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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�واملتّممب�نظيم�ا�وس���اا��اصة�

 .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

 ،ومحتواهتنظيم�التعليم� .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

 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���و�مكن
ّ
ر�����ّل�مسألٍة�أخرى�تتعل

َ
  .انب�البيداغو���أو�العل����عرض�ا�عليھ�العميدأن�ُيخط

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

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

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

  مشار�ع�البحث�للوحدة�و�رامج��شاطا��ا، .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  الّرقم
ّ
  الّصفة  �سم�والل

  مدير�مخ���بحث  حمرا�ي�عبد�القادر  1

  ممثل��ساتذة�دوي�مصف��ستاذية�عن�قسم�علوم��غذية  قداري�سومية 2

  مدير�مخ���بحث  جب���نور�الدين  3

  علوم��غديةممثل��ساتذة�دوي�مصف��ستاذية�عن�قسم�  بن�بوز�ان�بوعسر�ة 4

   مدير�مخ���بحث  مزا���كر�م 5

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

قب  الّرقم
ّ
  الّصفة  �سم�والل

  بن�عمار�نرجس�  1
ممثل��ساتذة�دوي�مصف��ستاذية�عن�قسم�علوم�البحر�

  وتر�ية��سماك

    مدير�مخ���بحث  ع���ر�ازي   2

  رئ�س�ال��نة�العلمية�لقسم�البيولوجيا  ش�با�ي�عبد�الو�اب  3

  علوم�الفالحةممثل��ساتذة�دوي�مصف��ستاذية�عن�قسم�  دحلوم�ال�واري   4

  �غذيةرئ�س�ال��نة�العلمية�لقسم�علوم�  ز�اري�حس�ية  5

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

 .نظام�ل�م�دعلوم��و ��عي�ن���نة�مناقشة�أطروحات�الدكتوراه� .1

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

 قطة
ّ
  :العلوم��الفالحيةلقسم��ل�م�د نظام� الدكتوراه� فات�مناقشة�أطروحة�دراسة�مل : 1الن

                            

-  
ّ

  :�ول �امللف

        .سعیدان زھرة ةللطالب ، ل م ددكتوراه  تمت المصادقة على لجنة المناقشة لرسالة             
 Etude de la dynamique de la microflore lactique indigène d’un J’Ben  de» :      تحت�عنوان -                    

vaches de race locale»  
  :وال��نة�املق��حة�مكونة�من -

�صليةاملؤسسة�  عضو�ال��نة الرتبة الصفة 

مستغانم-جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س  شر�قن�عبد�الرحيم أستاذ�التعليم�العا�� رئ�سا 

مستغانم-جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س  حمرا�ي�عبد�القادر أستاذ�التعليم�العا�� مشرفا 

مستغانم-جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س ""ا" رأستاذ�محاض  مساعد�مشرف   دحو�عبد�القادر��م�ن  

1جامعة�و�ران��  حساين�عمر� أستاذ�التعليم�العا�� ممتحن 

 بقادة�أحمد�محمد�ع�� أستاذ�التعليم�العا�� ممتحن املركز�ا��ام����سمسيلت�

 الّرأي�و  -
ّ
     :وصيةالت

 نظام�ل�م�د(��نة�املناقشة�لرسالة�الدكتوراه��لل�لية�ع�� �عد�نقاش�وافق�املجلس�العل��(.        

   :الثا�ي�امللف -

  .عمیري وفاء ةللطالب ، ل م ددكتوراه  تمت المصادقة على لجنة المناقشة         
 Effets éco-toxicologiques des produits phytosanitaires à usage agricole sur»                        :  تحت�عنوان - 

les sols dans le plateau de Mostaganem» 

  :وال��نة�املق��حة�مكونة�من -

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

مستغانم-جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س  لعر�ض�محمد أستاذ�التعليم�العا�� رئ�سا 

مستغانم-جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س  نم�ش�سعيد� أستاذ�التعليم�العا�� مشرفا 

جامعة�تيارت�  طي���خالد� أستاذ�التعليم�العا�� ممتحن 

مستغانم-جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س "ا" رأستاذ�محاض ممتحن   غالم�هللا�أم�ن� 

  

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 نظام�ل�م�د(ع�����نة�املناقشة�لرسالة�الدكتوراه� العل���لل�لية�عد�نقاش�وافق�املجلس�(.        

