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، اجتمع أعضاء المجلس العلمي لكلیة العلوم  زواال 13:30، وعلى الساعة 2018دیسمبر  16بتاریخ 
  :االقتصادیة وعلوم التسییر، بقاعة اجتماعات عمادة الكلیة، من أجل دراسة جدول األعمال التالي

  :جدول األعمال
 

 الوضعیة البیداغوجیة - 1
                                             )التسجیالت –شات المناق( الدراسات العلیا  - 2
 .متــفرقـــــــــات - 3

 
  :الوضعیة البیداغوجیة: أوال
الذي رحب بالحضور و ذكر بوقلقول الھادي  األستاذ الدكتور بعد الكلمة االفتتاحیة لرئیس المجلس   

ھذه الدورة من   ضيبلقاسم ما الدكتور عمید الكلیة األستاذ أحیلت الكلمة  للسید، بجدول األعمال 
مسابقة الدكتوراه، كل  إلنجاحالكلیة  لمجھودات المبذولة من طرف أساتذةالمجلس العلمي بالتنویھ با

واحد باسمھ الخاص ومنصبھ والمھام الموكلة لھ، كما أكد على النصوص القانونیة ومختلف التعلیمات 
وقاعات التدریس،  اإلدارةامعي، وخاصة في مكاتب التي تؤكد على منع التدخین في الوسط الج

ومختلف المساحات المغلقة وشبھ المغلقة في فضاء الكلیة والتي تعرف تجمعات للطلبة واألساتذة 
  .والموظفین والعمال

المجھودات المبذولة في تسجیل على  رضا جاوحدونوه نائب العمید للبیداغوجیة األساذ الدكتور  كما 
یة العملیة، كما أشار للتأخر الذي عرفتھ تسجیالت الماستر، والمتعلقة باألساس بالمنصة الطلبة منذ بدا

، أما فیما یخص عملیة تأطیر طلبة الماستر، فالعملیة تشھد اقباال من طرف الطلبة (Progres)الرقمیة 
لحد  رافاإلشواألساتذة، مع تسجیل بعض االختالالت المرتبطة بعدم استفادة بعض الطلبة من عملیة 

 ا موضوعیاتقییمھي وضعیة تتطلب ، وإضافة إلى وجود بعض األساتذة دون طلبة یؤطرونھم  الساعة
كما أكد نائب العمید على . 2019/2020ووضع مقترحات فعالة للتطبیق خالل السنة الجامعیة المقبلة 

العلمي محضر اجتماع المجلس  
16/12/2018لجلسة یـــوم   

 
 



 

العلمیة التي تخدم ضرورة تغذیة الموقع الرسمي للكلیة والجامعة بمختلف المعلومات البیداغوجیة و
  .ترتیب الجامعة

  
  ):مناقشات رسالة الدكتوراه و التأھیل الجامعي، التسجیل في الدكتوراه(:  الدراسات العلیا : ثانیا

  
 :التسییرعلوم قسم . أ

 
وتمت الموافقة على تعین أعضاء  قصابي الیاس : للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 1

  :اآلتیة أسماؤھمناقشة الم

 .بوقلقول الھادي                              جامعة عنابة. د.أ - 1
                            .جامعة عنابة                           حجار عبیدة       . د  - 2
        .مقیمح صبري                               جامعة سكیكدة. د - 3

  
  

وتمت الموافقة على تعین  بن علي سمیة : ة للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيعلمي وافق المجلس ال. 2

  :اآلتیة أسماؤھمالخبراء  

 .بلغرسة عبد اللطیف                             جامعة عنابة. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                                حمدوش وفاء      . د  - 2
 .جامعة سكیكدة                             كیحلي عائشة سلمة  . د - 3

 
  :التسجیل في دكتوراه علوم . 3

دور االتصال التفاعلي عبر : " في موضوع طوالبیة أحالم،: للطالبةعلوم   دكتوراه تم قبول طلب التسجیل في 

د ھشام .یین أ، مع تع"مواقع التواصل االجتماعي في تحقیق جودة خدمات الوكاالت السیاحیة في والیة عنابة

