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كم الموقر، أتمنى أن يزيح هذا العرض في البداية وقبل الشروع في تقديم النقاط األساسية أمام مجلس          

نه يصل إلى ألساتذة، حيث أو الضبابية الموجودة في تعامالتنا اليومية لدى الكثير من زمالئنا ا الغموض

مبرر أي مسامعنا من حين ألخر الكثير و الكثير من األقاويل التي ال تغني وال تسمن من جوع، والتي ليس لها 

 على أرض الواقع.

، لكن تفكيرنا دائما موجه لخدمة الصالح العام لكليتنا، " فمن ال يعمل ال يخطأ" من الممكن هناك أخطاء          

خدمة كل األساتذة قدر المستطاع من خالل تطبيق ما هو معمول به من قوانين و إجراءات دون تجاوز لحدودنا 

و صالحياتنا، ومهما كانت الصعوبات التي نواجهها أثناء القيام بمهامنا، فإننا سنبذل كل ما في وسعنا لتكون 

شفافية و عدالة قدر المستطاع بين جميع األقسام و بالتالي بين جميع أساتذة الكلية، فنحن ال نميز بين قسم هناك 

و أخر، فكل األقسام سواسية، و الكلية على نفس المسافة من كل األقسام. و إذا كانت هناك مالحظات فنحن 

 هذا العرض. إتمامممنونين بسماعها ومناقشتها بعد 

 اءـــى اإلصغــال علـــرا جزيــشك                                                     

 محضر اجتماع المجلس العلمي
03/05/2017لجلسة يـــوم   
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، و المتعلقة بمنح تحسين 2017أفريل  05المؤرخة في  01التعليمة رقم التعليمة  -1

 -لي:كما ي خالل األسبوع الماضيمتتاليين كانت محل اجتماعين  2017المستوى لسنة 

 االجتماع األول: مجلس اإلدارة 

 يوم األمين العام للجامعة و عمداء الكليات و ذلك مدير الجامعة و نوابه، السيد بحضور

 الجامعة. قربم 23/04/2017

 االجتماع الثاني: مجلس موسع 

مدير الجامعة و نوابه بحضور: عمداء الكليات و نوابهم، رؤساء المجالس العلمية  السيد تحت إشراف 

 بالجامعة المركزية. 25/04/2017و األمناء العامون للكليات يوم 

 منحة تحسين المستوى -

 المراجع القانونية لمنحة تحسين المستوى. 

 .أنواع المنح، الفئات المعنية و شروط االستفادة 

 د للكلية.المرص المستوى مبلغ منحة تحسين 

 توزيع منحة تحسين المستوى على األقسام. طريقة 

  المذكورة أعاله 01الوثائق المطلوبة لالستفادة حسب التعليمة رقم. 

 .الوثائق المطلوبة بعد العودة من التكوين 

 .نماذج استمارات تسيير منحة تحسين المستوى 
 

 المراجع القانونية لمنحة تحسين المستوى. -1

و المتضمن تنظيم التكوين و تحسين المستوى في  2014جويلية  06المؤرخ في  196-14المرسوم الرئاسي رقم  -

 الخارج.

يحدد معايير االنتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى  2014ديسمبر  29المؤرخ في  2010قرار رقم  -

 في الخارج.

 .29/12/2014المؤرخ في  2010رقم معدل للقرار  2015جويلية  09المؤرخ في  327قرار رقم  -

 بتحسين المستوى بالخارج. المتعلقة  أفريل 05المؤرخة في  01تعليمة رقم  -
 

 :إلىتنقسم المنح  2017أفريل  05المؤرخة في  01حسب التعليمة رقم  -2

 تداريب تحسين المستوى. -1

 إقامة علمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي. -2

 العلمية.المشاركة في التظاهرات  -3

 

 :من منح تحسين المستوى المستفيدين -3

 تسجيالت(. 6األساتذة المساعدين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه، ولم يتجاوزوا المدة القانونية ) -1

 األساتذة و األساتذة المحاضرين قسم أ. -2

 األساتذة المحاضرين قسم ب . -3

 الطلبة غير األجراء المسجلون في الدكتوراه. -4
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 :من منح تحسين المستوى شروط االستفادة -4

