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زواال ، اجتمع أعضاء المجلس العلمي لكلیة العلوم االقتصادیة وعلوم  14:00، وعلى الساعة 2019 فیفري 27بتاریخ 
  :التسییر، بقاعة اجتماعات عمادة الكلیة، من أجل دراسة جدول األعمال التالي

  :جدول األعمال
 

 الوضعیة البیداغوجیة - 1
 الدراسات العلیا  - 2
 .متــفرقـــــــــات - 3

 
، ر بجدول األعمال الذي رحب بالحضور و ذكّ  بوقلقولالھادي  األستاذ الدكتور بعد الكلمة االفتتاحیة لرئیس المجلس

ه   ضيبلقاسم ما الدكتور األستاذعمید الكلیة  أحیلت الكلمة  للسید ّ الكلیة  لمجھودات المبذولة من طرف أساتذةباالذي نو
سي و یة السدافیما یتعلق بمجریات امتحانات نھا و الطاقم اإلداري خالل السداسي األول من السنة الدراسیة و خاصة

 :التي جرت في ظروف جد عادیة ، بعد ذلك تم الشروع في التطرق للنقاط المدرجة في جدول األعمال كما یلي 
 

  :الوضعیة البیداغوجیة: أوال
  

مجموعة من االجتماعات األسبوعیة عرفت ھذه المرحلة نھایة امتحانات السداسیات الفردیة بنجاح، وقد تم برمجة 
أما في . PROGRESالتكوینیة لصالح السمؤولین االداریین واعوان االدارة قصد التسییر األمثل لألرضیة الرقمیة 

  .ت خاصة بھمالمرحلة القادمة فالبد من توعیة األساتذة قصد فتح حسابا
توجد نسبة كبیرة من األساتذة تقوم باالشراف، بینما یبقى ستر واالشراف، فحسب تحلیل أولي، فیما یخص ملف الما

من أجل تدارك  على مستوى األقسام مستعجل و ھو األمر الذي یستدعي القیام بتشخیص من دون إشراف 13%
  .الوضع

 عن حراسة االمتحانات كما تم تسجیل انخفاض نسبة الغیابات .الربیع عطلةر برمجة امتحانات االستدراك بعد قد تقر و
  .األجر للحاالت المؤكدةمن طاع قتاال لىإنظرا لسھر رؤساء األقسام على متابعة العملیة و اللجوء   من طرف األساتذة

  .الماستر مستوى شراف فيراسة مختلف المشاكل المتعلقة باإلكما تم اقتراح تكوین لجنة لد
  
  
  
  

 محضر اجتماع المجلس العلمي
27/02/2019لجلسة یـــوم   

 
 



 

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

  
 :العلوم المالیةقسم . أ

 
  ناصري وھیبة: ةوافق المجلس العلمي على ملف مناقشة أطروحة دكتوراه علوم للمترشح. 1

دراسة حالة مؤشرات األسھم وصنادیق  –المعاییر األخالقیة وتأثیرھا في سوق األوراق المالیة ": تحت عنوان

  "االستثمار االسالمیة 

  :أمام لجنة مناقشة تتكون من األعضاء اآلتیة أسماؤھم
 .المدرسة العلیا للتسییر    رئیسا                                  ان الشریفریح. د. أ - 1
 .ھوام جمعة                            مقررا                 جامعة عنابة. د.أ - 2
 .عضوا                 جامعة عنابة   اوضایفیة لمیاء                    . د - 3
 .عضوا                 جامعة تبسة             سمایلي نوفل            . د  - 4
 .عضوا                 جامعة تبسة                   رة فضیلة      بطو. د - 5
 .عضوا                 جامعة عنابة   ید ابراھیم                   بومزا. د - 6

 
األھمیة االقتصادیة لصنادیق االستثمار اإلسالمیة كأداة لتنشیط : " وھذا بناءا على المقال الذي یحمل العنوان التالي     

  .2017سبتمبر  23: العدد.  الصادر بمجلة رماح للبحوث والدراسات ،  عمان األردن" سوق األوراق المالیة 

  

  :بطلب تغییر اعضاء لجنة المناقشة، وتم اقتراح اللجنة التالیة سوسة بدر الدینتقدم المترشح . 2
 .جامعة عنابة    رئیسا                                 بن عمارة منصور. د. أ - 1
 .مقررا                 جامعة عنابة    اوحدو رضا                      ج. د.أ - 2
 عضوا                 المدرسة العلیا للتسییر       ریحان الشریف                 . د.أ - 3
 .عضوا                 جامعة قالمة                      بوردیمة سعیدة   . د  - 4
 .2عضوا                 جامعة قسنطینة             بوعشة مبارك              .د.أ - 5
 .عضوا                 جامعة عنابة     ش كمال                        سما. د - 6

 
 

 :علوم التسیرقسم . ب
  

وتمت الموافقة على تعین   بن علي سمیة،: ةللدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 3

  :اآلتیة أسماؤھمأعضاء المناقشة 

 .جامعة عنابة     جم                           نصیب ر. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                             حولي دمحم       . د  - 2
 .جامعة سوق أھراس  ل نور الدین                          بھلو. د - 3

  
  
  
 



 

  
وتمت الموافقة على تعین  بلعید دمحم مولود :  للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 4

