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I-  اللجنة العلمية للقسمجدول أعمال دورة: 

ي الدكتوراهالمصادقة عىل  -1
 
 .إعادة التسجيل ف

بص قصتر المدى -2  .للخارج دراسة وترتيب طلبات التر

 المصادقة عىل ملفات مناقشة الدكتوراه.  -3

ي الدكتوراه.  -4
 
 المصادقة عىل تعديل عناوين ف

 متفرقات.  -5

II-   1اللجنة العلمية للقسمدورة  أعمالجريات م 

قطة رقم 
ّ
  :10الن

ي مختلف التخصصات. lmdالمصادقة عىل تسجيالت طلبة الدكتوراه )علوم+ -
 
 ( ف

 عرض الملّف: 

 القائمة االسمية لطلبة الدكتوراه فنون:  تسجيل وإعادة التسجيل طور ثالث علوم.  -

ي الفنون تخصص/ الجماليات البرصية / شعبة الفنون البرصية: 1
 
الفنية، دراسات ف

 .نقد الفنون التشكيليةالتشكيلية، نظرية الفن المعارص، فن اإلشهار، 

ف عنوان األطروحة إسم ولقب الطالب  المشر

ي المنجز التشكيىلي الجزائري ختال بختة
 
ي ف  -الفن الكاريكاتتر

 مقاربة جمالية سيميائية. 
 أ.د كحىلي عمارة

ي أعمال الفنان محجوب  مة التشكيليةجمالية العل  بوزايدة عبتر سمهان
 
ف

 بن بلة، دراسة تحليلية. 
 أ.د عباس شارف

البعد المفاهيمي للفن اإلسلمي وسام شوكت  العيفاوي يحي 
 أنموذجا

ي  ي هاج 
ر
ف  د. شر

ي الجزائر بلختر النوعي 
 
ي ف

دراسة  -ملصق الحدث الفن 
-2010سيميولوجية لملصقات المعارض الفنية 

2022. 

 ةأ.د منصور كريم

نن خليدة ي أعمال الفنان نجا مهداوي مشر
 
ي ف

 د. خطاب محمد جماليات التكوين الفن 

ي أعمال ريان عبد هللا بن مالطي محمد رضا 
 
 د. بومسلوك خديجة بنية التصميم ف

 أ.د كحىلي عمارة الخطاب النقدي المعارص عند الناقد محمد بلسم موجاج بلل

ي أعمال الفنان عبد هللا بن بنية الفكر التجريدي  عبد الحق صالح
 
ف

 عنتر 
 أ.د علق كريمة

ي أعمال الفنان آندري وارهول مجاهد سامية
 
 د. قرزيز معمر الخطاب اإلشهاري ف

                                                           
1
 .الّدورة للنّقاط الُمدرجة ضمن جدول أعماليُحّدد عدد النّقاط وفقاً   
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محمد بلقاسم بن 
 بوعبد هللا

ي  ي الفن العرب 
 
ة الجمالية ف فينومينولوجيا الخت 

 المعارص
 د. جمعي رضا

ي  بلجيللي لطيفة
 
التصوير الجزائري إشكالية التناص التشكيىلي ف

 المعارص
 د. جمعي رضا

 د. جمعي رضا الفن البرصي اإلسلمي بير  الموروث والحداثة جمعة أسامة

ي التصوير الجزائري المعارص غانم رضا
 
 -التجربة المعارصة ف
 المراجع والسياقات

 د. جمعي رضا

ي نرجس
وان بران فن  ي أعمال الفنان ستر

 
 د. جمعي رضا الحرب ف

ي الفن التشكيىلي المعارص رةبن عيىس سا
 
 د. جمعي رضا إشكاليات الهوية ف

ي  بن شهيدة حبيب
ي أعمال الفنان رشيد قريىسر

 
عة الصوفية ف  -الت  

 مقاربة جمالية
 د. خطاب محمد

جمالية المنمنمة بير  التقليد والتجديد )أعمال  جبوري فايزة
 الفنان محمد راسم أنموذجا(

 أ.د السعيد بوطاجير  

ة ي قصبة الجزائر درنان نصتر
 
 د. بومسلوك خديجة جمالية الفنون التطبيقية ف

ي أعمال الفنان محمد الصغتر  سمتر جعفاري 
 
عة البرصية ف  أ.د عباس الشارف الت  

ي محمد بدر 
سيف 

 الدين
ي نظرية الفن المعارص

 
ي ف

 د. جمعي رضا المخيال وإشكاليات التلفر

، ا2 ، دراسات / شعبة فنون العرض: تخصص/ نقد العرض المرسحي ي لمرسح المغارب 

 مرسحية، دراسات سينمائية، دراسات موسيقية. 