 :منح التداريبمن  شروط االستفادة -1

 الثاني. تسجيل منتظم في الدكتوراه ابتداء من التسجيل  -      

المنتظرة من البحث، مؤشر عليه من  التأثيراتالمنهجية و  ،األهدافتقديم مشروع عمل تحدد فيه  -

 .األطروحةطرف المشرف على 

 االستقبال. أو مؤسسات تحديد مؤسسة -

 . ةـــــــــاإلقاممدة تحديد  -

 التربص. إجراءتحديد فترة  -
 

 

 :العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي اإلقامةمنح شروط االستفادة من  -5

نتظرة من البحث، موقع من طرف مال التأثيراتالمنهجية و ، األهدافتقديم مشروع عمل تحدد فيه  -

 المجلس العلمي للكلية.

 .مؤسسة أو مؤسسات االستقبالتحديد  -

 .امةــــــــــاإلقتحديد مدة  -

 التربص. إجراءتحديد فترة  -

 
 

 المشاركة في التظاهرات العلمية: من مصاريف شروط االستفادة -6

 .للكلية تقديم طلب المشاركة مبرر موقع من طرف المجلس العلمي -

و  األطروحةالمشرف على  برأي، يقدمون طلب مشاركة مرفق اإلجراءبالنسبة لطلبة الدكتوراه غير  -

 موافقة المجلس العلمي للكلية.

 
 

 2017المبلغ المالي المخصص للكلية لسنة  -7

عشرة مالين قدر بــ: ، 19:21و حسب الفصل  2017المبلغ اإلجمالي لمنح تحسين المستوى لسنة       

مليون دج و  30. بعد ما كانت هذه المنحة في سنوات سابقة تقارب (دج 10.000.000)دينار جزائري

 المدة القانونية في التسجيل. اتجاوزوالكل استفاد بما فيهم الذين 

لجامعات لشهر جانفي : لحسب مدونة ميزانية التسييرتم توزيع مبلغ منحة تحسين المستوى في الخارج  -8

 حسب الجدول التالي: 2017
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  19:21الفصل  حسب  2017لسنة توزيع منحة تحسين المستوى * 

المبلغ المالي المرصد للمنحة تحسين  نوع المنحة

 المستوى

 المجموع

 2.990.000.00   620.000.00 +  2.370.000.00  داريبــــــــــــــــح التـــــــمن

 3.152.000.00 1.152.000.00  +2.000.000.00 ةــلميــــــامة العــــح اإلقـمن

 850.000.00 850.000.00 ةـالتظاهرات العلمي مصاريف

 2.900.00.00 2.900.000.00 لــــنقــــــــف الـــــاريــــمص

 108.000.00 108.000.00 امينــــــمنحة التأشيرة و الت

 دج 10.000.000.00 دج 10.000.000.00 وعــــــــالمجم

 المبالغ المالية باللون األحمر مخصصة  ةـــــــــظـالحـم

 لألعوان و األساتذة اإلداريين

 

 

 .مصاريف التكوين و تحسين المستوى في الخارج و تسييرها 19:21لفصل ا -9

 و الجدول الموالي يوضح كيفية التوزيع: 06/07/2014مؤرخ في  196-14مرسوم رئاسي رقم 

 على أساس عدد األساتذة و الطلبة المسجلين في الدكتوراه: تتوزيع  على األقسام تمال نسب مالحظة: 

 وعـمجمال دد الطلبةـع ذةــدد األساتـــع مــــــــالقس

 64 11=6+5 53/58 ادـــم االقتصـــقس

 60 16=8+8 44/47 رـــــــم التسييــــقس

 62 19=9+8 45/51 ةــــــاليـم المـــــقس

 186 44 142 المجــمــــــوع

 

 :ماألقســــاة تحسين المستوى على ــة توزيع منحـنسب* 

 ةـــــة المئويـــالنسب يةـــلـــــــــمــالع مــــــــــــــالقس

  35  34.41 = 64 /186 ادــــــــم االقتصـــــــــقس

  32  32.26 = 60 /186 رـــــــــم التسييـــــــــقس

  33  33.33 = 186/62 ةـــــــــاليــم المـــــــــقس

 100 100 المجموع
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 )مليون سنتيم( :األقســـــــامة التداريب على ـــع منحـــــــــتوزي* 

