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طوص املزجعّيت
ّ
 الى

ىفيذي رقم  .1
ّ
ذي ًحّسز 2003 أوث 23 املؤّرخ في 279-03املزسوم الت

ّ
مهام الجامعت  ال

 (.51 إلى 48املواز)، املعّسل واملتّمموالقواعس الخاضت بتىظيمها وسيرها

 . الذي ًحّسز كيفياث سير اللجىت العلميت للقسم2004 ماي 05القزار املؤّرخ في  .2

الذي ًحّسز القائمت الاسميت ألعضاء اللجىت العلميت ............ املؤّرخ في ........ القزار رقم  .3

 .........لقسم 

زة ألامين العام رقم  .4
ّ

  .2019 زٌسمبر 25 املؤّردت في 1500مذك
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اقتراحاتها  مجاالث آراءاللجىت العلميت 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- ن ئقا  اللجىت العلميت للقسم زورة أعمالمت الحاضٍز

 1أعضاء اللجىت العلميت للقسم .1

 

 أعمال الّسورة املتغّيبون عن أعضاء اللجىت العلميت للقسم

قب الّزقم
ّ
 الّطفت الاسم والل

 عضو رقيق ٌسعس عبس الحكيم 1

 هباشسليم 2
 عضو

3  
 

...  
 

 

 

 

                                                             
1

الّذي يحّدد القائمة االسميّة ألعضاء اللجنة العلمية ......................المؤّرخ في .......... وفقاً للقرار رقم 
 ...........................لقسم

قب الّزقم
ّ
 إلامضاء الّطفت الاسم والل

  رئيس اللجىت بشيباوي عبس الوها 1

  رئيس القسم قازم الحبيب 2

 رمذالسٌعبس القاز 3
  عضو

  عضو  هوالسعيسيحواث  4

 بكىيش نهلت  5
  عضو

 شازلي رابح  6
  عضو

 بن علي سيس أحمس 7
  عضو

8  
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II- جذول أعًال دورة انهجُت انعهًٍت نهقسى 

 

 يُاقشح أغشٔداذانذكرٕساِ .1

 انًطثٕعاخ انثٛذاغٕجٛح .2

 يٕاظٛع أخشٖ .3

 

III- ُيجرٌاث أعًال دورة انهجُت انعهًٍت نهقسى 

 يُاقشت أطروحاث انذكتىراِ: ولانًىضىع األ -1

 عرض انًهّف األول .1

انعهٕو  تانًٕافقح عهٗ نجُح انًُاقشح نشعانح انذكرٕساِ بٍ وٌس سهًٍاٌ : غهة انغٛذ

 : ذذد عُٕاٌ

« Effet du cuivre sur les paramètres morpho-physiologiques et enzymatiques chez 

la fève (Vicia faba L.» 

:  ٔانهجُح انًقرشدح يكَٕح يٍ

انًؤسست األصهٍت انصفت انرتبت عضى انهجُت 
جايعح يغرغاَى سئٛظ أعرار  شٛثاَٙ عثذ انْٕاب

يغرغاَى جايعحيًرذٍ أعرار  تٕعـــــــــالو يهٛكح

 ْٔشاٌجايعح يًرذٍ  أستاذ تهخٕجح يـــــــٕال٘

 ذٛاسخجايعح يًرذٍ  أستاذ دغـــاَٙ عثذانكشٚى

 شهفجايعح يًرذٍ  أستاذ تٕذٛثــــــح عثذانقــادس

 جايعح يغرغاَىيششف أعرار  سقٛق ٚغعذ دغٍٛ عثذانشدٛى

 الّزأي والاقتراح

افقت اللجىت العلميت على الطلب  .و

 

 ثاًَعرض انًهّف ال .2

 انطٕس LMD تانًٕافقح عهٗ نجُح انًُاقشح نشعانح انذكرٕساِ قبال نٍهى : جغهة انغٛذ

 : ذذد عُٕاٌانثانث

« Contribution à l’étude phyto-thérapeutique : Anti-inflammatoire, anti ulcère et 

antioxydante du figuier Ficus carica L « étude in vivo. » 

:  ٔانهجُح انًقرشدح يكَٕح يٍ

انًؤسست األصهٍت انصفت انرتبت عضى انهجُت 
جايعح يغرغاَى سئٛظ أعرار  جٛثأ٘ سشٛـــــــذ

 ْٔشاٌجايعح يًرذٍ أعرار  عــــٕاط عثذانقادس

يغرغاَى جايعحيًرذٍ  أستاذ يخانـــذ٘ عثذانقادس

 جايعح يغرغاَىيششف أعرار  جثـــــهٙ َـــٕسانذٍٚ
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 الّزأي والاقتراح

افقت اللجىت العلميت على الطلب  .و

 نثثاعرض انًهّف ال .3

 انطٕس LMD تانًٕافقح عهٗ نجُح انًُاقشح نشعانح انذكرٕساِ حايذ حُاٌ : جغهة انغٛذ

 : ذذد عُٕاٌانثانث 

« Effet du plomb sur les paramètres anatomiques, biochimiques et chimiques de 

Moringa oleifera L.» 