ف عنوان األطروحة إسم ولقب الطالب  المشر

ي محمد عىلي 
التجليات الجمالية لإلخراج المشجي بير  الجزائر  حسين 

مشحية القرص األصفر و مشحية  -والمغرب
 أنموذجا -الخريف

 د. عيىسي أحمد

ي المشح الجزائري فن السين والدي نور الدين
 
أعمال يحي  –وغرافيا ف
 بن عمار أنموذجا

 د. عيىسي أحمد

ة  -الصورة السينمائية بير  التقنية الرقمية واإلبداع بوسعادة ختر
أفلم الخيال العلمي  -مقاربة نقدية للسينما األمريكية

 أنموذجا. 

 د. بوشفرة سليمة

ي عروض الفضا  بوزيدي حبيب
 
ء المفتوح، أساليب األداء التمثيىلي ف
 المشح الجزائري انموذجا. 

 د. عيىسي أحمد

ي الجزائري من خلل األغنية  فركون طارق
اث الموسيفر التر

ي إدير أنموذجا -القبائلية
 أغاب 

 د. بسدات عبد الصمد

ي العرض المشجي الجزائري عدنان بلل
 
كيب الدرامي ف  د. عيىسي أحمد التر

ي منظوم قاسمي صلح الدين
 
مقاربة  -ة النقد المشجي مشح الصورة ف

 نقدية لعروض مشحية جزائرية معارصة
 أ.د حيفري نوال

ة الحسير   عز  -المشح واإلسقاطات السياسية والتاريخية بختر
ي أنموذجا

 الدين المدب 
 د. عيىسي أحمد
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ي الجزائر حدوش عيىس
 
دراسة  -تجارب التأسيس لسينما مستقلة ف
 لنماذج من الفيلموغرافيا الجزائرية

 بومسلوك خديجة د. 

ي مراد
 
ي التجارب المشحية  لواف

 
تجليات غروتوفسكي ف

 ليلة غضب اآللهة أنموذجا -الجزائرية
 د. عيىسي أحمد

ي التجارب المشحية المعارصة  بهناس عىلي 
 
سؤال التحديث ف

ف  ي للمشح المحتر
بالجزائر المهرجان الوطن 

 أنموذجا

 د. عيىسي أحمد

ي  هوادف رابح
 
 المشح الجزائري وتجربة خطاب المونودراما ف
 محمد فلق أنموذجا

 د. عيىسي أحمد

ي والمتخيل  موساوي عبد الكريم
ثلثية العراب لكوبوال بير  الشد الرواب 

ي 
ي االقتباس السينماب 

 
، دراسة ف ي

 الفن 
ي هاجر

ر
ف  د. شر

ي جمالية إخراج  بتولبشتر 
 
توظيف التكنولوجيا الحديثة ف

مخرج روبرت مشحية بوشكير  لل -العرض المشجي 
 ويلسون أنموذجا

 د. عيىسي أحمد

ي تفعيل البنية الدرامية حداد رفيق
 
 -أثر الموسيفر التصويرية ف

 فيلم بوعمامة أنموذجا
 أ.د منصور كريمة

ي المشح الجزائري بلكبتر صليحة
 
تجربة أحمد  -الحركة النقدية ف

ي 
 شنيفر

 د. بوشفرة سليمة

ي أحمد  أ.د بلبشتر عبد الرزاق ع القورارة أنموذجاالتعددية اإليقاعية طاب مكي دواج 
:  طالب خالدية ي المشح اإلحتفالي

 
جماليات التشكيل المشجي ف

ي تجارب مشحية مغربية معارصة
 
 قراءة ف

 أ.د حطاب طانية

 / دكتوراه علوم: 3

ف عنوان األطروحة إسم ولقب الطالب  المشر

ي غلف  معروف نور الدين
 
الرواية سيميائية الصورة المعارصة ف

 الجزائرية )رواية التسعينات أنموذجا(
ي هاجر

ر
ف  د. شر

بوية لألغنية القبائلية بوزيد بوكوشة دراسة وصفية  -األبعاد التر
 تحليلية

 د. بسدات عبد الصمد

ي فضيلة
ي تطور المشح  حقيفر

 
النقد المشجي المعارص وأثره ف

ي  دراسة تحليلية مقارنة بير  المشح  -المغارب 
ي الجزائري وال  مشح المغرب 

 أ.د منصور كريمة

ي الغناء التقليدي  بن عمر وئام
 
ها ف البوليفونية ومدى تأثتر

 الجزائري
 د. بومسلوك خديجة

ي والذاكرة، األصول والحداثة أوشان إسماعيل  د. جمعي رضا الفن المغارب 

ي الجزائر جنيدي آمال
 
 -الكتابات النقدية حول الفن المعارص ف

 دراسة نقدية
 رضا د. جمعي 
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اح   :الّرأي واالقتر