 غـلـــــــالمب يةـــلــــــــمــالع مــــــــــــــالقس

  830.000.00  82.95 = 0.35*237 ادــــــــم االقتصـــــــــقس

  760.000.00  75.84 = 0.32*237 رـــــــــم التسييـــــــــقس

  780.000.00  78.21 = 0.33*237 ةـــــــــاليــم المـــــــــقس

 237.000.00 237000.00 المجموع

 

  ام:ــــة العلمية على األقسـة اإلقامـــع منحـــــ* توزي

 لغــــــــالمب ليةـــــــــــمـــالع مـــــــــــــالقس

 700.000.00  70 = 0.35*200 ادــــــاالقتصم ـــــــــقس

  640.000.00  64 = 0.32*200 رـــــــــم التسييـــــــــقس

 660.000.00  66 = 0.33*200 ةـــــــــاليــم المـــــــــقس

 200.000.00 200.000.00 المجموع

 

 :المستندات الواجب توفرها حسب التعليمة -10

 ةــــوبـلــــــــــندات المطــــــــالمست حةــــــــــوع المنـــن

 داريبــــحة التـــمن 
 إجراء+ فترة  اإلقامةتسجيل منتظم +مشروع عمل + مؤسسة االستقبال + مدة 

 التربص

 العلمية اإلقامةمنحة 
مشروع عمل موقع من طرف م ع + مؤسسة االستقبال + مدة اإلقامة + فترة 

 إجراء التربص

 العلميةالتظاهرة 
 طلب مشاركة مبرر و موقع من طرف المجلس العلمي

 

 

 :األقسام* توزيع منحة تحسين المستوى على 

 قسم العلوم االقتصادية:  -1

 حةـــــنوع ومبلغ المن
عدد 

 المترشحين

عدد 

 نالمستفيدي

المبلغ 

 المستهلك

المبلغ 

 المتبقي
 نسبة االستهالك

 %83.27 13.88 69.12 07 07 83   تداريب بقيمة

 %98.40  1.12 68.88 07 18  70إقامة علمية بقيمة 

 

 

 قسم علوم التسيير:  -2
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 حةــــــنوع و مبلغ المن
عدد 

 المترشحين

عدد 

 المستفيدين

المبلغ 

 المستهلك

المبلغ 

 المتبقي
 نسبة االستهالك

  50.84 37.36 38.64 04 04 76  ب بقيمةــــــتداري

  94.50 3.52 60.48 06 12  64إقامة علمية بقيمة 

 

 قسم العلوم المالية: -3

 حةــــــنوع و مبلغ المن
عدد 

 المترشحين

عدد 

 المستفيدين

المبلغ 

 المستهلك

المبلغ 

 المتبقي
 نسبة االستهالك

  /  0.96 - 78.96 08 11    78    يمةــــــتداريب بق

 91.63 5.52 60.48 16 16  66بقيمة إقامة علمية 

 

 )مليون سنتيم( المتبقية بعد عملية التوزيع من طرف األقسام حسب نوع المنحة:المبالغ المالية  -4

 العلمية امةــحة اإلقـــاقي من منــــالب تداريبــحة الـــاقي من منــالب مــــــــالقس

 د ج 11.200.00 د ج 138.800.00 ادــــــــاالقتص

 د ج 35.200.00 د ج 373.600.00 ييرــــــــــالتس

 د ج 55.200.00 د ج 0.96 - يةـــــــــالــالم

 منحة( 01)   101.600.00 منح( 5)    502.800.00 موعــــــــالمج

 

 2018-2017السنة الجامعية:  بعنوانعروض التكوين في الطور الثالث  -2

العروض ، تم إعتماد 2018-2017لسنة الجامعية: روض التكوين في الطور الثالث  لفيما يخص ع       

 -التالية:

