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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����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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  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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I - لل�لية�املجلس�العلميدورة��أعمالقائمة�ا��اضر�ن�  

  1لل�لية�املجلس�العلميأعضاء� .1

 
                                                           

1
  .المجلس العلمي لكلیة علوم الطبیعة و الحیاةاّلذي یحّدد القائمة االسمّیة ألعضاء  2020دیسمبر  16المؤّرخ في  1008رقم وفقاً للقرار  
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  الّدورة�أعمالعن� ) بم��ر(املتغّيبون��لل�لية املجلس�العلميأعضاء� .2

قب�سم�  الّرقم
ّ
  الّصفة  والل

  رئ�س�قسم�علوم�الفالحة  رقيق��سعد�العر�ي  1

  �غذيةرئ�س��املجلس�العل���لقسم�علوم�  ز�اري�حس�ية  2

 مدیر مخبر بحث مزالي كریم 3

  أعمال�الّدورةعن� املتغّيبون� أعضاء�املجلس�العلمي�لل�لية .3

قب  الّرقم
ّ
  الّصفة  �سم�والل

األغذیةرئیس قسم علوم  زبوري یونس  1  

 رئیس اللجنة العلمیة لقسم علوم الفالحة غالم هللا أمین  2

 رئیس اللجنة العلمیة لقسم علوم البیولوجیة شیباني عبد الوھاب  3

 رئیس اللجنة العلمیة لقسم علوم البحر و تربیة األسماك نمشي فضیلة 4

 ممثل أساتذة قسم البیولوجیا شادلي رابح  5

أساتذة قسم علوم األغذیةممثلة  قداري سمیة  6  

 مدیر مخبر بحث مخالدي عبد القادر  7

 مدیر مخبر بحث بوزوینة محمد  8

 مدیر مخبر بحث ریازي علي  9

 مدیر مخبر بحث جبلي نور الدین  10

 مسؤول المكتبة شلیلي خیرة  11

 

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

 

 بن�عكر�ش�بن�م�ل�� الدكتوراهأطروحة�إعادة�النظر����ا��الف�القائم�ب�ن�مشرف� -

  تخصص�علوم�التغذية،بطا�ر�محمد�الشر�ف��LMDدكتوراه� و�طالب
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-III  2لل�لية�املجلس�العلميدورة��أعمالجر�ات�ُم
 

قطة�رقم
ّ
  : 01الن

  
 . lmdبن عكریش بن مھل و طالب الدكتوراه  المشرف  دراسة ملف الخالف القائم بین األستاذ -

  
ّ

  :عرض�امللف

بعد الكلمة االفتتاحیة للجلسة ، من قبل رئیس المجلس العلمي ، وعرض جدول األعمال المتعلق بإعادة      

مدیر أطروحة وطالب الدكتوراه بن عكریش بن مھل النظر في قضیة الخالف القائم  بین األستاذ الدكتور 

"lmd"  وإتباعا للرسالة الواردة من نائب مدیر الجامعة بطاھر محمد شریف، تخصص علوم التغذیة السید

والمتضمنة شرح    U.M./V.R.P.G./P.G /2021/276المكلف بالتكوین ما بعد التدرج  المشار إلیھا رقم  

 :حقیقة الخالف و بعد المناقشة واالستماع ألعضاء المجلس  ، تم االحتفاظ  بما یلي

 
الدكتوراه أمام الحضور أنھ یتخلى عن اإلشراف بصفتھ مدیر أطروحة  بن عكریش بن مھلیعلن األستاذ    

"lmd"   بطاھر محمد شریفللطالب.  

 وصية
ّ
  :الّرأي�والت

  :التالیة تالقرارابإصدار  علما ویقومیأخذ المجلس العلمي  ،من خالل ھده المعطیاتو

والنتائج التي تم الحصول  للتخلي عن موضوع البحث األولبطاھر محمد شریف  یدعو طالب الدكتوراه   .1

والسماح لھ بمواصلة بحثھ في . ، لن تكون موضوع أي منشور واتصال علیھا مسبقًا لنفس الموضوع

 .القطاع الذي یتوافق مع مجالھ البحثي

بر فسیولوجیا الحیوان التطبیقي مدیر مخ الدكتور بن عبد المؤمن الجالليتعیین المجلس العلمي للكلیة   .2

 :من تغییر موضوع األطروحةو ،  دكتوراهال طروحةأل ا جدیدامدیر

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

« Hamoum » à propriétés immunomodulatrices». 

  إلــى    
« Effets d’incorporation de composés phénoliques, associés aux bactéries lactiques sur les 

qualités nutritionnelles et organoleptiques des viandes ».  

       متفّرقات
                                                           

2
  .الّدورة أعمالُیحّدد عدد الّنقاط وفقاً للّنقاط الُمدرجة ضمن جدول   
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III- لل�لية�املجلس�العلميدورة��أشغال�خالصة  

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

  

  سا 16ة  ـــة على الساعـالجلست ـرفع    

         

  

 




