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، اجتمع أعضاء المجلس العلمي لكلیة العلوم االقتصادیة وعلوم  زواال 14:00، وعلى الساعة 2019ان جو 23بتاریخ 
  :التسییر، بقاعة اجتماعات عمادة الكلیة، من أجل دراسة جدول األعمال التالي

  :جدول األعمال
 

 الوضعیة البیداغوجیة - 1
 الدراسات العلیا  - 2
 .، بعد فترة الطعون2019المصادقة على القوام النھائیة للمستفیدین من منح سنة  - 3
 .متــفرقـــــــــات - 4

 
  :الوضعیة البیداغوجیة: أوال

ّر بجدول األعمال ،  األستاذ الدكتور الھادي بوقلقولبعد الكلمة االفتتاحیة لرئیس المجلس  الذي رحب بالحضور و ذك
برز على الحضور، كما أ أعضاء المجلس الذي شكر األستاذ الدكتور بلقاسم ماضيأحیلت الكلمة  للسید عمید الكلیة 

 جویلیة 31العملیة البیداغوجیة بحلول  إتماممن أجل  دارةاإلساتذة وأعوان ضرورة االلتزام البیداغوجي لجمیع األ
  .مفتوحة ألي انشغاالت تخص الفترة الحساسة القادمةكتبھ م، وقد أوضح أن أبواب 2019

 إتماممن أجل توضیح العملیة البیداغوجیة للمرحلة القادمة، وھي ائب العمید للبیداغوجیا ن د رضا جاوحدو.أكما تدخل 
الدورة االستدراكیة مباشرة بعد المداوالت، مع ضرورة التنسیق بین ات والمرور إلى امتحان امتحانات السداسي الثاني

  .المستویات واألقساممختلف 
على ما یرام، ماعدا ما تم مالحظتھ على ماستر التحقیقات االقتصادیة  تمت العملیةفیما یخص سیر مناقشات الماستر، 

ة المذكرة من طرف لجان المناقشة، حیث والمالیة التابع لقسم علوم التسییر، حیث تم تسجیل تجاوزات فیما یخص نقط
  .لم یتم احترام التسقیف المتفق علیھ سابقا

ا شراف على المذكرات من الطلبة، بعدمقتراح العودة إلى نظام ثنائیة اإلأما فیما یخص السنة الدراسة القادمة، فقد تم ا
نظرا للعدد المضاعف والمنتظر خالل السنة الثانیة  شراف بطالب واحد في كل مذكرةتبین استحالة استمرار عملیة اإل

  .2020- 2019ماستر للسنة الجامعیة 
 
 
 
  
 

 محضر اجتماع المجلس العلمي
23/06/2019لجلسة یـــوم   

 
 



 

 
   :الدراسات العلیا: انیاث

  
  :للتأھیل الجامعي" لونیسي لطیفة  "ملف الدكتورة. أ

 
من محتوى أطروحة الدكتوراه التي  الحرفي نقلبعد تقدیم التقریر األولي، والذي مفاده وجود نسبة عالیة من ال

بعد  المنشور ،"د والبیئة، مشكلة الحلقة المفرغةاالستمراریة بین بعدي االقتصا" في المقال الموسوم بـناقشتھا 
دراسة ل تم تشكیل لجنةلمجلة اإلستراتیجیة والتنمیة، ) 08(في العدد الخاص من المجلد مناقشة أطروحة الدكتوراه 

  .االقتباستعیین خبیرین من أجل تحدید نسبة و تم  قضیةال
على جملة المالحظات  المشكلة لھذا الغرضبعد تقدیم التقریرین من طرف الخبریین، واطالع أعضاء اللجنة 

  :و العدد المنشور فیھ، خلصت اللجنة إلى تسجیل المالحظات التالیة العامة حول المقال العلمي
، وھو عدد 2018عدد خاص، دیسمبر ) 08(في العدد ) حسب النسخة الورقیة المتوفرة( تم نشر المقال  -

نوفمبر  25،26،27تركیا المنظم أیام  –أنطالیا بلیات المنتدى الدولي الخامس للبحث العلمي عاخاص بف
2018. 