                                                           
2
  .الّدورة ُیحّدد عدد الّنقاط وفقاً للّنقاط الُمدرجة ضمن جدول أعمال  
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  :امللف�الثالث-     

         .كراش فریال للطالبة دل م تمت المصادقة على لجنة المناقشة لرسالة دكتوراه        
                         :   تحت�عنوان -       

«Optimisation des stratégies de lutte à l’égard de la mineuse de la tomate Tuta absoluta  

  

 . (Meyrick, 1917) (Lepidoptera : Gelechiidae) »وال��نة�املق��حة�مكونة�من:  

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

مستغانم-جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س  لعر�ض�محمد أستاذ�التعليم�العا�� رئ�سا 

مستغانم-جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س "ا" رأستاذ�محاض مشرفا   بوعالم�مليكة� 

مستغانم-باد�سجامعة�عبد�ا��ميد�ابن� "ا" رأستاذ�محاض مساعدمشرف   بن�وراد�فوز�ة 

 طي���أحمد� أستاذ�التعليم�العا�� ممتحن املركز�ا��ام���ت�بازة�

مستغانم-جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س "أ" رأستاذ�محاض ممتحن   غالم�هللا�أم�ن� 

 

 الّرأي�والّتوصية:  

 نظام�ل�م�د(ع�����نة�املناقشة�لرسالة�الدكتوراه�لل�لية��عد�نقاش�وافق�املجلس�العل���(.        

   :را�عال�امللف-      

  مسكیني زكریا طالبلل  ل م دتمت المصادقة على لجنة المناقشة لرسالة دكتوراه        
  «Etude des systèmes de l’élevage bovin laitier dans l’Ouest Algérien»   :   تحت�عنوان� -     

      

  :وال��نة�املق��حة�مكونة�من -

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

مستغانم-جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س  شر�قن�عبد�الرحيم أستاذ�التعليم�العا�� رئ�سا 

مستغانم-جامعة�عبد�ا��ميد�ابن�باد�س  حمرا�ي�عبد�القادر أستاذ�التعليم�العا�� مشرفا 

مستغانم-باد�سجامعة�عبد�ا��ميد�ابن� "ا" رأستاذ�محاض مساعد�مشرف�   رشيدي�سيد�م�نظرة 

 بودروة�قدور� أستاذ�التعليم�العا�� ممتحن املدرسة�العليا�للفالحة�مستغانم�

�ي�خولةدو�ا� أستاذ�التعليم�العا�� ممتحن جامعة�تيارت�  

  

 وصية
ّ
  :الّرأي�والت

 نظام�ل�م�د(لرسالة�الدكتوراه�ع�����نة�املناقشة� العل���لل�لية�عد�نقاش�وافق�املجلس�(.  
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   :ا��امس�امللف -

  .عتو�أسماءة�للطالب�ل�م�د�،دكتوراه� تمت�املصادقة�ع�����نة�املناقشة         

     : تحت�عنوان -         

                              «Importance des légumineuses et essais d’incorporation dans le régime 
alimentaire de l’Algérien» 

  :وال��نة�املق��حة�مكونة�من

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

التعليم�العا���ةأستاذ رئ�سا جامعة مستغانم  شقرا�ي�فضيلة 

 عواس�عبد�القادر أستاذ�التعليم�العا�� ممتحن جامعة�و�ران

"ا" رأستاذ�محاض ممتحن جامعة مستغانم  أيت�سعادة�جمال 

مستغانم-مدرسة�العليا�للفالحة�  بودروة�قدور  أستاذ�التعليم�العا�� مشرفا 

التعليم�العا���ةأستاذ مساعد�مشرف جامعة مستغانم  شر�قن�عبد�الرحيم 

  

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 لل�لية�ع���الطلب وافق�املجلس�العل���.  

 

 قطة
ّ
  :البيولوجيالقسم��)نظام��ل�م�د�،علوم�( الدكتوراه� دراسة�ملفات�مناقشة�أطروحة�:  2الن

                            

   :ول � �امللف -

  .بن ویس سلیمان  للطالب علوم تمت المصادقة على لجنة المناقشة لرسالة دكتوراه        

 Effet du cuivre sur les paramètres morpho-physiologiques et enzymatiques »      :تحت�عنوان�-        

chez la fève (Vicia faba L.»     

