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 03/07/2019برج بو عريريج:                                                                                                                   2019/ م ع/          الرقم: 
  

 اجمللس العلمي للكليةحمضر اجتماع 
 

اجتمع املجلس العلمي للكلية بقاعة االجتماعات تحت رئاسة السيد: د.عقون  2019 جويلية 03بتاريخ  

 .أعضاء املجلس  ، بحضور في دورة استثنائية عبد السالم رئيس املجلس العلمي للكلية

 :ملناقشة جدول األعمال التالي

 ؛2018/2019الجامعية التقرير البيداغوجي والعلمي للسنة  .1

 ؛إعادة تسجيل طلبة الطور الثالث .2

 ؛دراسة طلبات التمديد لطلبة الطور الثالث .3

 ؛تعيين لجان مناقشة وخبرة مللفات التأهيل الجامعي .4

 املطبوعات والكتب الجامعية؛ .5

 تحيين مخابر البحث التابعة للكلية؛ .6

 متفرقات. .7

الذي عرض جدول األعمال للمصادقة،  للكلية،بعد افتتاح الجلسة من طرف رئيس املجلس العلمي  

 :كمايلي مناقشتهالشروع في تم ، وبعد املصادقة عليه

 : 2018/2019التقرير البيداغوجي والعلمي للسنة الجامعية  -أوال

قدم نائب العميد املكلف باملسائل املرتبطة بالطلبة حصيلة السنة الجامعية : . التقرير البيداغوجي1

 الوقوف على سير الوضعية البيداغوجية للكلية ؛ ، وتم2018/2019

: قدم نائب العميد ملا بعد التدرج، البحث العلمي والعالقات الخارجية، حصيلة التكوين فيما . التقرير العلمي2

 بعد التدرج، التأهيل الجامعي والتربصات العلمية بالخارج ، وتم بهذا الخصوص إثارة النقاط التالية:

  املودعة يوم فتح التكوين، ات الطلبة من بين قائمة األساتذة الدكتوراه مبني على خيار شراف في ال

 وموافقة لجنة التكوين؛

  التدريس في الدكتوراه يكون لألساتذة املدرجة أسماؤهم في قائمة املتدخلين في التكوين)الذين قدموا

 برنامج مقياس متخصصين فيه يتالئم مع طبيعة التكوين(؛

  توطين كان بسبب عدم إمكانية  ةالسنة وعدم فتح شعب جديدكوين في الدكتوراه لهذه تجميد الت

وإعطاء األولوية ملتابعة طلبة  ملحدودية المكانيات أمام تزايد عدد الطلبة؛مخابر البحث في التكوين 
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سجل في لطلبة الدفعات السابقة املالدكتوراه املسجلين، بالضافة للتأخر الكبير في إعداد األطروحة 

 محاضر اجتماع لجان التكوين في الدكتوراه.

  التأكيد على أن االستفادة من التربصات العلمية بالخارج ومناقشة التأهيل الجامعي مرهون بفتح

 حيث يشترط تسجيل األعمال العلمية املتضمنة في امللفين. "؛ Google Scholarحساب في "

 .التوصية بتحويل مجلة الكلية إلى نصف سنوية 

تم  التكوين في الدكتوراه للشعب الثالثلجان اجتماع : بناء على محاضر إعادة تسجيل طلبة الطور الثالث -ثانيا

 املوافقة 

 ؛مواضيع البحث بعض  تعديل قبول تغيير أو . املوافقة على تسجيل الطلبة السنة الثانية وهذا بعد 1

بعض في السنة الثالثة وهذا بعد قبول تعديل  05. املوافقة على تسجيل الطلبة املذكورة أسماؤهم بامللحق رقم 2

 .مواضيع البحث 

 دراسة طلبات التمديد لطلبة الطور الثالث:  -ثالثا

بناء على محاضر اجتماع لجنة التكوين في الطور الثالث تخصص طلبات التمديد للتسجيل الرابع: . 1

 للجنة العلمية لقسم علوم التسيير:"مناجنت واقتصاد تطبيقي" وا

 التمديد للبعض تأجيل الفصل في و  لبعض الطالبة ديد للتسجيل الرابعتم املوافقة على طلبات التم

 األخر إلى غاية انعقاد املجلس العلمي املقبل.

