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 محضر اجتماع المجلس العلمي للكلية
 08/11/2016يـو 

 :ةالتاليإجتمع اجمللس العلمي للكلية يف اليـو والتاريخ أعاله وذلك بغرض النظر يف امللفات والقضايا    
 جدوؿ األعماؿ:      

 2016/2017التسجيل، إعادة التسجيل يف الدكتوراه  -1
 ماجستري.تشكيل جلاف مناقشة رسائل دكتوراه ومذكرات  -2
  املطبوعات البيداغوجية. -3
 ملفات التأىيل اجلامعي -4
 متفرقات -5

I.  2012/2012التسجيل وإعادة التسجيل في الدكتوراه. 
I-1للمناقشة على قرر اجمللس العلمي تفويض رئيس اجمللس العلمي للمصادقة بعد أف يتم دترير ىذه املشاريع على اللجاف املختصة  ،. التسجيل اجلديد

 األقساـ، وحترير حماضر موافقة أو تعديل هلا.مستوى 
I-2لدكتوراه للطلبة التالية أمسائهم حسب التخصصات:يف اصادؽ اجمللس العلمي على طلبات إعادة التسجيل  :. إعادة التسجيل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تشكيل لجان مناقشة رسائل دكتوراه ومذكرات ماجستير.  II 

ختصص حماسبة.  ،طالب روخية عادؿلل. مذكرة ماجستري 1-  II 

 "مدى قدرة مراجعي احلسابات على إكتشاؼ األخطاء يف القوائم املالية باستخداـ االجراءات التحليلية"  عنوافب

 من: املكونة صادؽ اجمللس على اللجنة

 محاسبة:

 رزاق محمد-

 كحلوش أمينة-

 بن الصديق محمد-

 برابح بالل-

 رزيقات بوبكر-

 طايلب فاتح-

 رحيش سعيدة-

 حدوش زهرة-

 إدارة األعمال:

 بن جدو بن علية-

 اإلدارة التسويقية:

 والي ساعد-

 تبون يوسف-

 أعراب خالد-

 لرجان وريدة-

 عزوق رشيد-

 خلوط زهوة-

 قالل مريم-

 كرغلي أسماء-

 جديان منال-

 بن يحي حميدة-

 فار عبد القادر-

 حاسين صكوشي-

 بوشريط العربي-

 بونحاس عادل-

 شماني وفاء-

 تبوب يوسف-

 بوناب سامية-

 اقتصاد كمي:

 زكري محمد-

 مقراني حميد-

 مالية المؤسسة

 بوعالم لطيفة-

 بن خروف دليلة-

 :اقتصاديات المالية والبنوك

 حمسين كريم-

 عليالعيسي -

 رباح هشام-

علية بعد الباسط عبد -

 الصمد

 نوي كمال-

 بوزيدي جمال-

 أحمية فاتح-

 زروقالن كهينة -

 زكرياء بلة باسي-

 يحياوي أحمد-

 سمير بي حماني-

 

 ياسع يسمينة-

 بن قايد فاطمة زهراء-

 بوقابة وردية-

 رحيل أسيا-

 بن نعمان محمد مسعود-

بوخلوط صورية  -        

 شامي صليحة  -      

 تسيير المنظمات:

 كركود أحالم-

 عكوش عقيلة-

 قمان أنيسة-

 هارون سميرة-

 مزوار منوبة-

 شعبان سيهام -

 تلخوخ سعيدة-

 تبة سومية-

 بلقاضي أسيا-

 سعدي نبيهة-

 بن شوك وهيبة-

 بن خزناجي أمينة-

 بن عبود شادية-

 العيسي العلمي-

 عيساني ربيع-

 قوبة كريم-

 بن طالب سامية-

 خوجة مراد-

 فاضل يمينة فوزية-

 بن دحمان بهجة-

 زواغي محمد-
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 أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس                        رئيسا           شيخي بالؿ      
 أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس                        مشرفا   شعباين جميد              

 رداس                        عضوابن محيدة ىشاـ             أستاذ حماضر أ                   جامعة بوم
 عضوا  أستاذ حماضر أ                   جامعة بومرداس                              العرايب محزة          