 : بقسم العلوم المالية تخصص محاسبة و ماليةعروض التكوين في الدكتوراه 

 : بقسم العلوم المالية تخصص تسويقعروض التكوين في الدكتوراه 

 : بقسم علوم التسيير تخصص إدارة المنظماتعروض التكوين في الدكتوراه 

 : بقسم العلوم اإلقتصادية. اليةتخصص إقتصاد، تنمية و معروض التكوين في الدكتوراه 
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 مناقشة أطروحات الدكتوراه و التأهيل الجامعي:ملفات  -3

 

 قسم العلوم المالية: -أ
 

 لعاليبية ياسمين.للمترشحة:  ملف مناقشة أطروحة دكتوراه وافق المجلس العلمي على  -1

 

دراسة تطبيقية  –على جودة التقارير المالية  وأثرهاالجتماعي و البيئي،  األداءعن  اإلفصاح "تحت عنوان: 

 "-للشركات متعددة الجنسيات

 من األعضاء اآلتية أسماؤهم: متكونةأمام لجنة مناقشة 

 جامعة عنابة.    رئيسا                                   أ.د. هوام جمعة -1

 ة.جامعة عناب    مقررا                 أ.د. جاوحدو رضا               -2

 جامعة عنابة.   عضوا                 د. سماش كمال                   -3

 جامعة قالمة.      عضوا               د. بورديمة سعيدة               -4

 جامعة قالمة.           د. طبايبية سليمة                 عضوا          -5
 

 L’ impact de la mesure et de la divulgation » : الذي يحمل العنوان التاليوهذا بناءا على المقال 

comptable des couts environnementaux dans les états financiers sur l’amélioration de la 

performance environnementale le cas des entreprises industrielles algériennes. »  

 .2016سنة  01العدد:    Revue valaque d’études économiques: الصادر في مجلة

 جنوحات أسيا.وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحة:  -2

 أثر التعامل في األسواق االفتراضية مع الشركات الصينية على التجارة في الجزائر" "تحت عنوان: 

 من األعضاء اآلتية أسماؤهم: متكونةأمام لجنة مناقشة 

 جامعة عنابة.            رئيسا                       د. شاوي شافية         -1

 جامعة عنابة.               مقررا                 أ.د. جاوحدو رضا        -2

 جامعة عنابة.               عضوا                     د. لرباع الهادي      -3

 جامعة قالمة.              عضوا                       د. بوعزيز ناصر   -4

 جامعة قالمة.         عضوا                   د. بضياف عبد المالك       -5

 جامعة قالمة.               عضوا                            وليد د. بشيشي -6

 

 sino-algerian B2B Relational Exchange via– »        :تاليوهذا بناءا على المقال الذي يحمل العنوان ال

 E-Marketplace Case Study of algerian importe Companies »                                         
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 هوام خلدون حجيلةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشحة:  -3

  Evaluation de la performance globale des entreprises par la valeur : une »    : تحت عنوان

approche par la logique floue » 

 من األعضاء اآلتية أسماؤهم: متكونةأمام لجنة مناقشة 

 أ.د جاوحدو رضا                        رئيسا                    جامعة عنابة. -1

 أ.د. ريحان الشريف                     مقررا                    جامعة عنابة. -2

 أ.د. بن عمارة منصور                 عضوا                   جامعة عنابة. -3

 عضوا                   جامعة بومرداس.                          إبراهيمد. قنان  -4

 -2-عضوا                   جامعة البليدة      د. عزي حسينة                     -5

 عضوا                  جامعة سوق أهراس.          د. بوعشة فوزية                 -6

 

 Effet des programmes »                       :التالي عنوانيحمل ال للمقال الذي وهذا بناءا على وعد بالنشر

d’investissements publics sur la performance globale des entreprises publiques industrielles 

en Algérie (2001-2014). »                          

 من مجلة رماح  األردن   

 

 .بوعالق نوال: التأهيل الجامعي للمترشحةمناقشة  لجنةوافق المجلس العلمي على  -4

 المتكونة من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 أ.د ماضي بلقاسم           عضوا ممتحنا                   جامعة عنابة. -1

 د. غفوري ليلى             عضوا ممتحنا                    جامعة عنابة. -2

 ا                    جامعة قالمة.عضوا ممتحن          د. بوعزيز ناصر -3

 خبيرا                          جامعة عنابة.    د. برجم حنان                -4

 خبيرا                          جامعة عنابة.د. شاوي شافية                  -5

 .تبسةخبيرا                          جامعة د. جنينة عمر                    -6

 