التكوين في الطور الثالث تخصص بناء على محاضر اجتماع لجنة . طلبات التمديد للتسجيل الخامس: 2

نت واقتصاد تطبيقي" واللجنة العلمية لقسم علوم التسيير، تم االتفاق على تأجيل الفصل في طلبات مجنا"م

 نجاز مذكرة الدكتوراه واألعمال املرتبطة بمناقشتها.إلى غاية تسجيل تقدم حقيقي في إالتمديد لكل الدفعة 

  :مللفات التأهيل الجامعيتعيين لجان مناقشة وخبرة  -رابعا

 التأهيل الجامعي في العلوم االقتصادية  تم تعيين لجنة ملناقشة مللفات .1

 في العلوم التجارية التأهيل الجامعي مللفات تم تعيين لجنة ملناقشة  .2

 في العلوم االقتصادية التأهيل الجامعي  ملفاتتم تعيين لجنة خبرة لتقييم  .3

 في علوم التسيير التأهيل الجامعي  ملفاتتم تعيين لجنة خبرة لتقييم  .4

 الجامعية:والكتب املطبوعات  -خامسا

املعيين من طرف املجلس العلمي في اجتماعاته  بناء على التقارير اليجابية للمحكمين اعتماد املطبوعات والكتب:. 1

أو التحسينات املقترحة إن  صحابها بالتعديالتوبعد التأكد من التزام أ، وكتبالسابقة لتقييم مطبوعات جامعية 

 وجدت

 للمطبوعات املعروضة على املجلس العلمي. تم تعيين لجان لتحكيم. تعيين محكمين: 2



 

 

 

                                                                                                                                   
  

 
 

 

ائر   - برج بوعريريج -التـسييركلية العـلوم االقـتصادية والتجارية وعلوم  -بشير اإلبراهيمي الجامعة محمد  الـعنوان :  الـجز

                                         vdpgfsecsg@univ-bba.dz+                                            البريد اإللكتروني:     213 35.86.21.40 :/ الفاكسهـاتفال

 الــشعبيةالــجمهورية الــجزائرية الــديمقراطية 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
Ministère de l’Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique 

Université Mohammed El-Bachir El-ibrahimi ‹ B.B.A › 

Faculté des sciences économiques, commerciales et de sciences de gestion 

Le Conseil Scientifique 

  

 

  ‹برج بوعريريج ›  بشير اإلبراهيمي الجامعة محمد 
 يرـالعلوم االقتصـادية والتجــارية وعلـوم التسيـ كلية

 املجلس العلمي

 

 

 

 3/5ص

 : تم املوافقة على التركيبة املحينة لكل من:تحيين مخابر البحث التابعة للكلية -خامسا 

  للجامعةمخبر دراسات اقتصادية حول املناطق الصناعية في ظل الدور الجديد  .1

 الدراسات والبحوث في التنمية الريفية مخبر  .2

 متفرقات: -سادسا

خبرته في مجال التعليم ته و ءلحاجة الكلية لكفا متعاقد في الكلية، وذلكجه كأستاذ امدل  أستاذ. املوافقة على طلب 1

 الدكتوراه وكذا مسؤوليته على لجان تكوين الدكتوراه. ، وإشرافه على طلبةواستشاراته العلمية املختلفة العالي

وطنية حول "التنمية الريفية في الجزائر" من تنظيم مخبر الدراسات والبحوث في التنمية  . املوافقة على تنظيم ندوة2

؛ الجزائرسبل تطوير هياكل وآليات التنمية املحلية والريفية في : PRFU البحث التكويني الجامعي  الريفية ومشروعي

 ترقية التنمية الريفية املستدامة في الجزائر في إطار توطين املالية اإلسالمية.و

 .كور سابقامن التاريخ املذزواال والنصف عشر رفعت الجلسة على الساعة الثانية 

                                             

 

 

 


