
عبية
ّ

 ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الّديمقراطية�الش
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ّ
  وزارة�الت
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صوص�املرجعّيةال
ّ
  ن

1. � �رقم نفيذي
ّ
�الت ��279-03املرسوم ��� ��23املؤّرخ ��2003أوت �يحّدد ذي

ّ
�والقواعد�ال �ا��امعة م�ام

 ).47إ����43املواد(،�املعّدل�واملتّمما��اصة�ب�نظيم�ا�وس���ا

 .الذي�يحّدد�كيفيات�س���املجلس�العلمي�لل�لية�2004ماي��05القرار�املؤّرخ���� .2

الذي�يحّدد�القائمة��سمية�ألعضاء�املجلس�العلمي�2020د�سم����16 ملؤّرخ����ا�1008القرار�رقم� .3

 .علوم�الطبيعة�وا��ياةل�لية�

رة��م�ن�العام�رقم� .4
ّ

    .2019د�سم����25املؤّرخة�����1500مذك
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  وتوصياتھلل�ليةآراءاملجلسالعلمي�مجاالت�

املؤّرخ�����279-03من�املرسوم�التنفيذي�رقم��45املادة�حسب،�آراءه�وتوصياتھ�لل�ليةيبدي�املجلس�العل���

  :فيما�يأ�ياملذ�ور�أعاله،�و ،�2003أوت��23

 ،تنظيم�التعليم�ومحتواه .1

 تنظيم�أشغال�البحث، .2

 اق��احات�برامج�البحث، .3

 أو�شعب�ووحدات�ومخابر�بحث�أو�غلق�ا،/إ�شاء�أقسام�واق��احات� .4

 أو�غلق�ا�وتحديد�عدد�املناصب�املطلوب�شغل�ا،/اق��احات�فتح�شعب�ما��عد�التدّرج�وتمديد�ا�و .5

 مواصفات��ساتذة�وا��اجات�إل��م، .6

ف�ز�ادة�ع���ذلك�بما�يأ�ي
ّ
  :و��ل

 ،اعتماد�مواضيع�البحث�فيما��عد�التدّرج�و�ق��ح���ان�مناقش��ا .7

 اق��اح���ان�التأ�يل�ا��ام��، .8

دراسة�حصائل�ال�شاطات�البيداغوجية�والعلمية�لل�لية�ال���يرسل�ا�عميد�ال�لية�إ���مدير�ا��امعة� .9

�بآراء�املجلس�وتوصياتھ
ً
  .مرفقة

ق�با��انب�البيداغو���أو�العل����عرض�ا�عليھ�العميد�و�مكن
ّ
ر�����ّل�مسألٍة�أخرى�تتعل

َ
  .أن�ُيخط

من��16لعل���لل�لية�صالحيات�املجلس�العل���لوحدة�البحث�املنصوص�عل��ا����املادة�يمارس�املجلس�ا

شاء�وحدات�البحث�الذي�يحّدد�كيفيات�إ��1999نوفم����16املؤّرخ�����257- 99املرسوم�التنفيذي�رقم�

  :و��ذه�الصفة�يدرس�و�بدي�رأيھ�ع���ا��صوص�فيما�يأ�ي. وتنظيم�ا�وس���ا

  و�رامج��شاطا��ا،مشار�ع�البحث�للوحدة� .1

  تنظيم��عمال�العلمية�والتكنولوجية، .2

�ا .3
ّ
    .إ�شاء�أقسام�البحث�وفرق�البحث�وحل
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I - لل�لية�املجلس�العلميدورة��أعمالقائمة�ا��اضر�ن  

  1لل�لية�املجلس�العلميأعضاء� .1

قب  الّرقم
ّ
  �مضاء  الّصفة  �سم�والل

    ةــــــــــــدة�ال�ليـــــــعمي  صوالي���دنية�لي��  1

  �ش���بو�جرة�بن�عبد�هللا  2
�ساتذة�دوي�مصف��ل،�ممثرئ�س�املجلس�العل���لل�لية

  �ستاذية�عن�قسم�علوم�البحر�وتر�ية��سماك

  

  غفور�محمد  3
نائب�العميد�امل�لف�بما��عد�التدرج�والبحث�العل���والعالقات�

  ا��ارجية

  

    واملسائل�املرتبطة�بالطلبةائب�العميد�امل�لف�بالدراسات�ن  ن�عبد�الرحيماشر�ق  4

    ممثل��ساتذة�دوي�مصف��ستاذية�عن�قسم�البيولوجيا  نوال�حواتسعيدي� 5

    �غذيةممثل��ساتذة�دوي�مصف��ستاذية�عن�قسم�علوم�  قداري�سومية  6

  نرجس��ر ابنعم 7
ممثل��ساتذة�دوي�مصف��ستاذية�عن�قسم�علوم�البحر�

  وتر�ية��سماك

  