 (.علوم+  lmd)صادقت اللجنة على كل المواضيع إلعادة التسجيل في الدكتوراه  -

قطة رقم  -6
ّ
بص قصتر المدى للخارج.  :02الن  دراسة وترتيب طلبات التر

 عرض الملّف: 

 -أ–ملفات طلبة الدكتوراه واألساتذة المساعدين صنف  -1

ين ص -2  نف أ+ب. ملفات األساتذة واألساتذة المحارص 

اح:   الّرأي واالقتر

فقد تم ترتيبهم  -أ–بالنسبة لملفات طلبة الدكتوراه واألساتذة المساعدين صنف  -1

ي  1349وفق القرار الوزاري رقم: 
 
والذي يحدد معايتر  2022أكتوبر  04المؤرخ ف

ي 
 
ي الخارج )تحسير  المستوى ف

 
ة المدى ف ي برنامج الحركية قصتر

 
االنتقاء للقبول ف

:  الخارج(، ي
 وعليه، فقد تم ترتيبهم كاآلبر

 الوجهة/ البلد -أ-ولقب طالب الدكتوراه/ أستاذ مساعد  اسم

 الكويت  غانم فوزية

 الكويت بلجيللي لطيفة

 تركيا  بن عيىس سارة

 تونس عدنان بلل

 فرنسا عبد اإلله محمد كمال )رئيس قسم الفنون( . أ

 وقد تم رفض الملفات التالية:  -

/ أجتر ال يمتلك شهادة عدم االنتساب راه ملف طالب الدكتو  - ة حسير  بختر

 .(cnas/ casnosللصندوقير  )

 أ. لطروش فتيحة/ لم تستهلك تربصها السابق.  -
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ي الخارج الخاص بفئة األساتذة واألساتذة  -2
 
بص قصتر المدى ف أما بالنسبة لطلبات التر

ين صنف أ+ب فقد تم  تيبهم وفق: المحارص   اعتماد معايتر لتر

ي  1349لوزاري رقم: القرار ا  -
 
والذي يحدد معايتر االنتقاء  2022أكتوبر  04المؤرخ ف

ي الخارج(
 
ي الخارج )تحسير  المستوى ف

 
ة المدى ف ي برنامج الحركية قصتر

 
 .للقبول ف

 -2020/2021شبكة التقييم والتنقيط ابتداء من الموسم الدراسي الجامعي  -

2021/2022. 

بص ألول - ي التر ي مقدمة القائمة.  ترتيب فئة األساتذة طالن 
 
 مرة ف

 : ي
 وعليه، فقد تم ترتيبهم كاآلبر

 الوجهة/ البلد اسم ولقب األستاذ

 تركيا د. سوسي مهدي

 تركيا د. عماري أبو بكر الصديق

 فرنسا د. قرزيز معمر

 تركيا د. بن يلس عبد الحكيم

 فرنسا ن156 د. عيىسي أحمد

د. بومسلوك خديجة )رئيسة اللجنة العلمية / 

 ن138 ة شعبة فنون العرض(مسؤول

 تركيا

ي هاجر )مسؤولة ميدان الفنون(
ر
ف   د. شر

 ن 133

 تركيا

 مرص ن 127  د. قجال نادية

 تركيا ن 55 د. جمعي رضا

 فرنسا ن 43.5  د. بلعباسي كلثوم
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 وقد تم رفض الملفات التالية:  -

 عة تلمسان. د. بن ساحة بن عبد هللا/ تحويل الجامعة من جامعة مستغانم نحو جام

بص السابق.   أ.د حيفري نوال/ لم تستهلك التر

قطة رقم 
ّ
 المصادقة عىل ملفات مناقشة الدكتوراه.  :03الن

 عرض الملّف: 

اف: ختال بختةالدكتوراه:  ةملف مناقشة طالب  .1  أ.د كحىلي عمارة. ، تحت إشر

اف: جبوري فايزةالدكتوراه:  ةملف مناقشة طالب .2  .أ.د بوطاجير  السعيد، تحت إشر

اح  : الّرأي واالقتر

ي الطةةةةةةةةةةةةور  -
 
الموافقةةةةةةةةةةةةة والمصةةةةةةةةةةةةادقة عةةةةةةةةةةةةىل تشةةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةةة مناقشةةةةةةةةةةةةة طالةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةدكتوراه ف

ي المنجااااااااااااااااز التشااااااااااااااااكيىلي   ،ختااااااااااااااااال بختااااااااااااااااة الثالةةةةةةةةةةةةةةةةث  )ل م د( 
 