II-2 .صادق المجلس العلمي على تشكيل لجان المناقشة التالية.رسائل الدكتوراه : 
II-2-1 .تتكوف اللجنة من: " مسامهة نظاـ املعلومات التسويقية يف حتقيق إدارة اجلودة الشاملة"   بعنواف، ولد ابراهيم وهيبة الطالبة 

 جامعة بومرداس                         رئيسا    اذ التعليم العايل           أست     أونيس عبد اجمليد         
 معة بومرداس                         مقرراجا    ستاذ التعليم العايل            حوشني كماؿ                 أ
 أستاذ حماضر أ                      جامعة بومرداس                         ممتحناعليوات رفيق                 

 ممتحناأستاذ حماضر أ                      املدرسة العليا للتجارة                             حلرش طاىر        
 ممتحنا                        2عة البليدة جام        أستاذ حماضر أ                شويح حممد               

 جامعة مخيس مليانة                     ممتحنا   ستاذ حماضر أ                  ري حممد                   أثخ
II-2-2 .اللجنة من: تتكوف املستهلك".ثري تسويق خدمات التامني على دراسة سلوؾ دراسة أعنواف " ب ،بن عمروش فايزة ةبطالال 

 رئيسا          جامعة البويرة                  بوكساين رشيد               أستاذ التعليم العايل                   
 أستاذ التعليم العايل                   جامعة بومرداس                          مقررا      أوسرير منور           

 درار عياش                  أستاذ حماضر أ                      جامعة بومرداس                           عضوا
 جامعة بومرداس                           عضوا  خليفي ارزقي                أستاذ حماضر أ                    

 بكوش كردية                أستاذ حماضر أ                      جامعة مخيس مليانة                        عضوا
 عضوا    أستاذ حماضر أ                      جامعة البويرة                           أوكيل رابح                 

II-2-3 ..اللجنة من: تتكوف العاملية".النظاـ الضرييب اجلزائري يف مواجهة التحوالت االقتصادية "  بعنواف  الطالب أحمية فاتح 
 أستاذ التعليم العايل                   جامعة بومرداس                          رئيسا      بوزيدة محيد           

 مقررا            أستاذة التعليم العايل                  جامعة بومرداس                حيياوي نصرية             
     أستاذ التعليم العايل                   جامعة البويرة                            ممتحنا             ناصر مراد     

 ممتحنا                            3أستاذ التعليم العايل                   جامعة اجلزائر      بن موسى كماؿ      
 جامعة بومرداس                          ممتحنا       أستاذ حماضر أ                      بن محيدة ىشاـ      

 ممتحنا     بويرة                         جامعة          أستاذ حماضر أ                  عالـ عثماف           
II-2-4. االشهار برتويج املبيعات على سلوؾ املستهلك النهائي حالة موبليس اجلزائرأثر  عنواف: "ب ،بوهدة محمد الطالب." 
 تتكوف اللجنة من:   

      جامعة بومرداس                          رئيساأستاذ التعليم العايل                       أوسرير منور            
 أستاذ التعليم العايل                   جامعة بومرداس                          مشرفا   مغاري عبد الرمحن      
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 عضوا                          3حيو عيسى                 أستاذ التعليم العايل                   جامعة اجلزائر 
 عضوا                          3بومدين يوسف             أستاذ التعليم العايل                   جامعة اجلزائر 

 عضوا             أستاذ التعليم العايل                   جامعة الشلف                   نوري منري             
 عضوا          جامعة بومرداس                       أستاذ حماضر أ                           بن حساف حكيم

II-3بعد تربير التعديل من طرؼ الطالب وافق اجمللس العلمي على طلبات تعديل العناوين الواردة أدناه رسائل دكتوراه. عناوين . طلبات تعديل 
 على ذلك. و موافقة املشرؼ

II-3-1 فاطمة الزىراء. تسيري املنظمات.. فاسي 
 االتصاؿ املؤسسايت كمدخل لتعزيز التعلم التنظيمي يف املؤسسات اجلزائرية.العنواف السابق:    
 واقع التعلم التنظيمي يف اجلامعات اجلزائرية.العنواف اجلديد:    