    مدير�مخ���بحث  عبد�القادر�حمرا�ي 8

    رئ�س�قسم�الفالحة  رقيق��سعد�العر�ي 9

    ممثل��ساتذة�دوي�مصف��ستاذية�عن�قسم�الفالحة  دحلوم�ال�واري  10

    �غذيةرئ�س�قسم�علوم�  ز�وري�يو�س 11

    رئ�س�قسم�علوم�البحر�وتر�ية��سماك  بل�ش���نور�الدين 12

    العلمية�لقسم�علوم�البحر�وتر�ية��سماكرئ�س�ال��نة�  بوزازة�ز���  13

    .�غذيةممثل��ساتذة�دوي�مصف��ستاذية�عن�قسم�علوم�  بن�بوز�ان�بوعسر�ة 14

    مدير�مخ���بحث  مزا���كر�م 15

    ممثل��ساتذة�دوي�مصف��ستاذية�عن�قسم�الفالحة  بوعالم�مليكة 16

    مدير�مخ���بحث  لعر�ض�محمد 17

    ال��نة�العلمية�لقسم�علوم�البحر�وتر�ية��سماك�عضو   فضيلة�نم���� 18

    بيولوجياالرئ�س�قسم�  قادم�ا��ب�ب  19

    رئ�س�ال��نة�العلمية�لقسم�البيولوجيا  ش�با�ي�عبد�الو�اب  20

 

                                                           
1

  .المجلس العلمي لكلیة علوم الطبیعة و الحیاةاّلذي یحّدد القائمة االسمّیة ألعضاء  2020دیسمبر  16المؤّرخ في 1008رقم وفقاً للقرار 



      5/9 

  الّدورة�أعمالعن�) بم��ر(املتغّيبون لل�ليةاملجلس�العلميأعضاء� .2

قب  الّرقم
ّ
  الّصفة  �سم�والل

  مدير�مخ���بحث  أيت�سعادة�جمال  1

  ممثل��ساتذة�املساعدين  بكن�ش���لة  2

  مدير�مخ���بحث  ر�ازي�ع��  3

  

  أعمال�الّدورةعن�) �غ���م��ر(املتغّيبون أعضاء�املجلس�العلمي�لل�لية .3

قب  الّرقم
ّ
  الّصفة  �سم�والل

  رئ�س�ال��نة�العلمية�لقسم�الفالحة  غالم�هللا�أم�ن  1

  العلمية�لقسم�علوم��غذيةرئ�س�ال��نة�  ز�ار�حس�ية  2

  ممثل��ساتذة�دوي�مصف��ستاذية�عن�قسم�البيولوجيا  شاد���رابح  3

  مدير�مخ���بحث  مخالدي�عبد�القادر 4

  مدير�مخ���بحث  بوزو�نة�محمد  5

  مدير�مخ���بحث  جب���نور�الدين  6

  مسؤول�املكتبة  شلي���خ��ة  7

 

II- لل�لية�املجلس�العلميجدول�أعمال�دورة�  

 .دراسة�ملف�الدكتوراه .1

 .دراسة�ملفات�التأ�يل�ا��ام�� .2

 متفرقات .3
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III-  2لل�لية�املجلس�العلميدورة��أعمالجر�ات�ُم 

قطة�رقم
ّ
  بتعديل�و�اق��اح�السيد��ش����الدكتوراه����العلومدراسة�ملفإعادة�  :01الن

  " أستاذ"العلوم�رتبة��نة�املناقشة�لرسالة�الدكتوراه���عبد�هللا�بصفة�رئ�س����بنبو�جرة�

1.  
ّ

  :عرض�امللف

باملوافقة�ع�����نة�املناقشة�لرسالة�دكتوراه�العلومالعكرمي�محمد�طلب�السيد  

 -تحت�عنوان:
 Analyse de l’état écologique de la baie de Mostaganem à travers la variabilité des  traits devie 
(biologie,croissance et écologie)des populations naturelles de l’oursin Arbacialixula 
(Linnaeus,1758).  

 ال��نة�املق��حة�مكونة�من: 

 

  املؤسسة��صلية  الصفة الرتبة  عضو�ال��نة

مستغانمجامعة� رئ�س أستاذ �ش���بو�جرة�بن�عبد�هللا  

1جامعة�و�ران� ممتحن أستاذ روان�حسان�عمر  

"أ"أستاذ�محاضر� طالب�بن�دياب�أمينة�أحالم 1جامعة�و�ران� ممتحن   

2جامعة�و�ران ممتحن أستاذ �بار�شفيقة  

"أ"أستاذ�محاضر� نم����بحاكم�فضيلة مستغانمجامعة� ممتحن   

والي���دينا�لي��ص مستغانم�جامعة مشرف أستاذ   

  

 الّرأي�و  .2
ّ
  :وصيةالت

 العلوم�عد�نقاش�وافق�املجلس�العل���ع�����نة�املناقشة�لرسالة�الدكتوراه����. 