 .بن قارة إيمان: التأهيل الجامعي للمترشحةمناقشة  لجنةوافق المجلس العلمي على  -5

 المتكونة من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 عضوا ممتحنا                   جامعة عنابة.           جاوحدو رضاأ.د  -1

 د. سماش كمال              عضوا ممتحنا                    جامعة عنابة. -2

 . طبايبية سليمة             عضوا ممتحنا                    جامعة قالمة.  د -3

   خبيرا                          جامعة عنابة.أ.د ريحان الشريف               -4

   خبيرا                          جامعة عنابة.أ.د هوام جمعة                     -5

 .قالمةخبيرا                          جامعة      د. بورديمة سعيدة            -6
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 .عنان فاطمة الزهراء: التأهيل الجامعي للمترشحةمناقشة  لجنةوافق المجلس العلمي على  -6

 المتكونة من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 أ.د بن عمارة منصور       عضوا ممتحنا                   جامعة عنابة. -1

 الهادي             عضوا ممتحنا                    جامعة عنابة.د.  لرباع  -2

 د. بضياف عبد المالك       عضوا ممتحنا                    جامعة قالمة. -3

 د. برجم حنان                    خبيرا                          جامعة عنابة. -4

 جامعة عنابة.                خبيرا           د. شاوي شافية                   -5

 .قالمةخبيرا                          جامعة                د. بوعزيز ناصر  -6

 

 بوعالق  نوال.وافق المجلس العلمي على لجنة مناقشة التأهيل الجامعي للمترشحة:  -7

 المتكونة من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.                 أ.د. ماضي بلقاسم          عضوا ممتحنا  -1

 د. غفوري ليلى             عضوا ممتحنا                  جامعة عنابة. -2

 د. بوعزيز ناصر          عضوا ممتحنا                   جامعة قالمة. -3

 د. برجم حنان                    خبيرا                        جامعة عنابة. -4

 خبيرا                       جامعة عنابة.               د. شاوي شافية     -5

 خبيرا                       جامعة تبسة.           د. جنينة عمر           -6

 

 .بن قارة ايمانوافق المجلس العلمي على لجنة مناقشة التأهيل الجامعي للمترشحة:  -8

 المتكونة من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.      عضوا ممتحنا                    رضا  أ.د. جاوحدو -1

 د. سماش كمال             عضوا ممتحنا                  جامعة عنابة. -2

 د. طبايبية سليمة           عضوا ممتحنا                   جامعة قالمة. -3

 عنابة.أ.د. ريحان الشريف            خبيرا                        جامعة  -4

 جامعة عنابة.      خبيرا                          هوام جمعة          د. أ. -5

 د. بورديمة سعيدة              خبيرا                         جامعة قالمة. -6
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 قسم العلوم االقتصادية : -ب

 .رمضاني لطفي: التأهيل الجامعي للمترشحمناقشة  لجنةوافق المجلس العلمي على  -9

 المتكونة من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.   أ.د شبيرة بوعالم           عضوا ممتحنا                  -1

 جامعة عنابة.  أ.د حمانة كمال             عضوا ممتحنا                    -2

                سكيكدة. جامعة                 عضوا ممتحنا    د. قحام وهيبة               -3

 جامعة عنابة.            بوريش هشام                 خبيرا              د.  -4

 جامعة عنابة.           لرباع الهادي                 خبيرا               د.  -5

 .قالمةجامعة                خبيرا                     بضياف عبد المالكد.  -6
 

 آلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئ سم علوم التسيير :ـــــــق -ج
    

 المستوى نمنح تحسي -4

 -على مستوى الكلية كما يلي: ،2017-2016للسنة الجامعية  ىتمت المصادقة على قائمة منح تحسين المستو