:  ٔانهجُح انًقرشدح يكَٕح يٍ

انًؤسست األصهٍت انصفت انرتبت عضى انهجُت 
جايعح يغرغاَى سئٛظ أعرار  شـــــادنٙ ساتـــــخ

 ْٔشاٌجايعح يًرذٍ أعرار  تهخــــٕجح يـــٕال٘  

يغرغاَى جايعحيًرذٍ  أستاذ نعــــشٚط يذًــــذ  

 جايعحانُعايحيًرذٍ   محاضر أأستاذ َــــــٕس٘ انطٛـــة

 جايعح يغرغاَىيششف أعرار  سقٛق ٚغعذ دغٍٛ عثذانشدٛى

 الّزأي والاقتراح

افقت اللجىت العلميت على الطلب  .و

 رابععرض انًهّف ال .4

 LMD تانًٕافقح عهٗ نجُح انًُاقشح نشعانح انذكرٕساِ عًراوي أيٍرة: جغهة انغٛذ

 : ذذد عُٕاٌانطٕس انثانث 

« Composition chimique et activité antimicrobienne antioxydante insecticide et 

anticancéreuse des huiles essentielles et/ou des extraits de Marrubiumvulgareet d’Ammi 

visnaga» 

:  ٔانهجُح انًقرشدح يكَٕح يٍ

انًؤسست األصهٍت انصفت انرتبت عضى انهجُت 
جايعح يغرغاَى سئٛظ أعرار  شــــشٚقاٌ عثذ انشدٛـــى

 ذٛغًغٛهدجايعح يًرذٍ أعرار  تقادج أدًــــذ دمحم عهٙ

يغرغاَى جايعحيًرذٍ  أستاذ جٛثـــــــــأ٘ سشٛــــــذ 

يغرغاَى جايعحيششف  أستاذ تذــــــــش٘ فــــــــــؤاد

 

 الّزأي والاقتراح

افقت اللجىت العلميت على الطلب  .و

 
  

https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=0&idc=4&id=905576
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=0&idc=4&id=905576
https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=0&idc=4&id=905576


   7/9 

 خايسعرض انًهّف ال .5

 LMDتانًٕافقح عهٗ نجُح انًُاقشح نشعانح انذكرٕساِ تاجىري حىرٌت: جغهة انغٛذ

 : ذذد عُٕاٌانطٕس انثانث 

« Effets du Cadmium sur les paramètres anatomiques, chimiques et biochimiques du 

Soja Glycine max L.» 

:  ٔانهجُح انًقرشدح يكَٕح يٍ

انًؤسست األصهٍت انصفت انرتبت عضى انهجُت 
جايعح يغرغاَى سئٛظ أعرار  شٛثـــــــاَٙ عثذ انْٕاب

 تهعثاط.  طجايعح يًرذٍ أعرار  يذــــذاد٘ صْٛـــــــــــش

يغرغاَى جايعحيًرذٍ   محاضر أأستاذ عٛـــــــــذْـــــــــى ٔسدج

يغرغاَى جايعحيششف  أستاذ شـــــــادنٙ ساتـــــــــــخ

يغرغاَى جايعحيششف يغاعذ  أستاذ ًَٛــــــــــش ععٛــــــــذ

 

 الّزأي والاقتراح

افقت اللجىت العلميت على الطلب  .و

 انًطبىعاث انبٍذاغىجٍت: انثاًَانًىضىع 

 انًهّف األول -1

 جأعرار)سهًٍاًَ يٍهىدتعذ اغالع انهجُح انعهًٛح عهٗ ذقشٚش٘ انخثشج نكم يٍ األعرار:عرض انًهفّ 

تراسٚخ (يغرغاَى تجايعح أعرار  )رٌازي عهً ٔاألعرار30/04/2022تراسٚخ  (ععٛذجتجايعح 

 :انًعَُٕحوزٌار حسٍُت فًٛا ٚخص يطثٕعح األعرار19/04/2022

« Mécanismes d’action des médiateurs de la signalisation 

cellulaire » 