 

قطة�رقم
ّ
  .التأ�يل�ا��ام�� اتملفثالث�دراسة�  : 02الن

 
ّ

 :�ول �عرض�امللف

.ع���دراسـة�ومناقشــة�ملف�التأ�يــل�ا��ام����باملوافقــةأحمـــــــــدمغر�ي�السيد�طلب�  

 نة�دراســة�ملف�التأ�يــل�املق��حــة�� :  

                                                           
2

  .ُیحّدد عدد الّنقاط وفقاً للّنقاط الُمدرجة ضمن جدول أعمااللّدورة



      7/9 

 

 

 نة�املناقشة�مللف�التأ�يل�املق��حــة��  :  

 عضــو�ال��نــــة الرتبـة الصفـة املؤسسة��صلية

  �ش���بو�جرة�عبد�هللا  أستاذ  رئ�س  جامعة�مستغانم

 شر�قان�عبد�الرحيم�  أستاذ  ممتحن  جامعة�مستغانم

 ب��وجة�موالي�  أستاذ  ممتحن  1جامعة�و�ران�

 

وصيةالّرأي�
ّ
  :والت

 وافقـت�ال��نــة�العلميــة�ع���الطلب.  

 
ّ

 :الثا�ي�عرض�امللف

  باملوافقــة�ع���دراسـة�ومناقشــة�ملف�دحو�عبد�القادر��م�ن�السيدطلب�

  . التأ�يــل�ا��ام��

 نة�دراســة�ملف�التأ�يــل�املق��حــة�� :  
 

 

 نة�املناقشة�مللف�التأ�يل�املق��حــة��  :  

 عضــو�ال��نــــة الرتبــة الصفـة املؤسسة��صلية

  لعر�ض��محمــــــــد��  أستاذ  مقرر   جامعة�مستغانم

  بقادة�أحمد�محمد�ع��  أستاذ  مقرر   ت�سمسيلت. ج. م

  ش�با�ي�عبد�الو�اب  أستاذ  مقرر   جامعة�مستغانم

 عضــو�ال��نــــة الرتبــة الصفـة املؤسسة��صلية

  حداد�أحمد  أستاذ  مقرر   البيض-جام���نور�ال�ش��مركز�

  �ش���بو�جرة�عبد�هللا  أستاذ�  مقرر   جامعة�مستغانم

  شر�قان�عبد�الرحيم  أستاذ  مقرر   جامعة�مستغانم
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 عضــو�ال��نــــة الرتبـة الصفـة املؤسسة��صلية

  ب��وس�ن�منصور�ة  أستاذ  رئ�س  جامعة�مستغانم

 دو�ا�ي��لة  أستاذ  ممتحن  تيارتجامعة�

 ش�با�ي�عبد�الو�اب  أستاذ  ممتحن  جامعة�مستغانم

 

وصية
ّ
  :الّرأي�والت

 وافقـت�ال��نــة�العلميــة�ع���الطلب.  

�الثالث
ّ

 :عرض�امللف

  باملوافقــة�ع���دراسـة�ومناقشــة�ملف�املزود�جمال�الدين�السيدطلب�

  .التأ�يــل�ا��ام���

 نة�دراســة�ملف�التأ�يــل�املق��حــة�� :  

 

 

 نة�املناقشة�مللف�التأ�يل�املق��حــة��  :  

 عضــو�ال��نــــة الرتبـة الصفـة املؤسسة��صلية

  حمرا�ي�عبد�القادر  أستاذ  رئ�س  جامعة�مستغانم

 شاد���رابح  أستاذ  ممتحن  جامعة�مستغانم

 بقادة�أحمد�محمد�ع��  أستاذ  ممتحن  �سيمسيلتجامعة

 

وصية
ّ
  :الّرأي�والت

 العلميــة�ع���الطلبوافقـت�ال��نــة�.  

 عضــو�ال��نــــة الرتبــة الصفـة املؤسسة��صلية

  العر�ض�محمد  أستاذ  مقرر   جامعة�مستغانم

  بن�دحمان�بو�كر�الصديق  أستاذ�  مقرر   جامعة�مستغانم

  بل�ادي�عبد�القادر  أستاذ  مقرر   سعيدةجامعة
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قطة�رقم
ّ
ــ :03الن   اتمتفّرقـــــــــــــ

وقد�أشارت�السيدة�العميدة�إ���توفر�مبلغ�ما���من�م��انية�ال�لية��سوف�يوجھ�لإلس��الك�� -1

  . 2021-2020لصا����املصا���البيداغوجية�لسد�احتياجا��ا��قبل���اية�السنة�املالية�

IV- لل�لية�املجلس�العلميدورة��أشغال�خالصة  

قة�بجدول�أعمال�الّدورة .1
ّ
  :�راء�والتوصيات�املتعل

وقد�أو����املجلس�العل���لل�لية��بضرورة���ل��ام��بوضع�رئ�س���نة�مناقشة��الدكتوراه� -

  .���حالة�توفر�الرتبة��ستاذية����ال�لية���"ستاذأ"و�التأ�يل�ا��ام���برتبة�

  .سا�16رفعت�ا��لسة�ع���الساعة��

  

                      

 