 II-3-2.خوجة مراد: تسيري املنظمات . 
 .البناء وتأثريىا على االختيارات االسرتاتيجية ملؤسسات القطاعالتحوالت يف قطاع العنواف السابق:    
 .بناءالتحوالت يف بيئة مؤسسات البناء وتأثريىا على االختيارات االسرتاتيجية ملؤسسات قطاع الالعنواف اجلديد:    
II-3-3بوقابة وردية. تسيري املنظمات . 
 .-دراسة حالة عينة من املؤسسات–القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية يف اجلزائر دور االبداع التكنولوجي يف رفع العنواف السابق:    
       االبداع التكنولوحي ودوره يف تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية. العنواف اجلديد:   
II-3-4.حدوش زىرة. ختصص حماسبة .            
 البيئة يف ظل تطبيق معايري احملاسبة الدولية ومعايري االبالغ املايل )دراسة حالة مؤسسة اقتصادية(.حتديد وقياس تكاليف العنواف السابق:    
 .-دراسة حالة–االفصاح احملاسيب عن التكاليف البيئية يف ظل تبين اجلزائر للمعايري احملاسبية الدولية  العنواف اجلديد:    
II-3-5ناصف حساف. اقتصاديات املالية والبنوؾ .. 
 دور أجهزة الرقابة يف حماولة كشف ومكافحة الغش واالحتياؿ يف قطاع التأمني.العنواف السابق:    
 -تأمني يف اجلزائرلدراسة تطبيقية على شركات ا–دور شركات التأمني يف حماولة مكافحة االحتياؿ  العنواف اجلديد:   
II-3-7.أسيا رحيل. تسيري منظمات . 
 املقاربات البيداغوجية يف تنمية احلس املقاواليت.. دورالعنواف السابق:    

 درسة عينة من كليات االقتصاد جلامعات الوسط.–البيداغوجية يف تنمية الروح املقاوالتية دور املقاربات  العنواف اجلديد:   

III .البيداغوجية المطبوعات: 

  III-1 .املطبوعات اليت حكمت سابقا بتقارير إجيابية وىي:صادؽ اجمللس العلمي على : المصادقة على مطبوعات سابقة 

III-1-1 .حماضرات يف الفساد وأخالقيات األعماؿ" . بوزيدة محيد". 

III-1-2-  .حماضرات يف مدخل لعلم االقتصاد" سليم بوكزاطة". 

III-1-3-  .حماضرات يف االقتصاد الكلي املعمق" جناف أمحد". 
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III-2 . صادؽ اجمللس العلمي على تشكيل جلاف قراءة للمطبوعات التالية:: بيداغوجيةتشكيل لجان مطبوعات 

III-2-1 . حماضرات يف املالية الدولية" بعنواف    ،شعباين جميدمطبوعة الدكتور  " . 

 عايل              جامعة بومرداسالتعليم الشنايت صباح             أستاذة  -

 جامعة بومرداس    بن عمر خالد             أستاذ حماضر أ                -
 جامعة البويرة        أستاذ حماضر أ                 حيياوي مسري           -

III-2-2 . حماضرات يف النظرية النقدية" بعنواف، النمري ناصر الدينمطبوعة الدكتور." 
 أ                جامعة بومرداسأستاذ حماضر جاري فاتح             -
 بعداش عبد الكرمي    أستاذ حماضر أ                جامعة بومرداس -
 2أستاذ حماضر أ                جامعة البليدة  ناصر شريف          -
III-2-3.حماضرات يف املالية العامة " بعنواف ،بوشنب موسى مطبوعة الدكتور ". 
 عايل              جامعة بومرداسالتعليم الأستاذة    أونيس عبد اجمليد    -
 جامعة بومرداس            شيخي بالؿ           أستاذ حماضر أ       -
 جامعة البويرة       قاشي يوسف         أستاذ حماضر أ             -
III-2-4 . حبوث التسويق " ، بعنوافبركاين مسريمطبوعة الدكتور." 
 جامعة بومرداس     عايل      التعليم الأستاذة      أوسرير منور      -
 2أستاذ حماضر أ                جامعة البليدة   بيشاري كرمي       -
 جامعة بومرداس      حماضر أ          ةأستاذ     دروازي يامسني   -