 انّرأي واالقتراح

 .عهٗ غهة اعرًاد انًطثٕعحأتذخ انهجُح انعهًٛح نهقغى يٕافقرٓا 

 

 انًهف انثاًَ -2

 :يطثٕعح تٛذاغٕجٛح ذذد عُٕاٌحًىو حكٍى: ذقذٚى األعرارج: عرض انًهّف 

« Interaction microorganisme, hôtes et environnements» 

 

 انّرأي واالقتراح

 :ٔافقد انهجُح انعهًٛح نهقغى عهٗ ذعٍٛٛ انهجُح انرانٛح نرقٛٛى انًطثٕعح
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انًؤسست األصهٍت  انتخصصانرتبت عضى انهجُت 
جايعح يغرغاَى  يقشسأعرار  جٛثـــــــــأ٘ سشٛــــــذ

 1انجضائشجايعح  يقشس  يذاظش أأعرار ذٕياذٛــــــح عًــــــــشاٌ

 

 انّرأي واالقتراح

 . انًطثٕعحنجُح ذقٛٛىعهٗ أتذخ انهجُح انعهًٛح نهقغى يٕافقرٓا 

 

 انًهف انثانث -3

 :يطثٕعح تٛذاغٕجٛح ذذد عُٕاٌيجاهذ يصطفى: ذقذٚى األعرارج: عرض انًهّف 

« Polycopié de cours de  Bioinformatique» 

 انّرأي واالقتراح

 :ٔافقد انهجُح انعهًٛح نهقغى عهٗ ذعٍٛٛ انهجُح انرانٛح نرقٛٛى انًطثٕعح

انًؤسست األصهٍت  انتخصصانرتبت عضى انهجُت 
جايعح يغرغاَى  يقشسأعرار  شٛثاَٙ عثذ انْٕاب

 1ْٔشاٌ جايعح  يقشسأعرار  دغاٍٚ عًش

 

 انّرأي واالقتراح

 . انًطثٕعحنجُح ذقٛٛىعهٗ أتذخ انهجُح انعهًٛح نهقغى يٕافقرٓا 

 يىاضٍع يتفرقت:انثانثانًىضىع 

 انًهّف األول  -1

: نطانثحلتذث ال عُٕاٌ ترغٛٛشبهحىسٍٍ يُصىرٌت ألعرارج غهة ا:عرض انًهفّ 

 دكرٕساِ غٕس ثانث، فشع عهٕو تٕٛنٕجٛح، انثاَٛحعُح ال)إدٌىًَ خذٌجت 

 (تٕٛنٕجٛا ٔفٛضٕٚنٕجٛا دٕٛاٌ:ذخصص

: انعُٕاٌ انقذٚى نهثذث

Croissance et développement de l’appareil reproducteur du lapin 

locale mâle nourris avec un régime supplémenté en Chardon Marie 

(Silybummarianum)]. 

 :نهثذثجذٚذ انعُٕاٌ ال

Effets d’un traitement phyto-thérapeutique sur la fonction de 

reproduction mâle et femelle du rat Wistar soumis au Floride de 

sodium. 
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 انّرأي واالقتراح

 . انطهةعهٗأتذخ انهجُح انعهًٛح نهقغى يٕافقرٓا 

 ثاًَانًهّف ال -2

أعرار غهة األعاذزج اٜذٛح أعًائٓى انًرعًٍ انًٕافقح عهٗ ذشقٛرٓى إنٗ سذثح :عرض انًهفّ 

' أ'يغاعذ 

 يغىفم َعًٍت نٍهى- 3بٍ ادرٌس يُصىر- 2دحًاًَ شهٍُاز               -1

 انّشأ٘ ٔاالقرشاح

. أتذخ انهجُح انعهًٛح نهقغى يٕافقرٓا عهٗ انطهة

 ثانثانًهّف ال -3

 : عذاد صىرٌتنثحاانػَرائج ٔافقد انهجُح انعهًٛح نهقغى عهٗ اعرًاد :عرض انًهفّ 

 رقم االعتمادانتخصص تارٌخ انًٍالد  Nom et prénomاألسى وانهقب 

N° de validation 

 M001 /CSD BIOL 24-22 غزاء ٔأيشاض انرغزٚح ADDAD Soria 15/09/1994 عذاد صىرٌت

 

انهٛغاَغشعثح انثٕٛنٕجٛا  نهذصٕل عهٗ شٓادج ا سصٛذ فٙ يغاس دساعر180ّ عهٗ انذصٕنّ

 غزاء، أيشاض انرغزٚحذخصص 

 

: انّرأي واالقتراح

 .رنكأتذخ انهجُح انعهًٛح نهقغى يٕافقرٓا عهٗ

 