  :اآلتیة أسماؤھمالخبراء  

 .جامعة عنابة   عبد اللطیف                     بلغرسة. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                                بنیة عمر       د.أ - 2
 .بوردیمة سعیدة                               جامعة قالمة. د - 3

 
  

وتمت الموافقة على تعین  بن وارث عبد الرحمان :  للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 5

  :اآلتیة أسماؤھمالخبراء  

 .جامعة عنابة      نصیب رجم                      . د.أ - 1
 .جامعة عنابة             حولي دمحم                     د   - 2
 جامعة سوق أھراس      ر مھدي                       جاب. د  - 3
  
  

وتمت الموافقة على تعین ،  مباركي صفاء : ة للدكتور على قبول ملف التأھیل الجامعيوافق المجلس العلمي . 6

  :اآلتیة أسماؤھمالخبراء  

 .سالیمي أحمد                                  جامعة عنابة. د.أ - 1
 .جامعة عنابة                 بلخضر مسعودة                  د  - 2
 .بخاخشة موسى                                  جامعة قالمة. د - 3

  
 

  متفرقات: ثالثا

  :تقدیم مطبوعة بیداغوجیة. 1
  

  محاضرات" :    بعنوان خوالد بوبكر :  ء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتوروافق المجلس العلمي على تعیین خبرا. 1.1
  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم " قانون النقد والقرض 

 .جامعة عنابةصالحي عبد القادر                     . د.أ - 1
 .جامعة عنابة                                 بارة سھیلة. د - 2
 .شرقرق سمیر                             جامعة سكیكدة. د - 3

 
محاضرات " : بعنوان عویسي وردة :  ةوافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور. 2.1

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم " في المقاوالتیة
 .جامعة عنابة      بلخضر مسعودة                           . د .1
  جامعة عنابة                                  قصابي الیاس . د.  2
  رحالیة بالل                                      جامعة سوق أھراس. د. 3
  
  
  



 
 

  
اقتصادیات " : بعنوان عفیف ھناء :  ةالبیداغوجیة للدكتوروافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة . 3.1

  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم " الطاقة 
 .جامعة عنابة                                     زغیب شھرزاد. د.أ. 1
  جامعة عنابة                                       لرباع الھادي  . د.  2
  سكیكدةجامعة                                       قصاص شریفة. د . 3
  

مالیة " : بعنوان  دریس خالد : وافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  للمطبوعة البیداغوجیة للدكتور . 4.1
  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم " المؤسسة

 .معة عنابةجا                                         لكحل نبیلة. د. 1
  جامعة عنابة                                        حولي دمحم . د.  2
  قالمةجامعة                                         بعلي حمزة. د. 3
  

. مسعودان ھادیة من جامعة تبسة وأ:  رةللدكتو للكتاب البیداغوجيوافق المجلس العلمي على تعیین خبراء  . 5.1
  :من طرف الخبراء اآلتیة أسماؤھم " بحوث العملیات والطرق األمثلیة" : بعنوان مسعودان كمال من جامعة عنابة  

 .جامعة عنابة     شبیرة بوعالم عمار                                  . د.أ. 1
  عنابةجامعة                                       حمداوي الطاوس  . د. أ.  2
  ساحلي لزھر                                                 جامعة قالمة. د. 3
  
  :ملتقیات وأیام دراسیة. 2
  

  :،  بعنوانعفیف ھناءوافق المجلس على طلب تنظیم ملتقى دولي، من طرف الدكتورة  - 1.2
- 04یومي "مستدام إدارة االنتقال الطاقوي والتحول من نموذج طاقوي ناضب إلى نموذج طاقوي" 
  2019أكتوبر  05

  
  :،  بعنوانخوالد أبوبكروافق المجلس على طلب تنظیم یوم دراسي، من طرف الدكتور  - 2.2

  "الصیرفة االلكترونیة كمدخل لعصرنة القطاع المصرفي الجزاري"
  

، إلى حین تغیر شابي حلیمةتحفظ المجلس على طلب تنظیم ملتقى دولي، من طرف الدكتورة  - 3.2
  2020ري فوالمزمع انعقاده في فی.عنوانھ

  
  :بعنوان، رمضاني لطفيوافق المجلس على طلب تنظیم یوم دراسي، من طرف الدكتور  - 4.2
والمزمع انعقاده ،  "التحدیات والحلول: اشكالیة خلق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر" 

  .2019في شھر سبتمبر 
  
  : مواضیع الماستر. 3

  .تم الموافقة على مواضیع مذكرات الماستر لجمیع التخصصات التابعة لقسم العلوم االقتصادیة
  
  : الترقیة. 4

  سالمي فیصل: وافق المجلس على طلب ترقیة األستاذ
  )أ(إلى أستاذ مساعد ) ب(مساعد  أستاذمن 



  )ثالثة تسجیالت متتالیة( وھذا بعد استیفائھ شرط التسجیل في الدكتوراه 
  
  :تعدیل عنوان األطروحة. 5

  :بطلب تعدیل في موضوع األطروحة بوصبع سھامتقدمت الطالبة 

  "دراسة حالة مؤسسة جزائریة –دور إدارة معرفة الزبون في تحسین األداء التسویقي للمؤسسة : " العنوان الحالي

  .وقد تمت التوصیة بإعادة صیاغة الطلب بطریقة واضحة ومفھومة
 
 

  .سا 16.00یس المجلس بتاریخھ على الساعة من طرف رئ الجلسة رفعتك بذلو 
  

                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  

       