 III-2-5 . حماضرات يف النظرية املالية   ، بعنواف "منصر كرديةمطبوعة الدكتورة ." 
 جامعة بومرداس        أستاذة حماضر أ              حيياوي نصرية   -
 درار عياش          أستاذ حماضر أ                 جامعة بومرداس -
 2جامعة البليدة    ناصر شريف         أستاذ حماضر أ               -
VI- أدناه. وافق اجمللس العلمي على تشكيل جلاف الفحص للمرتشحني  :ملفات التأهيل الجامعي 
VI-1 .تتكوف جلنة الفحص من:ختصص: تسيري املنظمات ،نشنش سليمة ، 
 أستاذة تعليم عايل              جامعة بومرداس                شنايت صباح     -
 أستاذ حماضر أ                 جامعة بومرداس               خنفري خيضر    -
      2ليدةالبجامعة     أستاذ حماضر أ                بيشاري كرمي      -

VI-2 . تتكوف جلنة الفحص من:: علـو التسيريختصص أحمد،تيميزار ، 
              3عايل              جامعة اجلزائرال التعليم أستاذ       رجراج حممد     -
 أستاذ حماضر أ                 جامعة بومرداس                    خليفي أرزقي     -
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 أستاذ حماضر أ                 جامعة بومرداس                     بوستة حممد     -
VI-3 .الفحص من:، تتكوف جلنة ختصص: علـو التسيري    ،عرقوب وعلي 
 أستاذ تعليم عايل              جامعة بومرداس               بن عنرت عبد الرمحن    -
 بومدين يوسف          أستاذ تعليم عايل              جامعة اجلزائر                -
  جامعة بومرداس               أستاذ حماضر أ                 الطيف عبد الكرمي    -
VI-4 .تتكوف جلنة الفحص من:ختصص: علـو التسيري ،صالحي سلمى ، 
 جامعة بومرداس                عايل           التعليم الأستاذ حوشني كماؿ            -
 جامعة بومرداس                    عايل        التعليم الأستاذة       أوكيل نسيمة      -
              3اجلزائر جامعة    عايل           التعليم الأستاذة    حليات مليكة         -
VI-5 .تتكوف جلنة الفحص من:.   ختصص: علـو التسيريشالل زهير ، 
 بلقاضي بلقاسم         أستاذ حماضر أ                 جامعة بومرداس              -
 أستاذ حماضر أ                 جامعة بومرداس                  شعباين لطفي      -
 مساي علي             أستاذ حماضر أ                 جامعة املدية                  -
VI-6 .تتكوف جلنة الفحص من:ختصص: علـو التسيري   ،بوشلوش سعاد ، 
 سعيج عبد احلكيم      أستاذ حماضر أ                 جامعة بومرداس             -
     أ                جامعة بومرداس              ةأستاذة حماضر قمريي حجيلة           -
 جامعة اجلزائر                  أستاذ حماضر أ                    دراجي كرديو      -
  VI-7 . تتكوف جلنة الفحص من:ختصص: علـو اقتصادية ،لزهرشين ، 

 أستاذ حماضر أ                جامعة بومرداس             بلورد علي نبيل       -
 أستاذ حماضر أ                جامعة بومرداس             مجعاسي ابراىيم      -
             اجلزائر االحصاءالوطنية العليا للتخطيط و  درسةاملبلعايب بوبكر       أستاذ حماضر أ      -
  VI-8 .تتكوف جلنة الفحص من:ختصص: علـو اقتصادية    بوستة محمد ، 

 أستاذ حماضر أ                جامعة بومرداس                  بلورد علي نبيل   -
 سعيج عبد احلكيم     أستاذ حماضر أ                جامعة بومرداس             -
 أيت طالب محيد      أستاذ حماضر أ                جامعة تيزي وزو                   -
VI-9 .تتكوف جلنة الفحص من:ختصص: علـو اقتصادية    سعدي فيصل ، 
 أستاذ حماضر أ                جامعة بومرداس                حيياوي نصرية       -
      عرقوب نبيلة        أستاذ حماضر أ                جامعة بومرداس              -
 توبني علي          أستاذ حماضر أ                جامعة مخيس مليانة          -
VI-10- تتكوف جلنة الفحص من:، . ختصص: علـو جتاريةبوطالب إبراهيم 
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 جامعة بومرداس                  عايل      التعليم ال أستاذبن عنرت عبد الرمحن    -
 جامعة بومرداس                      أستاذ حماضر أ                بن حساف حكيم  -
      جامعة اجلزائر                    أستاذ حماضر أ                 فرحات غوؿ       -
VI-11 علـو التسيريختصص ،ىاجر. دويدي خدجية :. 
حوؿ احلاصل ملف املرتشحة أعاله يف انتظار تقدمي التربيرات االدارية الالزمة بسبب الغموض ة األعضاء على تشكيل جلنة فحص لػوافق أغلبي   

