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صوص املرجعّيةال
ّ
 ن

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

ّ
مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها ال

 (.47إلى  43)املواد، املعّدل واملتّمم وسيرها

 الذي يحّدد كيفيات سير املجلس العلمي للكلية.   2004ماي  05القرار املؤّرخ في  .2

في  ا  1008القرار رقم   .3 لكلية  2020ديسمبر    16  ملؤّرخ  العلمي  املجلس  االسمية ألعضاء  القائمة  يحّدد  علوم  الذي 

 الطبيعة والحياة. 

رة األمين العام رقم  .4
ّ
  .2019ديسمبر  25املؤّرخة في   1500مذك
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 وتوصياته   للكليةآراءاملجلسالعلمي مجاالت 

، 2003أوت    23املؤّرخ في    279-03من املرسوم التنفيذي رقم    45املادة  حسب،  آراءه وتوصياته  للكلية يبدي املجلس العلمي  

 فيما يأتي: املذكور أعاله، و 

 ،تنظيم التعليم ومحتواه .1

 تنظيم أشغال البحث،  .2

 اقتراحات برامج البحث، .3

 أقسام و/أو شعب ووحدات ومخابر بحث أو غلقها،اقتراحات إنشاء  .4

 اقتراحات فتح شعب ما بعد التدرّج وتمديدها و/أو غلقها وتحديد عدد املناصب املطلوب شغلها، .5

 مواصفات األساتذة والحاجات إليهم، .6

ف زيادة على ذلك بما يأتي
ّ
 : ويكل

 اعتماد مواضيع البحث فيما بعد التدرّج ويقترح لجان مناقشتها، .7

 اقتراح لجان التأهيل الجامعي،  .8

 بآراء   .9
ً
دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى مدير الجامعة مرفقة

 املجلس وتوصياته. 

ق بالجانب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليه العميد. ويمكن
ّ
ر في كّل مسألٍة أخرى تتعل

َ
 أن ُيخط

الع املجلس  املادة  يمارس  في  عليها  املنصوص  البحث  لوحدة  العلمي  املجلس  صالحيات  للكلية  املرسوم   16لمي  من 

شاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها. وبهذه  الذي يحّدد كيفيات إن  1999نوفمبر    16املؤّرخ في    257-99التنفيذي رقم  

 الصفة يدرس ويبدي رأيه على الخصوص فيما يأتي: 

 مج نشاطاتها،مشاريع البحث للوحدة وبرا .1

 تنظيم األعمال العلمية والتكنولوجية،  .2

ها.  .3
ّ
  إنشاء أقسام البحث وفرق البحث وحل
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I-  للكلية املجلس العلميجدول أعمال دورة 

 . 2023-2022املصادقة على نتائج مسابقة الدكتوراه نظام ل.م.د بعنوان السنة الجامعية  •

متفرقات  •
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 1للكلية املجلس العلميدورة  أعمالجريات م  

 : عرض الملف-

 : 2023- 2022للسنة الجامعيةاملصادقة على نتائج مسابقة الدكتوراه نظام ل.م.د -

قام أعضاء املجلس العلمي للكلية بدراسة ملفات القوائم االسمية للناجحين  بمسابقة الدكتوراهنظام ل.م.د               

 حسب التخصصات التالية: حسب النتائج املتحصل عليها ، و 

 

 -Sciences biologiques:علوم البيولوجيا .1
 

 رقم اسم الطالب تاريخ ومكان اإلزدياد  التخصص 

 29/11/1995  01 عطورة فاطمة 

Microbiologie appliquée 30/01/1994  02 محمودي لبنة 

 17/03/1990  03 عمامرة جميلة 

Biochimie appliquée 

24/06/2000  04 بودياب خيرة سميرة 

02/01/2000  05 باكورة خولة 

06/06/1999  06 رباعي أمينة 

Pharmaco-toxicologie 

23/04/1991  07 سنوسي سارة 

09/08/1993  08 زعقان عبلة 

10/03/1999  09 طرباش منال 

 

وصية:  •
ّ
 الّرأي والت

 ناجحيناالسمية لل قائمة العلى للكلية  املجلس العلمي  صادق ✓

 -Hydrobiologie marine et continentale:           علم األحياء المائية و البحرية و القارية .2
 

 رقم اسم الطالب تاريخ ومكان اإلزدياد  التخصص 

Ecosystèmes aquatiques 

16/02/1997 مان منصفاكر    01 

24/03/1995  02 نوالي إيمان  

05/12/1995  03 حمداد سارة 

 

وصية:  •
ّ
 الّرأي والت

 
 .يُحّدد عدد النّقاط وفقاً للنّقاط الُمدرجة ضمن جدول أعمااللّدورة1
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 . القائمة  االسمية للناجحينعلى للكلية  املجلس العلمي صادق  ✓
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