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جتمع أعضاء المجلس العلمي لكلية أ الثانية بعد الزوال وعلى الساعة  2017فيفري  من سنة  16   خبتاري          

 جدول األعمال التالي : دراسةالكلية لعة اجتماعات عمادة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير بقا

 جدول األعمال:

 تقرير الدراسات العليا -1

 مناقشة أطروحات الدكتوراه و التأهيل الجامعي -2

 متفرقات -3

رئيس  من طرف األستاذ الدكتور نصيب رجم،  العلمي بأعضاء المجلسية ترحيبالكلمة البعد          

و البحث العلمي و العالقات  الكلمة لنائب العميد لما بعد التدرج أحيلتالمجلس العلمي للكلية، 

 .2015/2016لتقديم التقرير الخاص بالدراسات العليا للسنة الجامعية  الخارجية

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

 ،شكرا سيدي الرئيس

قامت بها مصالحنا  تقريرا مفصال لكل المهام التي عرضسأحاول في هذه الجلسة الموقرة         

و ذلك من خالل التقرير التالي و الذي هو بين أيديكم في نسخته   2015/2016خالل السنة الجامعية 

 الورقية، وشكرا مسبقا على اإلصغاء.

 

 

 
 

 

 محضر اجتماع المجلس العلمي
16/02/2017لجلسة يـــوم   
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 -هذا التقرير يتكون من النقاط التالية:

 .2016أكتوبر  29الدكتوراه: مسابقة  -1

 

 23تخصصات بعدد إجمالي مقدر بــ  04نظمت كليتنا مسابقة دكتوراه في  29/10/2016بتاريخ        

مترشح من عدة جامعات جزائرية. و كانت نتائج المسابقة مرضية جدا للكثير من  700منصبا، وشارك فيها حوالي 

ل قسم على العملية من بدايتها إلى غاية ظهور النتائج النهائية األطراف داخل الكلية و خارجها، حيث أشرف ك

 للمصادقة على النتائج النهائية. 30/10/2016للمسابقة و أستدعي المجلس العلمي إلنعقاد بتاريخ 

 كما قامت نيابة العمادة لما بعد التدرج بتجميع كل الوثائق المتعلقة بهذه المسابقة، و أرسلت نسخ منها على       

إلى األقسام لالستعانة بها في المسابقات المقبلة. وعلى هذا األساس فإن هذه التجربة يجب أن تأخذ  بروشيرشكل 

 -من حيث العناصر التالية: 2017/2018بعين االعتبار عند إعداد مشاريع الدكتوراه للسنة الدراسية المقبلة 

 روس دراسة معقولة(.الواجب فتحها ) يجب أن يكون هذا العدد مد عدد المناصب -

 ، يجب أن تتحدد بشكل جيد لتتوافق مع عدد المناصب المفتوحة.عناوين األطروحات -

يجب أن تكون هذه القائمة متوافقة مع عدد المناصب المفتوحة و متوافقة مع عدد قائمة األساتذة المؤطرين،  -

 األطروحات الموجودة في كل مشروع دكتراه. 

 )تدريس(.  المتدخلينقائمة األساتذة  -

. بصورة 2016/2017وهذا لتفادي كل النقائص التي جاءت بها مشاريع الدكتوراه للسنة الدراسية الحالية       

أخرى يجب احترام وتطبيق ما هو موجود في مشروع الدكتوراه الذي سيتم الموافقة عليه من طرف الوزارة 

 الوصية مستقبال.

 2016/2017الدكتوراه للسنة الجامعية التسجيل و إعادة التسجيل في  -2
 

 قسم العلوم المالية قسم العلوم االقتصادية نوع الشـــــهادة  الرقم
قسم علوم 

 التسيير

 المجموع

 190 46 48 96 دكتوراه علـــــــوم 01

 43 20 14 09 دكتوراه نظام ل م د 02

 233 66 62 105 المجــــــــــــــــــــــــــموع
 

 

 

  2016أطروحات الدكتوراه والتأهيل الجامعي المودعة لدى مصلحة الدراسات العليا سنة: عدد  -3

عدد األطروحات المودعة 

 2016خالل سنة  SPGلدى 
 المــــــــــــجموع التأهيل الجامعي

52 11 63 

 

 تقرير مصلحة الدراسات العليا

2016      لســـــــنة  
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 . 2016عدد مناقشات أطروحات الدكتوراه و التأهيل الجامعي حسب األقسام لسنة   -4

 نوع الشـــــهادة  الرقم
قسم العلوم 

 االقتصادية

قسم العلوم 

 المالية

قسم علوم 

 التسيير

 المجموع

 38 03 14 21 دكتوراه علـــــــوم 01

 14 01 08 05 دكتوراه نظام ل م د 02

 11 03 04 04 تأهيل جامعي 03

 63 07 26 30 المجــــــــــــــــــــــــــموع
 

 

