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صوص املزجعّية
ّ
 الن

نفيذي رقم  .1
ّ
ذي ًحّذد 2003 أوت 23 املؤّرخ في 279-03املزسوم الت

ّ
مهام الجامعة  ال

 (.51 إلى 48املواد)، املعّذل واملتّمموالقواعذ الخاصة بتنظيمها وسيرها

 . الذي ًحّذد كيفيات سير اللجنة العلمية للقسم2004 ماي 05القزار املؤّرخ في  .2

الذي ًحّذد القائمة الاسمية ألعضاء اللجنة العلمية ............ املؤّرخ في ........ القزار رقم  .3

 .........لقسم 

زة ألامين العام رقم  .4
ّ

  .2019 دٌسمبر 25 املؤّرخة في 1500مذك
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اقتراحاتها  مجاالت آراءاللجنة العلمية للقسمو

فاللجنت العلميت للقسم، خسباملادة 
ّ
 أوث 23 املؤّرر في 279-03 من املزسوم الخنفيذي رقم 49جكل

 :، واملذكور أعاله، بما يأحي2003

 اقتراح جنظيم الخعليم ومدخواه، .1

 إبداء رأيها في جوسيع املهام البيداغوحيت، .2

 إبداء رأيها في خصائل ألاعمال البيداغوحيت والعلميت، .3

 اقتراح بزامج البدث، .4

أو غلقها وجدديد عدد املناصب /اقتراح فخذ شعب في مجال ما بعد الخدّرج وجمديدها و .5

 املطلوب شغلها،

  .إبداء الزأي في مواضيع البدث لطلبت ما بعد الخدّرج .6
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I- جذّل أعوال دّرة اللجٌت العلوٍت للقسن 

 

 طهب حسجٛم سُت أٔنٗ دكخٕساِ ػهٕو .1

 انًطبٕػاث انبٛذاغٕجٛت .2

 يٕاضٛغ أخشٖ .3

 

II- ُهجرٌاث أعوال دّرة اللجٌت العلوٍت للقسن 

 ّلى دكتْراٍ علْماألسٌت فً الطلب تسجٍل : ّلالوْضْع األ

 عرض الولّف األّل .1

ححج  (َظاو قذٚى)ػهٕو  دكخٕساِ ٔنٗ  بانًٕافقت ػهٗ حسجٛهّ فٙ انسُت األزّرقً دمحم: طهب انسٛذ

ٔيساػذ يششف  (بجايؼت غهٛضاٌ" أ"أسخار يحاضش قسى )دضري زٍُــــــــــــــرإششاف األسخار 

 :ٔانؼُٕاٌ انًقخشح نهبحث ْٕ (بجايؼت يسخغاَى" أ"أسخار يحاضش قسى )غالم هللا أهٍــــــي األسخار

Etude des effets du stress salin et hydrique sur les propriétés 

biologiques de l’ail (Allium sativum) 

 الّرأي ّاالقتراح

 طهبالػهٗ أبذث انهجُت انؼهًٛت نهقسى يٕافقخٓا 

 

 الوطبْعاث البٍذاغْجٍت: الثاًًالوْضْع 

 الولّف األّل -1

 ةأسخار)دّكاري كْالةبؼذ اطالع انهجُت انؼهًٛت ػهٗ حقشٚش٘ انخبشة نكم يٍ األسخار:عرض الولفّ 

 بجايؼت " أ"أسخار يحاضش قسى )قذاري سوٍت ٔاألسخارة 24/11/2021بخاسٚخ  (حٛاسثبجايؼت 

 :انًؼَُٕتّزابْري ًٌْس  فًٛا ٚخص يطبٕػت األسخار17/11/2021بخاسٚخ (يسخغاَى

« Technique de contrôle microbiologique » 

 الّرأي ّاالقتراح

 .ػهٗ طهب اػخًاد انًطبٕػتأبذث انهجُت انؼهًٛت نهقسى يٕافقخٓا 
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 : لثاًًالولّف ا -2

إػخًاد نجُت انخبشة نهًطبٕػت انبٛذاغٕجٛت زٌار دسٌٍتطهب األسخارة : عرضالولفّ 

 :انًؼَُٕت

Mécanismes d’action des médiateurs de la signalisation 

cellulaire 

 الّرأي ّاالقتراح

 

ا

ل

رّ 

 أي ّاالقتراح

 .طهبالػهٗ أبذث انهجُت انؼهًٛت نهقسى يٕافقخٓا 

 

 : لثالثالولّف ا -3

إػخًاد نجُت انخبشة نهًطبٕػت بي زكري بي علْ هخطارطهب األسخار : عرضالولفّ 

 :انبٛذاغٕجٛت انًؼَُٕت

Chimie générale : Cours et exercices corrigés 

 

 

ا

ل

رّ 

 أي ّاالقتراح

 .طهبالػهٗ أبذث انهجُت انؼهًٛت نهقسى يٕافقخٓا 

 هْاضٍع هتفرقت:الثالثالوْضْع 

 الولّف األّل -1

أسخار طهب األساحزة اٜحٛت أسًائٓى انًخضًٍ انًٕافقت ػهٗ حشقٛخٓى إنٗ سحبت :عرض الولفّ 

' أ'يساػذ 

 ددواًً شٌٍِاز -1

 بي ادرٌس هٌصْر -2

 هغْفل ًعٍوت لٍلى -3

 انّشأ٘ ٔاالقخشاح

. أبذث انهجُت انؼهًٛت نهقسى يٕافقخٓا ػهٗ انطهب

الوؤسست األصلٍت الصفت الرتبت عضْ اللجٌت 
 جايؼت شـــهف يقشس أسخار سؼذ٘ ػبذانقــــــــادس

جايؼت يسخغاَى  يقشسأسخار  سٚــــــــاص٘ ػهـــــٙ

الوؤسست األصلٍت الصفت الرتبت عضْ اللجٌت 
  يسخغاَىجايؼت  يقشس أسخار بخخٙ ػبذهللا

 ػسكشجايؼت و يقشس  يحاضش أأسخار ٔنذ يٕيُت ػٕيشٚت 
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 ثاًًالولّف ال -2

ٔإنغاء يساػذ انًششف بحث ال ػُٕاٌ بخغٛٛش بلذْسٍي هٌصْرٌتألسخارة طهب ا:عرض الولفّ 

بٕٛنٕجٛا : دكخٕساِ طٕس ثانث، فشع ػهٕو بٕٛنٕجٛت، حخصصانشابؼتسُت ال)فرًًٌٍ هرٌن:انطانبت

 (ٔفٛضٕٚنٕجٛا حٕٛاٌ

: انؼُٕاٌ انقذٚى نهبحث

Modulation physiologique e physiopathologique du GPER1 dans le système 

reproducteur du rat Wistar et le rat des sables 

 :نهبحثجذٚذ انؼُٕاٌ ال

.Etude du potentiel thérapeutique de l’Origanumfloribundummunbysur la 

fonction de reproduction mâle du rat Wistar soumis à la chimiothérapie 

anticancéreuse.   

 الّرأي ّاالقتراح

 الوؤرر 971 ّدلك دسب القاًْى هْافقتِا على الطلب عذم أبذث اللجٌت العلوٍت للقسن

 فئًَ ال ٌسوخ بتغٍٍر عٌْاى البذث ّال الوشرف إعتبارا هي 31 الوادة 02/12/2020فً 

 .التسجٍل فً السٌت الثالثت

 

 

 

 

    