  .بوریش مشرفا على األطروحة

  :قسم العلوم االقتصادیة. ب  
  

  .زنیزن حلیمة: وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح .1
  "دراسة قیاسیة: دراسة العوامل المحددة للسلوك البیئي في المؤسسة الصناعیة الجزائریة ": تحت عنوان

  :تكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھمأمام لجنة مناقشة ت
 .جامعة عنابة     رئیسا                                            ثالیجیة نوة. د - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة  حمداوي الطاوس                     . د.أ - 2
 .عنابة عضوا                 جامعة    شبیرة بوعالم عمار               . د.أ - 3
 .سطیفعضوا                 جامعة   بروش زین الدین                   . د. أ - 4
 .سوق اھراسعضوا                 جامعة                             مالیكیة عامر. د - 5
 .سوق أھراسعضوا                 جامعة                         محرز نور الدین. د - 6

  



 

 
تقییم نجاعة االلیات المطبقة في االدارة البیئیة في المؤسسة : " اءا على المقال الذي یحمل العنوان التاليوھذا بن     

  .vol 19.01: العدد.  السودان،  العلوم والتقانة: الصادر بمجلة" .الصناعیة الجزائریة وتأثیرھا على األداء البیئي

وتمت الموافقة على تعین   بوشنقیر إیمان: )ة(للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي  .2

  :اآلتیة أسماؤھمأعضاء المناقشة 

 .حمداوي الطاوس                               جامعة عنابة. د.أ - 1
            .جامعة عنابة                           بن معزو زكریاء       . د  - 2
 .جامعة سوق أھراس                جابر مھدي                        . د - 3

 
وتمت الموافقة على  حازم حجلة سعیدة : ) ة(للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي  .3

  :اآلتیة أسماؤھمتعین أعضاء المناقشة 

 .زغیب شھرزاد                               جامعة عنابة. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                               عفیف ھناء       . د  - 2
 قصاص شریفة                                 جامعة سكیكدة. د - 3

  
وتمت الموافقة على تعین  خلوفي وھیبة : ) ة(للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي  .4

  :اآلتیة أسماؤھمأعضاء المناقشة 

 .بوصنوبرة علي                              جامعة عنابة. د - 1
 .جامعة عنابة                          لرباع الھادي       . د  - 2
 بحري بوبكر                                 جامعة الطارف. د - 3

  
  .بوعقال سمیحة: وافق المجلس على طلب تعدیل عنوان أطروحة الدكتوراه للطالبة .5

  .االبتكار واالقتصاد التضامني في خدمة التنمیة المحلیة االقلیمیة :وان القدیمالعن

 .االقتصاد التضامني االجتماعي واالبتكار في خدمة التنمیة المحلیة :العنوان الجدید

   
 :قسم العلوم المالیة. جـ 

 

وتمت الموافقة على تعین  بوفافة وداد : ) ة(للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي  .1

  :اآلتیة أسماؤھمالخبراء 

 .مطرف عواطف                               جامعة عنابة. د - 1
 .جامعة عنابة                                     سماش كمال. د  - 2
 قالمةجامعة                              بضیاف عبد المالك. د - 3

  

  

  



 

  

  متفرقات: ثالثا
  :قة على طلبات الترسیمالمواف. 1

المدة وافق المجلس على طلب الترسیم المقدم من طرف األساتذة المذكور أسمائھم أسفلھ، وھذا بعد استیفاء 

  .القانونیة لفترة التربص، والجوانب البیداغوجیة

  "ب"سالمة سارة            أستاذ مساعد . د

  "ب"سلیماني منیرة         أستاذ مساعد . د

                     "ب"أستاذ مساعد             فوزي مرابط. د

  "ب"أستاذ مساعد          حمزة زكریاء  . د

  "ب"أستاذ مساعد             بوصبع ھناء. د

  

  LARMOوضعیة مخبر البحث في إدارة المنظمات . 2

یر مدیر المخبر منذ بعد أن تم تقدیم عرض عن وضعیة المخبر من طرف رئیس القسم، متضمنا شرحا وافیا لتقر

  .إدارة المخبر  شایب فاطمة الزھرة. د: تولي  حمد، صادق المجلس على اقتراحأد سالیمي .أ: إنشاءه 

  