 :تتشكل اللجنة من تاريخ نشر املقاؿ يف جملة سياسات اقتصادية. و
 أستاذ التعليم العايل     جامعة بومرداس       اجمليدأونيس عبد   -
 أستاذ التعليم العايل     جامعة بومرداس       بلوناس عبد اهلل،  -
 3جامعة باجلزائر أستاذ التعليم العايل                 ي حممدهبوي -
 من اجمللة.األصلية  نسخةالوإحضار  ،تبقى اللجنة معلقة إىل حني تقدمي التربيرات اإلداريةعلى أف  

 متفرقات:

املوسومة بػ "تطوير أداء  و، قسم علـو التسيري حبث لألستاذة صالح ربيعة أستاذة مساعدة أ إىل فرقة  االنضماـوافق اجمللس العلمي على طلب -
تومي عبد الرمحن، برقم تسجيل حايل  لدكتوراملشروع ا رئيساملوارد البشرية لدعم إنتاجية املنظمات اجلزائرية يف ظل التحديات املعاصرة" 

 (.00320140012رقم تسجيل أويل ) ( و350120140057)

 و املوضحة كمايلي: .CNPRUيف إطار البحثية وافق اجمللس العلمي على حصائل البحث للمشاريع  -

 السنة األولى من النشاط:نهاية + 

 )د/خليفي رزقي(.دراسة وحتليل سلوؾ املستهلك اجلزائري. رئيس املشروع  .1
دور التعليم العايل والبحث العلمي يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية باجلزائر، دراسة حالة العلـو االقتصادية والتجارية  .2

 وعلـو التسري، رئيس املشروع )مغاري عبد الرمحن(.
 املراجعة، رئيس املشروع )شيخي بالؿ(.دور معايري التدقيق الدولية يف تصميم املخاطر وتدعيم الدور احلكومي ملهنة  .3

 :من النشاط السنة الثانيةنهاية + 

 دور ومكانة إدارة املخاطر يف املؤسسة االقتصادية احلالة اجلزائرية منوذجا، رئيس املشروع )بلوناس عبد اهلل( .1
 املشروع )تومي عبد الرمحن(.تطوير املوارد البشرية لدعم تنافسية املنظمات اجلزائرية يف ظل التحديات املعاصرة، رئيس  .2
 تفعيل التكامل املغاريب واثره على التنمية االقتصادية واالجتماعية يف املنظمة، رئيس املشروع )شنايت صباح(. .3
 مسامهة القطاع الفالحي يف حتقيق األمن الغذائي، دراسة بعض الدوؿ العربية، رئيس املشروع )حوشني كماؿ(. .4

و تعويضهم  15/10/2016يـو  نظمة)ؿ ـ د( املالتنازل للناجحين الجدد في مسابقة الدكتوراه  طلباتوافق اجمللس العلمي على  -

 يتعلق األمر بكل من: وبآخرين من القائمة االحتياطية حسب الرتتيب، 
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o أمينلعروم محمد  و ىو :و باألوؿ يف القائمة االحتياطية، مع تقدمي مربرات ذلك. و تعويض )مالية وحماسبة(. فراس محمد 

o سعيدي نصيرة.يف القائمة االحتياطية، و ىي:  ثاينمع تقدمي مربرات ذلك. و تعويضو بال حماسبة(.مالية و ) شبالوي إبراهيم 

o ظريف مريم.مع تقدمي مربرات ذلك. و تعويضو باألوؿ يف القائمة االحتياطية، و ىي:  )حماسبة وتدقيق(. أبركان محمد 

إضافية لتحضري مذكرة املاجستري للطالبني "بن عواطة حممد الطاىر" و "بعلي خري الدين" وذلك بناء على وافق اجمللس العلمي على منح مهلة  -

 تقرير املشرفني.

 50:31الساعة رفعت اجللسة على 

 بلوناس عبد اهلل/ رئيس المجلس العلمي

 