       

  :وال��نة�املق��حة�مكونة�من -

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

  ش�با�ي�عبد�الو�اب  أستاذ  رئ�س  جامعة�مستغانم

  بوعــــالم�مليكة  أستاذ  ممتحن  جامعةمستغانم

  ب��وجة�مـــوالي  أستاذ  ممتحن  جامعة�و�ران

  حســـا�ي�عبدالكر�م  أستاذ  ممتحن  جامعة�تيارت

  بوت�بـــة�عبدالقــادر  أستاذ  ممتحن  جامعة�شلف

  رقيق��سعد�حس�ن�عبدالرحيم  أستاذ  مشرف  جامعة�مستغانم
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 وصية
ّ
  :الّرأي�والت

 علــــوم دكتوراهلرسالة���نة�املناقشة��ع��لل�لية� �عد�نقاش�وافق�املجلس�العل��. 

   :لثا�يا�امللف -

   .قبال لیلى  طالبة لل  ل م دتمت المصادقة على لجنة المناقشة لرسالة دكتوراه       
        :تحت�عنوان�-        

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

figuier Ficus carica L « étude in vivo. » 

 واللجنة المقترحة مكونة من:  

  المؤسسة األصلیة  الصفة  الرتبة  عضو اللجنة
  جامعة مستغانم  رئیس  أستاذ  جیباوي رشیـــد

  وھرانجامعة   ممتحن  أستاذ  عـواس عبدالقادر
  مستغانم جامعة  ممتحن  أستاذ  مخالـــدي عبدالقادر

  مستغانمجامعة   مشرف  أستاذ  جبـلي نـــورالدین

 وصيةالّرأي�
ّ
  :والت

 نظام�ل�م�د(لرسالة�الدكتوراه�ع�����نة�املناقشة� العل���لل�لية �عد�نقاش�وافق�املجلس(.      

   :الثالث�امللف -

مع الموافقة ، حامد حنان طالبة لل  ل م دتمت المصادقة على لجنة المناقشة لرسالة دكتوراه 
  .ألطروحة لناقش كم )النعامة جامعة( إزالة الدكتور نوري الطیبعلى 

  :      تحت�عنوان�-        
« Effet du plomb sur les paramètres anatomiques, biochimiques et chimiques de Moringa 

oleifera L.» 

 واللجنة المقترحة مكونة من:  

  المؤسسة األصلیة  الصفة  الرتبة  عضو اللجنة
  جامعة مستغانم  رئیس  أستاذ  شــادلي رابــح

  وھرانجامعة   ممتحن  أستاذ  بلخــوجة مـــوالي  
  مستغانمجامعة  ممتحن  أستاذ  لعــریض محمــــد  

  مستغانمجامعة   مشرف  أستاذ  رقیق یسعد حسین عبدالرحیم
 

 وصية
ّ
  :الّرأي�والت

 الطلبع���لل�لية���عد�نقاش�وافق�املجلس�العل���. 

   :لرا�عا�امللف -

   .عمراوي أمیرة طالبة لل  ل م دتمت المصادقة على لجنة المناقشة لرسالة دكتوراه       
        :تحت�عنوان�-        

https://www.pnst.cerist.dz/form.php?md=0&idc=4&id=905576
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« Composition chimique et activité antimicrobienne antioxydante insecticide et anticancéreuse 

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

 واللجنة المقترحة مكونة من: 

  المؤسسة األصلیة  الصفة  الرتبة  عضو اللجنة
  جامعة مستغانم  رئیس  أستاذ  الرحیمشـریقان عبد 

  تیسمسیلتجامعة   ممتحن  أستاذ  بقادة أحمـد محمد علي
  مستغانم جامعة  ممتحن  أستاذ  جیبـــاوي رشیــــــد 

  مستغانم جامعة  مشرف  أستاذ  بحــري فــــؤاد
  

 وصية
ّ
  :الّرأي�والت

 نظام�ل�م�د(لرسالة�الدكتوراه�ع�����نة�املناقشة� العل���لل�لية�عد�نقاش�وافق�املجلس�(.        

   :��امسا�امللف-

   .تاجوري حوریة طالبة لل  ل م دتمت المصادقة على لجنة المناقشة لرسالة دكتوراه       
        :تحت�عنوان�-        

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

Glycine max L.» 