، بینما ناقشت المرشحة أطروحة الدكتوراه 2018ال البحث قصد المشاركة في المنتدى خالل سنة تم إرس -
  .2016مارس  05 بتاریخ

العلمیة لقسم العلوم إلى اللجنة  كتابیا تصریحا" لونیسي لطیفة" ، قدمت الدكتورة 15/05/2019بتاریخ  -
 .تؤكد فیھ على عدم تطابق المقال المنشور مع أطروحة الدكتوراهاالقتصادیة 

 :؛ على النحو التالي األطروحةما تضمنتھ أكد الخبیرین المعینین على وجود نسبة تطابق كبیرة بین المقال و -
  %87: نسبة التطابق: الخبیر األول
  %87.37: نسبة التطابق: الخبیر الثاني
  .لتصریح كاذب" لونیسي لطیفة"انطباعا على تقدیم الدكتورة مما أعطى 

، ومن خالل www.asjp.cerist.dz: عند تصفح المنصة االلكترونیة للمجالت العلمیة الجزائریة على الموقع -
االستمراریة بین بعدي : " معنون بـ ، لم یتم العثور على المقال ال2018العدد الخاص دیسمبر ) 08(المجلد 

للدكتورة لونیسي لطیفة، مما أعطى انطباعا بان العمل المنشور في " مشكلة الحلقة المفرغة: االقتصاد والبیئة
" أن مجلة و  ، خاصة)proceeding( "دلیل إبالغ للتظاھرة العلمیة": النسخة الورقیة ھو عبارة عن

یستوجب وجودھا في ھذا التصنیف الشفافیة والمرئیة من خالل ظھور " C"ِذات التصنیف " اإلستراتیجیة والتنمیة
  .جمیع أعداد المجلة ومقاالتھا المحكمة

قصد التأھیل الجامعي، والمرسل إلى " لونیسي لطیفة" من خالل مجمل المالحظات السابقة حول ملف الدكتورة    
  .07/04/2019نیابة العمادة للدراسات العلیا حسب جدول إرسال مؤرخ بـ 

قررت اللجنة رفع المالحظات إلى المجلس العلمي للكلیة قصد اتخاذ اإلجراءات المناسبة، والفصل النھائي في     
  .الملف

  
  :رارـــالق
  

، نظرا لعدم أصالة المقال المنشور "لونیسي لطیفة"رفض ملف المترشحة الدكتورة  ، وباإلجماعقرر المجلس 
مع احتفاظ  ،)الدكتوراه الخاصة بالمترشحة أطروحةما تضمنتھ  تطابق شبھ كامل مع( الجامعي قصد التأھیل

ال سیما أنھا صرحت ( المھنة الجامعیة  وأخالقیات آدابإحالة ملف المعنیة على مجلس  والمجلس بحق المتابعة 
  ).كتابیا بأن المقال لیس لھ عالقة باألطروحة

 



 

  
  :قسم العلوم المالیة. ب
  
وتمت الموافقة على تعین   دي جلیلة إیمانمح:  للدكتورة الجامعيعلى قبول ملف التأھیل وافق المجلس العلمي . 1

  :اآلتیة أسماؤھمالخبراء  
 .ھوام لمیاء                                          جامعة عنابة. د - 1
 .جامعة عنابة                                 بن قارة إیمان     . د  - 2
 محفوظ                             المدرسة العلیا للتسییرعنابة بن عصمان. د.أ - 3

 
وتمت الموافقة على تعین أعضاء  برھوم ھاجر : للدكتورة على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 2

  :اآلتیة أسماؤھمالمناقشة 

 .جامعة عنابةشاوي شافیة                                   . د.أ - 1
 .جامعة عنابة         كحول دمحم یزید                       . د  - 2
  .المدرسة العلیا للتسیر عنابةبن عصمان محفوظ                            . د. 3
  

  سالمي منیر: وافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح. 3

  "وتأثیرھا على جودة المعلومة المالیة  آلیات الحوكمة": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                    جاوحدو رضا. د. أ - 1
 .ھوام جمعة                            مقررا                 جامعة عنابة. د.أ - 2
 عضوا                 جامعة عنابة                        سماش كمال    . د - 3
 .ریحان الشریف                     عضوا                 جامعة عنابة. د. أ - 4
 .1براقي التیجاني                      عضوا                 جامعة سطیف. د. أ - 5
 .1جامعة باتنة       سي دمحم اخضر                     عضوا          . د - 6

 
اإلطار المفاھیمي للنظام المحاسبي المالي بین النظریة والقواعد : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     

  .2019جوان  32: العدد.  الصادر بمجلة رماح للبحوث والدراسات ،  عمان األردن" التشریعیة 