 2016و   2015للســـــــنوات منح تحسين المستوى  -5

 2016سنة  2015سنة  نوع  المـــــــــنحة       الرقم
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 54 61 تدريب تحسين المستوى 01

 38 44 إقامة علمية قصيرة المدة 02

 22 18 تظاهرات علمية 03

 114 123 المجموع

 

 2016عدد المستفيدين من منح تحسين المستوى حسب األقسام لسنة  -6

الرق

 م
 نوع المنحة

قسم العلوم 

 االقتصادية

قسم العلوم 

 المالية

قسم علوم 

 التسيير

األعوان 

 اإلداريين
 المجموع

 64 10 16 17 21 تدريب تحسين المستوى 01

 38 / 08 16 14 اقامات علمية قصيرة المدى 02

 22 / 04 07 11 تظاهرات علمية 03

 124 10 28 40 46 المجــــــــــــــــــــــــموع

 94 عــــــــــــــدد المـــــــــلفـات المـــــــــسترجـعـة من المســـــــــــــتفيدين

 75.80 نسبـــــــــــــة إسترجــــــــــــــاع المـلفــــــــــــات من المســـــــــــتفدين
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 2016دول اتجاه المستفيدين من منحة تحسين المستوى لسنة  -7

 الرقم
 نوع المنحة            

 دولة االتجاه

 تدريب تحسين 

 المستوى

اقامات علمية 

 قصيرة المدى

تظاهرات 

 علمية

المجمو

 ع

النسبة 

 المئوية

 33.06 41 16 07 18 فرنسا 01

 25.00 31 01 11 19 األردن 02

 14.51 18 00 07 11 المغرب 03

 12.90 16 01 05 10 تونس 04

 04.84 06 00 04 02 ماليزيا 05

 03.22 04 04 00 00 رومانيا 06

 03.22 04 00 03 01 المانيا 07

 01.61 02 00 00 02 مصر 08

 01.61 02 00 01 01 اسبانيا 09

  124 22 38 64 المجموع

 

 

 

 2016المبالغ المالية المخصصة لمنحة تحسين المستوى حسب األقسام لسنة   -8

 

 

 2016تأطير أطروحات الدكتوراه لسنة ل عدد المستفيدين من منح التشجيع -9

منحة تشجيع 

 التأطير

قسم العلوم 

 االقتصادية

قسم العلوم 

 المالية

قسم علوم 

 التسيير
 المجموع

 19 04 04 11 عدد المستفيدين

 

 2016لسنة   CNEPRU   البحث مشاريع -10

 عدد مشاريع البحث المقبولة

 2016لسنة  

 عدد األساتذة المستفيدين

 من منحة البحث 

14 59 

 نوع المنـــــحة الرقم
قسم العلوم 

 االقتصادية / دج

قسم العلوم 

 المالية/ دج

قسم علوم 

 التسيير/ دج

األعوان 

 اإلداريين/  دج

المبلغ المالي 

 اإلجمالي

 دج

01 
تدريب تحسين 

 المستوى
3102023.00 2795761.00 2839009.00 1750618.00 10487411.00 

02 
اقامات علمية 

 قصيرة المدى
2285212.00 2533772.00 1501867.00 / 6320851.00 

 3263360.00 / 504598.00 1204897.00 1553865.00 تظاهرات علمية 03

 20071622.00 1750618.00 4845474.00 6534430.00 6941100.00 المبلغ اإلجمالي
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 عروض التأهيل للتكوين في الدكتوراه و التأهيل الجامعي  -11

 عروضبأربعة  لميو البحث الع كليتنا لنيابة مديرية الجامعة لما بعد التدرجمؤخرا تقدمت         

ين ي الميادف ليةللتكوين في الدكتوراه و التأهيل الجامعي، و هذا الستصدار قرار تأهيل الك تأهيل

 -:2021أوتإلى غاية  2017للفترة الممتدة من سبتمبر  المذكورة أسفله،

 ميدان العلوم المالية و المحاسبة -1

 رــــــــــلوم التسييـــــــــــميدان ع -2

 جاريةــــــــــلوم التـــــــميدان الع -3

 صاديةــــــلوم اإلقتــــــــميدان الع -4

 خرى على اإلصغاءشكرا مرة أ                                                                            

       
ألقسام ألتمام ء اللسادة رؤسايلت الكلمة حأ ،ما جاء في التقريرلبعد مناقشة األعضاء              

 -باقي جدول األعمال كما يلي:

 

 قسم العلوم االقتصادية:أوال: 
 

  الجامعي: التأهيل ملفاتدراسة 
 

 ؤهم:اآلتية أسما، عفيف هناءلتأهيل الجامعي للدكتورة: العلمي على لجنة خبراء اوافق المجلس  -1

 أ.د. حمداوي الطاوس              جامعة عنابة. -1

 جامعة عنابة. د. صالحي عبد القادر              -2

 جامعة قالمـة.           ــــــاصر   د. بوعزيز ن -3
 

 