 :منحة التداريب -1

 مبلغ المنحة مدة المنحة البلد المستقبل القسم اسم المستفيد الرقم

 دج 120000.00 أيام 10 ماليزيا إقتصاد خدادمية أمال 01

 دج 100800.00 أيام 7 فرنسا إقتصاد ذباح حسين 02

 دج 100800.00 أيام 7 فرنسا إقتصاد حمزة زكرياء 03

 دج 84000.00 أيام 7 ماليزيا إقتصاد بأحمد عبد الغاني 04

دج 84000.00 أيام 7 ماليزيا إقتصاد صبرينةصالحي  05  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا إقتصاد عجمي سارة 06  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا إقتصاد قراش عمر 07  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا تسيير تليلي طارق 08  

 دج 84000.00 أيام 7 مصر تسيير بولحبال فريد 09

دج 100800.00 أيام 7 األردن تسيير زمولي نبيلة 10  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا تسيير بوشمال نجاة 11  

أيام 7 فرنسا مالية جنوحات آسيا 12 دج 100800.00   

أيام 7 ماليزيا مالية بولحبال زوبير 13 دج 84000.00   

أيام 7 فرنسا مالية لعاليبية ياسمين 14 دج 100800.00   

أيام 7 فرنسا مالية حاج علي عدنان 15 دج 100800.00   

أيام 7 فرنسا مالية بوفطيمة فاروق 16 دج 100800.00   

أيام 7 فرنسا مالية خطاب مهدي 17 دج 100800.00   

أيام 7 فرنسا مالية سوسة بدر الدين 18 دج 100800.00   

أيام 7 فرنسا مالية زويد زهرة 19 دج 100800.00   

 دج1867.200.00 المجموع
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 :منحة اإلقامة العلمية -2

 اسم المستفيد الرقم
البلد  القسم

 المستقبل
 مدة المنحة

 مبلغ المنحة

دج 100800.00 أيام 7 األردن إقتصاد بوريش هشام 01  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا إقتصاد شبيرة بوعالم عمار 02  

 دج 84000.00 أيام 7 مصر إقتصاد منصوري عبد هللا 03

دج 100800.00 أيام 7 األردن إقتصاد حمداوي الطاوس 04  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا إقتصاد عفيف هناء 05  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا إقتصاد قرفي عبد العزيز 06  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا إقتصاد بن معزو محمد زكرياء 07  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا تسيير بوقلقول الهادي 08  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا تسيير حمانة كمال 09  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا تسيير جيجيق عبد المالك 10  

دج 100800.00 أيام 7 األردن تسيير تباني رزيقة 11  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا تسيير بلخضر مسعودة 12  

دج 100800.00 أيام 7 األردن تسيير رقامي محمد 13  

دج 100800.00 أيام 7 بريطانيا مالية أوضايفية لمياء 14  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا مالية كحول يزيد 15  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا مالية بن قارة إيمان 16  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا مالية برحايل هاجر 17  

دج 100800.00 أيام 7 بريطانيا مالية هوام جمعة 18  

دج 100800.00 أيام 7 فرنسا مالية بن عمارة منصور 19  

 دج 1898400.00 المجموع
 

 :التظاهرات العلميةمنحة  -3

 مبلغ المنحة مدة المنحة اإلتجاهبلد  القسم اسم المستفيد الرقم

 دج 104000.00 أيام 05 األردن تسيير حمدوش وفاء 01

أيام 05 كندا تسيير بنية عمر 02  دج 90000.00 

أيام 05 مصر إقتصاد ماضي بلقاسم 03 دج 90000.00   

أيام 05 مصر مالية برجم حنان 04 دج 90000.00   

أيام 05 مصر مالية شاوي شافية 05 دج 90000.00   

أيام 05 ماليزيا إقتصاد ثاليجية نوة 06 دج 90000.00   

 دج 104000.00 أيام 05 األردن مالية هوام لمياء 07

 دج658000.00 المجموع

 المتفرقات: -5
 -لكل من: رتبة أستاذ التعليم العاليترقية إلى ال اتتمت الموافقة على طلب     

 مرـــالدكتور بنية ع  -            

 18.00رفعت الجلسة في تاريخه على الساعة                                              
 

 رئيس المجلس العلمي                                                 

 األستاذ الدكتور نصيب رجم                                               
 


	جــامعـــــــة بــــــاجــي مختــــــار عنــابـــــة

