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صوص�املرجعّيةال
ّ
  ن

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

ّ
�والقواعد�ال �ا��امعة م�ام

 ).47إ����43 املواد( ،�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����16املؤّرخ������1008القرار�رقم� .3

 .ل�لية�علوم�الطبيعة�وا��ياة

رة��م�ن�العام�رقم� .4
ّ

    .2019د�سم����25املؤّرخة�����1500مذك
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  وتوصياتھ�لل�ليةالعلمي� املجلس آراءمجاالت�

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،/اق��احات�إ�شاء�أقسام�و .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

 مناقش��ا،�اعتماد�مواضيع�البحث�فيما��عد�التدّرج�و�ق��ح���ان .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��16املجلس�العل���لل�لية�صالحيات�املجلس�العل���لوحدة�البحث�املنصوص�عل��ا����املادة��يمارس

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

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

  تنظيم��عمال�العلمية�والتكنولوجية، .2

�ا .3
ّ
    .إ�شاء�أقسام�البحث�وفرق�البحث�وحل
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  املجلس�العلمي�لل�ليةجدول�أعمال�دورة�

 .دراسة�ملفي�تأط���أطروحة�الدكتوراه�خاصة�بالسيدة��سلطا�ي�فتيحة .1

  .دراسة�ملف�إعادة�ال���يل�للطالبة�بو�ادي�ر�اب� .2

 .ملفي�تأط���أطروحة�الدكتوراه�خاصة�بالسيد�بطا�ر�محمد�الشر�فدراسة� .3

 .دراسة�ملف�ال���يل�السنة�أو���علوم�للسيد�دحي���عمر���    .4
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I -  1لل�لية�املجلس�العلميدورة��أعمالجر�ات�ُم 

قطة�رقم� -
ّ
 .سلطا�ي�فتيحة��دراسة�ملفي�تأط���أطروحة�الدكتوراه�خاصة�بالسيدة:  01الن

1.  
ّ

 :�ول �عرض�امللف

بتعي�ن�مؤطر�  سلطا�ي�فتيحة،�وطلب�السيدة��رحمھ�هللا��حلبوش�امليلود��ستاذ��إثر�وفاة�السيد .2

 .جديد،و��غي���عنوان�أطروحة�الدكتوراه�

 الّرأي�و  -
ّ
  وصيةالت

 بال���يل�السيدة�سلطا�ي�فتيحة����السنة�أو���دكتوراه�علوم��لية��للوافق�املجلس�العل���    

  .مشرفا��مساعدا بن�غر�ي�ز��ب�مشرفا�رئ�سيا�و�السيدة��بن�عبد�املومن�جيــــال���  �ستاذ�عي�ن�و�          

 مــــــــــــن،�و�غي���عنوان��طروحة������������������

. «la caractérisation et utilisation chez la volaille locale des gènes adaptifs d’intérêt pour 

l’amélioration de la thermotolérance». 

  تحت�عنوان�جديــــد                   

« Effet des différents systèmes d’élevage sur les qualités physicochimiques, organoleptiques  

 et nutritionnelles des poules locales ».  

�ا .3
ّ

 :لثا�يعرض�امللف

- � �ر�ابالطالبة ��يل�ادي �لسنة �دكتوراه �ثالثة �سنة �إلعادة��2021- 2020م��لة �طلب �تقدم لم

�كما�أشار��ستاذ�املشرف�) CFDرغم�أنھ�ورد�اسم�ا����محضر���نة�( 2022-2021ال���يل�لسنة�

���تقر�ره�املقدم�ا���ال��نة�أن��ذه�الطالبة�قد�تخلت�عن�بح��ا�وذلك� بن�عكر�ش�بن�م�لالسيد�

 .�عد�غيا��ا�سنة��املة

وصيةالرّ  -
ّ
  أي�والت

�ر�ابالتحفظ�ع���عملية�إعادة�ال���يل�للطالبة� - ،وفقا�للتقر�ر�الكتا�ي��املؤرخ�بتار�ــــخ��بل�ادي

�م�لالسيد�لألستاذ�املشرف��2021أكتو�ر��17 �بن �عكر�ش �بن الذي��ينص�ع���ضرورة�إتخاد�،

 .�جراءات�الالزمة��نظرا��للتخ���عن�الدراسة�ملدة�سنة��املة�
 

4.  
ّ

 :لثالثا�عرض�امللف

                                                           
1
  .الّدورة ُیحّدد عدد الّنقاط وفقاً للّنقاط الُمدرجة ضمن جدول أعمال  
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�املشرف� .1 ��ستاذ �ب�ن �املطروح ��ش�ال �يخص �م�ل فيما �بن �عكر�ش ��بن بطا�ر�بن�والطالب

�القوان�ن��شر�ف �بتطبيق �تطالب �البيولوجيا �لقسم �العلمية �ال��نة �فإن �دكتوراه، �ثالثة سنة

  .LMDالسار�ة�املفعول�فيما�يخص�طلبات��غي���املشرف�أو�موضوع�البحث�لطلبة�الدكتوراه�

إق��ح�دراسة���24/10/2021عادية�ليوم�ال تھاملجلس�العل���لل�لية�خالل�جلستھ����دور وعليھ� .2

� �إش�ال �ل��نة �الشر�ف �بطا�ر�محمد �والطالب �بنم�ل �عكر�ش �بن ��ستاذ �ب�ن ت�و�ن�املطروح

  .)CFD ( الدكتوراه

    

وصية  -
ّ
  الّرأي�والت

 ع���أطروحة��مشرف�بوعسر�ة��بصفة�عي�ن��ستاذ�بن�بوز�ان�وافق�املجلس�العل���لل�لية�ع���

 .و�ستاد�بن�عكر�ش�بن�م�ل�كمساعد�مشرف�الدكتوراه�للسيد�بطا�ر�محمد�الشر�ف

    :تحت�عنوان          

«Isolement et identification de nouvelles souches Probiotiques à partir de blé fermenté 

« Hamoum » à propriétés immunomodulatrices» 

�ا .4
ّ

 :لرا�ععرض�امللف

دحيمي�عمر�تحت�إشراف�السيد�قبول�مبد�ي�لطلب�ال���يل����السنة�أو���دكتوراه�علوم�للسيد� -

 .�شرط�التأكد�من���ة�الوثائق�املرفقةعبد�املومن�ا��يال���

وصية -
ّ
 الّرأي�والت

 � �لل�لية �العل�� �املجلس �وافق ��� �ال���يل �دكتوراهلطلب �أو�� ��السنة �للسيد �عمر�علوم تحت�دحيمي

 :تحت�عنوان�،عبد�املومن�ا��يال����السيد إشراف

 «Biological activities (Anticancer activity) and phytochemical analysis and their correlations 

         of artisimia collected from Ahaggar zones using a metabolimics approach». 
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العلمي�لل�ليةرئ�س�املجلس�  

وقيع(
ّ
)�سم�واللقب�والت  

 �اتب�ا��لسة

)�سم�واللقب�والتوقيع(  