ي ف الفاااااااااااااااان اللاريزاااااااااااااااااتتر

اف:  -مقارباااااااااااااااة جمالياااااااااااااااة سااااااااااااااايميائية-الجزائاااااااااااااااري ي  ،كحةةةةةةةةةةةةةةةىلي عمةةةةةةةةةةةةةةةارة  د أ. تحةةةةةةةةةةةةةةةت إشر
 
ف

وع:   .الجماليات البرصية الفنيةمشر

 أسماؤهم:  نة المناقشة من األساتذة اآلتيةوتتكون لج

 جامعة االنتماء الصفة االسم و اللقب

 جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم رئيسا أ.د عباش شارف

فا و مقررا  أ.د كحىلي عمارة  جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم مرسر
 تغانمجامعة عبد الحميد بن باديس/ مس عضوا مناقشا د. بومسلوك خديجة

 جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم عضوا مناقشا د. خطاب محمد
 سيدي بلعباسجامعة  عضوا مناقشا مصطف  منصوري  أ.د 

 / أحمد بن بلة1جامعة وهران عضوا مناقشا أ.د سطمبول نارص

 : ختال بختة  ،ةكما وافقت اللجنة عىل المقال المقدم من طرف الطالب

المنشور  ربة اإلبداعية للفنان الطيب عراب بير  اللاريزاتتر والتشكيلالتج: مقال موسوم ب  

قيم الدولي جمالياتبمجلة 
وهي مجلة علمية محكمة  2676-2285: (eissn)، الحاملة للتر

ي الرتبة 
 
ي الممارسات الفنية الجزائريةت  تمختصدر عن ج مصنفة ف

 
/ الجماليات البرصية ف

 .2020 -01/ العدد07د المجل -جامعة مستغانم

ي الطور الثالث  )ل م د( 
 
 الموافقة والمصادقة عىل تشكيل لجنة مناقشة طالب الدكتوراه ف

 جماليات المنمنمة بير  التقليد والتجديد أعمال الفنان محمد راسم أنموذجا  ،جبوري فايزة
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اف:  - وع:  ،بوطاجير  السعيد  د أ. تحت إشر ي مشر
 
 .الجماليات البرصية الفنيةف

 أسماؤهم:  مناقشة من األساتذة اآلتيةوتتكون لجنة ال

 جامعة االنتماء الصفة االسم و اللقب
 جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم رئيسا أ.د كحىلي عمارة

فا و مقررا  أ.د بوطاجير  السعيد  جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم مرسر
 انمجامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغ عضوا مناقشا د. عباس الشارف

 جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم عضوا مناقشا د. قرزيز مصطف  

 سيدي بلعباسجامعة  عضوا مناقشا أ.د  منصوري مصطف  
 / أحمد بن بلة1جامعة وهران عضوا مناقشا أ.د بلحيا الطاهر

 : جبوري فايزة  ،ةكما وافقت اللجنة عىل المقال المقدم من طرف الطالب

ي منمنمة محمد راسما: مقال موسوم ب  
 
، الحاملة جمالياتبمجلة  لتشكيل الرسدي ف

قيم الدولي 
ي الرتبة  2676-2285: (eissn)للتر

 
تصدر ج وهي مجلة علمية محكمة مصنفة ف

ي الممارسات الفنية الجزائريةعن 
 
/ 08د المجل -/ جامعة مستغانممختت  الجماليات البرصية ف

 .2021 -02العدد

قطة رقم 
ّ
ي الدكتوراه. المصاد: 04الن

 
 قة عىل تعديل عناوين ف

ي  عرض الملّف: 
 
ي ف

: طروحة الدكتوراه للطالبأل  المدونة محل التطبيقطلب تعديل جزب 

اف حداد رفيق ي تخصص، أ.د منصور كريمة: تحت إشر
 
: من العنوان/  دراسات موسيقية: ف

ي 
 
ي تفعيل البنية الدرامية للفيلم السينماب

 
، بوعمامة أنموذجا  فيلم -أثر الموسيفر التصويرية ف

ي : إل
 
ي تفعيل البنية الدرامية للفيلم السينماب

 
فيلم الرسالة  -أثر الموسيفر التصويرية ف

 .-أنموذجا 

اح:   الّرأي واالقتر

ي 
 
ي قبول طلب التعديل الجزب

 
: حداد طروحة الدكتوراه للطالبأل  المدونة محل التطبيقف

افرفيق  ي تخصص: أ.د منصور كريمة، تحت إشر
 
: أثر من العنوانت موسيقية / : دراساف

ي 
 
ي تفعيل البنية الدرامية للفيلم السينماب

 
 فيلم بوعمامة أنموذجا، -الموسيفر التصويرية ف

ي إل
 
ي تفعيل البنية الدرامية للفيلم السينماب

 
فيلم الرسالة  -: أثر الموسيفر التصويرية ف

 .-أنموذجا 



   9 / 9 

 