 واللجنة المقترحة مكونة من: 

  المؤسسة األصلیة  الصفة  الرتبة  عضو اللجنة
  جامعة مستغانم  رئیس  أستاذ  شیبـاني عبد الوھاب

  بلعباس. س جامعة   ممتحن  أستاذ  محــــدادي زھیــر
  مستغانم جامعة  ممتحن  محاضر أ أستاذ  سیــدھــم وردة
  مستغانم جامعة  مشرف  أستاذ  شادلي رابـــح

  مستغانم جامعة  مشرفمساعد   أستاذ  نمیــــش سعیــــد

 

 وصية
ّ
  :الّرأي�والت

 نظام�ل�م�د(لرسالة�الدكتوراه�ع�����نة�املناقشة� العل���لل�لية�عد�نقاش�وافق�املجلس�(.        
  

  :اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتفّرق 

 .املنصبدراسة�ملف�ترسيم�و�تث�يت���� -

  .�غي���موضوع�أطروحة�الدكتوراه -

 إنتخاب�مدير�للمخ��� -

 .�سي���املجلة�العلمية�لل�لية -

  

 دراسة�ملف�ترسيم�و�تث�يت����املنصب: )1(النقطة�.  
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 1( امللف(:  

�، ةبناءا�ع���طلب�السيد        ان��اء�،�عد�"ب"املتضمن�التث�يت����رتبة��أستاذ�مساعد�قسم�حمرا�ي�مونية

�العلوم��املدة �قسم �رئ�س �طرف �من �عليھ �املصادق �ال��بص �إستمارة ��� �مو��ة �لل��بص، القانونية

 .24/03/2021  علما�أنھ�قد�تم���عي�ن�املعنية�بتار�خالفالحية،

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 الطلبع����لل�لية�وافق�املجلس�العل��. 

 2(امللف(: 
�، ةبناءا�ع���طلب�السيد       �ش�يناز�أم��ة ،�عد�"ب"مساعد�قسم��املتضمن�التث�يت����رتبة��أستاذدحما�ي

�املدة �علوم��ان��اء �قسم �رئ�س �طرف �من �عليھ �املصادق �ال��بص �إستمارة ��� �مو��ة �لل��بص، القانونية

  .10/03/2021  البيولوجيا،علما�أنھ�قد�تم���عي�ن�املعنية�بتار�خ

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 الطلبع����لل�لية�وافق�املجلس�العل��.  

 3(امللف�(: 
،�عد�ان��اء�"ب"مساعد�قسم��املتضمن�التث�يت����رتبة��أستاذ،�مغوفل��عيمة�لي�� ةبناءا�ع���طلب�السيد    

�علوم��املدة �قسم �رئ�س �طرف �من �عليھ �املصادق �ال��بص �إستمارة ��� �مو��ة �لل��بص، القانونية

  .10/03/2021  البيولوجيا،علما�أنھ�قد�تم���عي�ن�املعنية�بتار�خ

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 الطلبع����لل�لية�وافق�املجلس�العل��. 

 4(امللف�(: 
،�عد�ان��اء�"ب"مساعد�قسم��املتضمن�التث�يت����رتبة��أستاذ،�بن�ادر�س�منصور  بناءا�ع���طلب�السيد     

�علوم��املدة �قسم �رئ�س �طرف �من �عليھ �املصادق �ال��بص �إستمارة ��� �مو��ة �لل��بص، القانونية

  .24/03/2021  البيولوجيا،علما�أنھ�قد�تم���عي�ن�املع���بتار�خ

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 الطلبع����لل�لية�وافق�املجلس�العل��. 

 5(امللف�(: 
،�عد�ان��اء�املدة��"ب"املتضمن�التث�يت����رتبة��أستاذ�مساعد�قسم� بن�زعيط�حس�ن بناءا�ع���طلب�السيد    

� �علوم �قسم �رئ�س �طرف �من �عليھ �املصادق �ال��بص �إستمارة ��� �مو��ة �لل��بص، البحر�وتر�ية�القانونية

  .10/03/2021 ،علما�أنھ�قد�تم���عي�ن�املع���بتار�خ�سماك

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 الطلبع����لل�لية�وافق�املجلس�العل��. 

 



      12 / 14 

 6( امللف�(: 
�سارة ةبناءا�ع���طلب�السيد     �رتبة��أستاذ�مساعد�قسم� شاعة ،�عد�ان��اء�املدة��"ب"املتضمن�التث�يت���

،علما�أنھ�غذية� القانونية�لل��بص،�مو��ة����إستمارة�ال��بص�املصادق�عليھ�من�طرف�رئ�س�قسم�علوم�

  .23/03/2021 قد�تم���عي�ن�املعنية�بتار�خ

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 الطلبع����لل�لية�وافق�املجلس�العل��.  