  :تقدیم مطبوعة بیداغوجیة. 3

 محاضرات" : بعنوان فتني مایا: وافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتورة  .1.3
  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم "دي واألسواق المالیة في االقتصاد النق

 .جامعة عنابة                         بن ثابت علي          . د.أ - 1
 .صالحي عبد القادر                           جامعة عنابة. د. أ - 2
 .بضیاف عبد المالك                             جامعة قالمة. د - 3

 
  محاضرات" : بعنوان داحي عمار: س العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور وافق المجل .2.3

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم "في الھندسة المالیة  
 .بن ثابت علي                         جامعة عنابة. د.أ. 1
  جامعة عنابة                             سماش كمال .  2

  
 

 

  

  

  

  



  :ناجي خاوةاألستاذ ملف دراسة  .4

الھادي  األستاذ الدكتوربعد قراءة نص الرسالة التي تقدم بھا األستاذ خاوة ناجي إلى السید رئیس المجلس   

األستاذ خاوة توضیح حیثیات التحفظ على ملف لماضي بلقاسم األستاذ الدكتور  السید العمید تناول الكلمةبوقلقول 

الذي احتج على عدم استفادتھ من منحة تحسین المستوى رغم أنھ استوفى الشروط  االقتصادیة ناجي من قسم العلوم

تكن لتخدم یوما توجھات الكلیة،  أن جل نشاطات المعني لمأكد ، حیث المنصوص علیھا بحسبھ و في ھذا اإلطار 

، كما أن نشاطاتھ على  م المرشح فقطسواء تعلق األمر بمھامھ البیداغوجیة أو العلمیة، فھي في حدھا األدنى الذي یخد

مدیر الجامعة ووزیر التعلیم العالي، حیث  و كلھا تشھیر بالعمیدو على صفحات الجرائد الوطنیة صفحة الفایسبوك 

  .سمعة العمید شخصیا ومدیر الجامعةبقدم العمید األدلة القاطعة لتورط المعني في قضایا تمس 

  :الجامعيضمن ملف التأھیل  شروط المطبوعة. 5

  :وافق المجلس على تبني شروط المطبوعة البیداغوجیة اآلتیة

  "ب"أن یكون صاحب المطبوعة برتبة أستاذ محاضر قسم  -

  .ال بد أن تحظى المطبوعة بموافقة اللجنة العلمیة للقسم -

  .ن تكون المطبوعة متوافقة مع المقرر الرسمي للمادة المدرسةأال بد  -

من خارج ) 01(منھم من الكلیة وواحد ) 02(إثنین : یم من طرف ثالثة خبراء في التخصصتخضع المطبوعة للتحك -

  .على أن ال تتعدى أجال تقدیم الخبرة شھرا من تاریخ استالم الخبیر للمطبوعة .الكلیة

ات إذا ثالثة سداسی( جامعیة كحد أدنى سنواتس المادة المعنیة بالمطبوعة مدة ثالثة ن یكون المؤلف قد درّ یجب أ -

  .)كانت المادة سداسیة

  .یجب أن یكون محتواھا عبارة عن دروس أو أعمال موجھة یشرف علیھا مؤلف المطبوعة -

  .صفحة 30یجب أن تتضمن المطبوعة عنوانا، فھرسا، مراجعا، ترقیما، وال یقل عدد صفحاتھا عن  -

  .الجامعةیجب أن توضع المطبوعة تحت تصرف الطلبة على موقع االنترنت الخاص ب -

  :التبرئة البیداغوجیة. 6

تظاھرة العلمیة، سواء في أیة  ضرورة تقدیم تبرئة بیداغوجیة من طرف كل مشارك أكد السید العمید على  أخیرا 

، بعد العودة  وبرنامج الملتقى المشاركة شھادةنسخة من وجوب تقدیم  لى كانت داخل الوطن أو خارجھ ، عالوة ع

السیر الحسن للمھام البیداغوجیة  المحافظة علىالذي یدخل ضمن األمر، برئة البیداغوجیةالتكد على أھمیة أحیث 

  .لألستاذ الباحث داخل الكلیة

 

 سا16:00 : على الساعةمن طرف رئیس المجلس رفعت الجلسة و بذلك                        

                              
  

              

 



 


