
 المساعد: جمعاسي براهيمالمشرف ، سمير: يحياوي المشرفالمنظمات،  تسييرتخصص:  )كالسيكي(، شوك وهيبة بنة الطالب -

 )أستاذ محاضر قسم أ(.
 التنازالت المبررة اسفله. سجل المجلس العلمي و وافق على التنازل عن االشراف: -سابعا

 .لزهر شين/المشرف الجديد: د  ،المشرف األول: أ.د.مغاري عبد الرحمان  ، تسيير المنظمات،الطالب: سلماني سميحة
 كالسيكي للطالبةفي الدكتوراه المتأخر وافق المجلس العلمي على التسجيل التسجيل في الدكتوراه: إعادة  -ثامنا

 )سادس مكرر(سنة التسجيل: استثنائي      ،تخصص: إدارة تسويقية    ،صوتو مريم سلمى
 البحث األتية:االنضمام إلى فرق  طلبات وافق المجلس العلمي على: CNEPRUبحث  إلى فرق االنضمامطلبات  -تاسعا

 .رئيس المشروع: شيخي بالل       طالب دكتوراه، ،العضو: لعروم محمد أمين .1
 ". ةمي لمهنة المراجعوكدور معايير التدقيق الدولية في تقييم المخاطر وتدعيم الدور الح فرقة البحث "

 رئيس المشروع: شيخي بالل         طالب دكتوراه،  ،العضو: حمودي حسين .2
 ."دور معايير التدقيق الدولية في تقييم المخاطر وتدعيم الدور الحوكمي لمهنة المراجعة"فرقة البحث 
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 رئيس المشروع: مغاري عبد الرحمان            ، طالب دكتوراه،العضو: شرفاوي عمر .3
 الجزائر".تنمية االقتصادية واالجتماعية بدور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق ال فرقة البحث: "

 رئيس المشروع: مغاري عبد الرحمان           ، أستاذ التعليم العالي،العضو: أوكيل نسيمة .4
 الجزائر".تنمية االقتصادية واالجتماعية بفرقة البحث " دور التعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق ال

 رئيس المشروع: شعباني مجيد         ، أستاذ التعليم العالي،العضو: بوكساني رشيد .5
 لعالقة بين التضخم وسعر الصرف وسبل تحقيق االستقرار النقدي في الجزائر".البحث "دراسة افرقة 

 األتية:مشاريع العلى مبدئيا  صادق المجلس: 2017/2018للسنة الجامعية  D/LMDدكتوراه لالمشاريع األولية ل -عاشرا
 الشعبة:إعادة التأهيل حسب  -أ-
 يتضمن التكوين التخصصات األتية:        ،سعيج عبد الحكيمد/ مسؤول التكوين:   شعبة العلوم االقتصادية:. 1

 08عدد المناصب:                      -  إعادة تأهيل  -تخصص: مالية كمية              
 08عدد المناصب:              -تأهيل -  تخصص: اقتصاديات المالية والبنوك             

 دروازي ياسمين           يتضمن التكوين التخصصات األتية:د/  مسؤول التكوين:   . شعبة العلوم التجارية:2
 06عدد المناصب:                    -تأهيل   -             تخصص: تسويق            

 يتضمن التكوين التخصصات األتية:        شعباني مجيد         أد/ مسؤول التكوين:  .شعبة علوم التسيير:3
 10عدد المناصب:                       -تأهيل   - تخصص: تسيير عمومي              

 يتضمن التكوين التخصصات اآلتية:     خنفري خيضرد/ مسؤول التكوين:  شعبة العلوم المالية والمحاسبية:.4
 05عدد المناصب:          -تأهيل إعادة  -          اسبة وتدقيقتخصص: مح           
 06عدد المناصب:                 -تأهيل  -   تخصص: محاسبة وجباية معمقة           
 06عدد المناصب:                    -تأهيل  -تخصص: بنوك وتأمينات                  

 بخصوص تركيبة لجنة التكوين في شعبة العلوم المالية  ،في فريق التأطير ابعداش عبد الكريم باعتباره عضو  لدكتورتحفظ ا
سبة ال تتضمن هذه اللجنة أي عضو من فريق التأطير والتكوين من تخصصي بنوك وتأمينات ومحا: والمحاسبية لسببين

 والمالية.بعض أعضائها من خارج تخصص المحاسبة ، كما أن جباية معمقة
إعادة النظر في ذلك بعد االجتماع مع مسؤول الشعبة قبل رفع هذه المشاريع إلى بأوصى المجلس العلمي  و في هذا االطار  

 رئاسة الجامعة.
 ما يلي:التخصصات التالية موضحة ك وافق المجلس العلمي على إعادة تأهيل إعادة التأهيل حسب التخصص:  -ب-

 08عدد المناصب:        خليفي رزقي     د/ مسؤول التخصص:     تسويقية        تخصص: دراسات -        
 06عدد المناصب:             شيخي بالل د/ تخصص: مالية ومحاسبة            مسؤول التخصص:  -        
 10المناصب: عدد      حوشين كمال     أد/ مسؤول التخصص:          تخصص: إدارة أعمال        -        

 
 من نفس اليوم 18:45رفعت الجلسة على الساعة 