 7(امللف��(: 
،�عد�ان��اء�املدة��"ب"املتضمن�التث�يت����رتبة��أستاذ�مساعد�قسم� بوفر�اس�يوسف بناءا�ع���طلب�السيد    

أنھ�،علما�غذيةالقانونية�لل��بص،�مو��ة����إستمارة�ال��بص�املصادق�عليھ�من�طرف�رئ�س�قسم�علوم�� 

  .14/03/2021 قد�تم���عي�ن�املع���بتار�خ

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 الطلبع����لل�لية�وافق�املجلس�العل��. 

  .�غي���موضوع�أطروحة�الدكتوراه: )2(النقطة�

 عرض�امللف:  

سنة�الثانية�ال(إديو�ي�خديجة�: لطالبةلعنوان�البحث��بتغي�� ب��وس�ن�منصور�ة�ستاذة�بناءا�ع���طلب��          

 )بيولوجيا�وف��يولوجيا�حيوان:،�فرع�علوم�بيولوجية،�تخصصنظام�ل�م�د�دكتوراه�

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 من    �غي���موضوع�ا�أطروحة��طلب��ع����املجلس�العل���لل�لية�وافق�  

« Croissance et développement de l’appareil reproducteur du lapin locale mâle 

nourris avec un régime supplémenté en Chardon Marie (Silybummarianum) ».  

  :العنوان�ا��ديدإ���

« Effets d’un traitement phyto-thérapeutique sur la fonction de reproduction mâle 
et femelle du rat Wistar soumis au Fluorure de sodium». 

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 الطلبع����لل�لية�العل��وافق�املجلس�. 

 

 و��عي�ن�مدير�للمخ���انتخاب: )3(النقطة�. 

  

 ول �امللف�: 
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�Microbiologie et Biologie Végétale(LMBV(بناءا�ع���محضر�اجتماع�مجلس�املخ���

 .،�واملصادقة�ع���نتائج�انتخابات�مدير�للمخ����09/05/2022بتار�خ�

  

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 كمدير�للمخ���للمرة��مخالدي�عبد�القادروافق�املجلس�العل���لل�لية��ع����عي�ن��ستاذ�

 .نتائج�التصو�ت�مجلس�املخ����ما�ورد����حسب�) سنوات�04(ملدة��الثانية

  

 امللف�الثا�ي: 

 Sciences et Techniques de Production)بناءا�ع���محضر�اجتماع�مجلس�املخ���              

Animal)واملصادقة�ع���نتائج�انتخابات�مدير�للمخ����26/05/2022بتار�خ��،.  

  

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 ملدة�كمدير�للمخ����دحو�عبد�القادر��م�ن الدكتور�وافق�املجلس�العل���لل�لية��ع����عي�ن�

 .نتائج�التصو�ت�مجلس�املخ����ما�ورد����حسب�) سنوات�04(

  

 العلمية�لل�ليـــــــــةإدارة�املجلة�: )4(النقطة� 

  

 عرض�امللف:  

،و�ال����25/05/2022بتار�خ���عبد�املومن�جيال��بناءا�ع���الرسالة�الواردة�من�طرف��ستاذ�        

كأستاذ�و��أن�خ��تھ�حيت�صرح�برسالتھ�ع��� لل�لية العلمية املجلةتتضمن�طلب�إدارة�و��سي���

 .�ده�املجلة�إلدارة�تؤ�لھ�LPAA)   (ومدير�مخ����باحث�

  

وصية -
ّ
  :الّرأي�والت

 الطلبوافق�املجلس�العل���لل�لية��ع���. 

 

 تجديد�وتأ�يل�قسم�علوم�البحار�و�تر�ية�املائيات�للت�و�ن: )5(النقطة� 

 

 عرض�امللف:  

بناءا�ع���طلب�تجديد�وتأ�يل�قسم�علوم�البحار�و�تر�ية�املائيات�للت�و�ن�ل��صول�ع���ش�ادة�         

  .وتنظيم�التأ�يل�ا��ام���ومنحھالدكتوراه�
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وصية -
ّ
 :                 الّرأي�والت

 وافق�املجلس�العل���لل�لية�ع���الطلب. 

  

  لل�لية�املجلس�العلميدورة��أشغال�خالصة

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

  

  .اــس�16ة��ــة�ع���الساعـــت�ا��لســـرفع����                            

  

        

 




