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 09/10/2019برج بو عريريج: 2019/م ع/     الرقم: 
  

 حمضر اجتماع اجمللس العلمي للكلية
 

اجتمع املجلس العلمي للكلية بقاعة االجتماعات تحت رئاسة السيد: د.عقون  2019أكتوبر09بتاريخ  

أعضاء املجلس )قائمة الحضور املرفقة  ، بحضور في دورة استثنائية عبد السالم رئيس املجلس العلمي للكلية

 :(01امللحق رقم 

 :ملناقشة جدول األعمال التالي

 ؛دراسة طلبات التثبيت لألساتذة املتربصين .1

 ؛دكتوراه علومإعادة تسجيل طلبة و  تسجيل .2

 ؛دراسة طلبات التمديد لطلبة الطور الثالث .3

 ؛تعيين لجان مناقشة وخبرة مللفات التأهيل الجامعي .4

 الجامعية؛املطبوعات  .5

 ؛PRFUمشاريع البحث التكويني الجامعي  .6

 متفرقات. .7

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

 :كمايليمناقشتهالشروع في تم ، املصادقة عليه

 الذين أتمو ا فترة التربص.تم املوافقة على تثبيت األساتذة  : دراسة طلبات التثبيت لألساتذة املتربصين -أوال

اللجان اجتماع : بناء على محاضر 2019/2020للسنة الجامعية  دكتوراه علومإعادة تسجيل طلبة  -ثانيا

 تم املوافقة على ما يلي: الثالث العلميةلألقسام

 .علوم في العلوم االقتصاديةكتوراهالرابعةداملوافقة على تسجيل الطلبة في السنة  .1

 .علوم في العلوم االقتصادية دكتوراه الثالثةاملوافقة على تسجيل الطلبة في السنة  .2

 .علوم في علوم التسيير كتوراهد الثانيةاملوافقة على تسجيل الطلبة في السنة  .3

علوم في العلوم االقتصادية بعنوان  دكتوراه األولىفي السنة هتسجيلو مشروع دكتوراهاملوافقة على  .4

" وإشراف د. براهم -دراسة قياسية-البحث"مساهمة القطاع السياحي في التنمية االقتصادية بالجزائر

 شاوش توفيق.
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 دراسة طلبات التمديد لطلبة الطور الثالث:  -ثالثا

 الخامسو  طلبات التمديد للتسجيل الرابع. 1

 املعنيين بالتمديد. للطالبة والخاميس ديد للتسجيل الرابعتم املوافقة على طلبات التم 

 طلبات تغيير املشرف. 2

  على التقاعد.بعض الطالب بسبب إحالة املشرف السابق لتم املوافقة على طلب تغيير املشرف 

 :تعيين لجان مناقشة وخبرة مللفات التأهيل الجامعي -رابعا

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

 التسيرعلوم في  تم تعيين لجنة ملناقشة ملف التأهيل الجامعي .2

 .ملف التأهيل الجامعي في العلوم االقتصادية  خبرة لتقييمتم تعيين لجنة  .3

 .العلوم التجارية في تم تعيين لجنة خبرة لتقييم ملف التأهيل الجامعي  .4

 الجامعية:املطبوعات  -خامسا .5

ه املعيين من طرف املجلس العلمي في اجتماعات بناء على التقارير اإليجابية للمحكميناعتماد املطبوعات والكتب:. 1

صحابها بالتعديالت أو التحسينات املقترحة إن وجدت، لتزام أوبعد التأكد من إ، لتقييم املطبوعات الجامعيةالسابقة 

 ؛االقتصاد النقدي وأسواق رأس املال: مطبوعة بعنوان، و تاريخ الوقائع االقتصاديةمطبوعة بعنوان:تم اعتماد 

 تم تعيين لجان لتحكيم:. تعيين محكمين: 2

 لالقتصاد مدخلبعنوان: مطبوعة. 

 بورصة البضائعبعنوان:  مطبوعة. 

 التسويق األخضربعنوان:  مطبوعة. 

عرض مشاريع البحث التكويني الجامعي املقترحة من بعد : PRFUمشاريع البحث التكويني الجامعي  -سادسا

 طرف أساتذة الكلية، تم املوافقة على املشاريع التالية:

 عنوان املشروع
 االقتصادي كبديل إلقالع اقتصادي حقيقياستراتيجية التنويع 

 نحو تفعيل دور املقاوالتية في دعم وتحقيق التنمية املحلية املستدامة

ع املمارسات الحديثة إلدارة الجودة في العالقة بين إدارة الالملموسات وتطوير أداء املؤسسات الجزائرية: دراسات ميدانية تحليلية ومشرو دور 

 مقترح

 ستراتيجيات التنويع الصناعي  باستخدام مناهج التعقيد االقتصادي ال مقترح نموذج 

 -دراسة ميدانية في عينة من املناطق الصناعية الجزائرية -

 SDGs (2015-2030)دراسة تحليلية للعالقة بين التنمية املستدامة واالقتصاد الدائري بالتركيز على أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 

 التطرق ملجموعة من املتفراقات تم   متفرقات: -سادسا
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 .كور سابقامن التاريخ املذزواال والنصف عشر رفعت الجلسة على الساعة الثانية 

 