 قسم العلوم المالية:ثانيا: 
 

 التأهيل الجامعي: دراسة ملفات 

 قانونية،شروط اللل ابعد استفاءه بن قارة إيمانوافق المجلس العلمي على ملف التأهيل الجامعي للمترشحة:  -2

 كما تم تعيين لجنة الخبراء المتكونة من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 أ.د. ريحان الشريف                خبيرا            جامعة عنابة. -1

 جامعة عنابة.       أ.د. هوام جمعة                     خبيرا      -2

 جامعة قالمة.        د. بورديمة سعيدة                  خبيرا      -3
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 التسيير: قسم علوم ثالثا:
 

 الدكتوراه أطروحات دراسة ملفات مناقشة: 

أثر رأس تحت عنوان: " قدوم لزهرمناقشة أطروحة الدكتوراه علوم للطالب وافق المجلس العلمي على  -3

ة صناع النشطة في دراسة على عينة من المؤسسات الجزائرية–المال الفكري على عملية التحسين المستمر 

 األساتذة ي تحفيزفدور إدارة رأس المال الفكري : "التالي عنوانالذي يحمل المقال و هذا بناء على ال" األدوية

هر ش 46د مجلة دراسات ، جامعة عمار ثليجي  باألغواط : العدالصادر ب "وتوفير بيئة اإلبداع والتحسين

 .2016سبتمبر لسنة 

 كونة من األعضاء اآلتية أسماؤهم:وهذا أمام لجنة مناقشة مت

 جامعة عنابة.       رئيسا          أ.د. ساليمي أحمد             -1

 أ.د. بوقلقول الهادي              مقررا             جامعة عنابة. -2

 د. حجار عبيدة                   عضوا             جامعة عنابة. -3

 جامعة قالمة.             أ.د. خليل عبد الرزاق           عضوا -4

 د. بن خديجة منصف            عضوا             جامعة سوق أهراس. -5

 د. مقيمح صبري                 عضوا              جامعة سكيكدة. -6

 

ن: تحت عنوا جريبي السبتيمناقشة أطروحة الدكتوراه علوم للمترشح: على وافق المجلس العلمي  -4

 ينة مندراسة ميدانية لع–"سياسات مرونة الموارد البشرية في المؤسسة وأثرها على األداء التنظيمي 

دية المرونة اإلستراتيجية من النظرية التقليوبمقال تحت عنوان: " المؤسسات في الشرق الجزائري"

 لية بغدادلة كالصادر بمج لإلستراتيجية إلى نظرية الموارد: قراءة فلسفية للمفهوم و اقتراح نموذج متكامل"

 .2015لشهر نيسان  44للعلوم االقتصادية الجامعة العدد: 

 وهذا أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 جامعة عنابة.     رئيسا                         أ.د. حمانة كمال    -1

 عنابة. أ.د. ساليمي أحمد                 مقررا              جامعة -2

 أ.د. رواينية كمال                عضوا              جامعة عنابة. -3

 د. بن خديجة منصف            عضوا              جامعة سوق أهراس. -4

 د. زرزار العياشي               عضوا               جامعة سكيكدة. -5

 لمة.جامعة قا     د. بوعزيز ناصر                عضوا           -6
 

 متفرقاتال: ارابع

  ا أيام: زيا، وهذاالستفادة من تظاهرة علمية بمالي ثاليجية نوة األستاذةوافق المجلس العلمي على طلب

 .""أهمية التفكير اإلبداعي لفريق إدارة األزمات التسويقية: تحت عنوان .28-29/04/2017
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  دامة المستحية التنمية السياتحت عنوان: " شاوي شافية لألستاذةملتقى دولي  إقامةتمت الموافقة على

 ".في الجزائر، تحت شعار لنجعل من السياحة في الجزائر كنزا دائما

  :على نايت مرزوق محمد العربيوافق المجلس العلمي على طلب تنازل على اإلشراف لألستاذ 

يع في "محددات إدارة التوزبعنوان:  بوخضير وحيدموضوع أطروحة دكتوراه علوم للطالب: 

ى جلسة علكما تمت الموافقة في نفس ال ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجزائرية: قيود و أفاق"

 .كمشرف على هذه األطروحة، بعد موافقة هذا األخير حمانة كمالتعيين األستاذ الدكتور: 

  :لدور "افي موضوع:  سالمي فيصلوافق المجلس العلمي على طلب تسجيل في دكتوراه علوم للطالب

لجزائر ة في االمترقب للمنتوجات التمويلية البديلة في تطوير و تفعيل المؤسسات الصغيرة و المتوسط

 : ريحان الشريف.األستاذ إشرافتحت  -دراسة ميدانية البنوك الجزائرية –

 17.30 على الساعةفي تاريخه  رفعت الجلسة                                                                    

 جمراألستاذ الدكتور نصيب                                                           


	جــامعـــــــة بــــــاجــي مختــــــار عنــابـــــة