  
  :قسم علوم التسییر. جـ
  
تمال مدة السنوات بسبب عدم اك بلھوشات أسیةملف التأھیل الجامعي المقدم من طرف الدكتورة  التحفظ علىتم . 4

  .المشروطة لتقدیم ملف التأھیل الجامعيمل الدائم الثالثة من الع
   
  :قسم العلوم االقتصادیة. د
  
وتمت الموافقة على تعین ،   وردة عویسي: للدكتورة  على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 5

  :اآلتیة أسماؤھمالخبراء  
 .رمضاني لطفي                                         جامعة عنابة. د - 1
 .جامعة عنابة                               حازم حجلة سعیدة     . د  - 2
 .ة قالمةجامع                               بیري نورة               . د - 3



 

 
  حاج علي عدنان: ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح. 6

  " -رئدراسة حالة الجزا –الحكم الراشد في إدارة النقود واالئتان ": تحت عنوان

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .جامعة عنابة     رئیسا                                   منصوري عبد هللا. د. أ - 1
 .بن ثابت علي                             مقررا                 جامعة عنابة. د.أ - 2
 عضوا                 جامعة عنابة               الحي عبد القادر      ص. د.أ - 3
 .عضوا                 جامعة قالمة           ناصر              بوعزیز. د. أ  - 4
 .عضوا                 جامعة قالمة            سماعلي فوزي                . د - 5
 .عضوا                 جامعة قالمة                صاولي مراد              . د - 6

  
دراسة تحلیلیة  –الحوكمة وآفاق تطویر أداء البنوك الجزائریة : " ل العنوان التاليوھذا بناءا على المقال الذي یحم     

: ابن خلدون تیارت، العدد: الصادر بمجلة المنارة للدراسات االقتصادیة ،  جامعة . " 2015إلى  2008تقییمیة من 

  .2018الرابع، جوان 

  :، بعد فترة الطعون2019سنة ن منح المصادقة على القوام النھائیة للمستفیدین م: ثالثا
 

   .2019صادق المجلس على القوائم النھائیة للمستفیدین من مختلف منح  سنة 
  

  متفرقات: رابعا

  :تقدیم مطبوعة بیداغوجیة. 1
  

  : بعنوان دریس خالد  : المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة للدكتور تقاریر الخبرة االیجابیةوافق المجلس العلمي على  1.1
  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم " مالیة المؤسسة" 

 .جامعة عنابة                    لكحل نبیلة         . د - 1
 .جامعة عنابة     حولي دمحم                        . د  - 2
 .جامعة قالمةبعلي                            حمزة . د - 3

  
 لرباع الھادي  : المتعلقة بالمطبوعة البیداغوجیة للدكتور االیجابیةتقاریر الخبرة وافق المجلس العلمي على  2.1

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم " نظریة اتخاذ القرار" : بعنوان
 .جامعة عنابة                        بوریش ھشام        . د.أ - 1
 .بن معزو زكریاء                            جامعة عنابة. د  - 2
 .أحالم                                 جامعة قالمة سوداني. د - 3

  
  : بعنوان بلعادي عمار  : وافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور  3.1
  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم " التحلیل المالي" 
 .جامعة عنابة  بوریش ھشام                                   . د. أ.1
  جامعة عنابة                                       لكحل نبیلة  . د.  2
  بھلول نور الدین                                   جامعة قالمة. د. 3
  



  : بعنوان عیساوي لیلى  :  ةوافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور 4.1
  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم " 1اقتصاد جزئي " 
 .جامعة عنابة  رواینیة كمال                                   . د. أ.1
  جامعة عنابة                                    شلیحي إیمان  . د.  2
  ولید                                          جامعة سوق أھراس شتوح. د. 3
  
  :بونعیجة نجوى: ملف مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة. 2
  

ألطروحة  بونعیجیة نجوىجمیع القرارات واإلجراءات المتعلقة بملف مناقشة الطالبة لغاء قرر المجلس و باإلجماع إ
لتسلیمھا ألعضاء لجنة المناقشة رغم مرور  الدراسات العلیا لمصلحة لنسخ الثمانیةنیة لالمع بسبب عدم تقدیم الدكتوراه

  .سنة تقریبا على دراسة الملف
  
  
  

 سا16:00: بتاریخھ من طرف رئیس المجلس على الساعة و بذلك رفعت الجلسة                       

                                                   
  

              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  


