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صىص املزحعّيتال
ّ
 ن

نفيذي رقم  .1
ّ
ذي ًحّذد  2003أوث  23املؤّرخ في  272-03املزسىم الخ

ّ
مهام الجامعت والقىاعذ الخاصت ال

 (.47إلى  43)املىاد، املعّذل واملخّممبدنظيمها وسيرها

القزار رقم ............ املؤّرخ في ............................ والذي ًحّذد القائمت الاسميت ألعضاء املجلس العلمي  .2

 .... .................. كليتل

زة ألامين العام رقم  .3
ّ
  .2012دٌسمبر  25املؤّرخت في  1500مذك
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 وجىصياجه لجامعتالعلمي ل املجلس آراءمجاالث 

-03مً املشظىم الخىفُزي سكم  21املادة  خعبًبذي املجلغ العلمي للجامعت آساءه وجىصُاجه على الخصىص، 

 فُما ًأحي:املزوىس أعاله، و  ،2003أوث  23املإّسخ في  279

ً والبدث للجامعت .1 ت واملخعذدة العىىاث للخيٍى طاث العىٍى
ّ
 ،املخط

ع .2 ئوشاء أو حعذًل أو خّل اليلُاث واملعاهذ وألاكعام، وعىذ الاكخضاء، امللحلاث ووخذاث البدث  مشاَس

 ومخابش البدث،

 بشامج الخبادل والخعاون العلمي الىطني والذولي، .3

ً والبدث للجامعت، .4  خصائل الخيٍى

 الاكخصادًت، –بشامج ششاهت الجامعت مع مخخلف اللطاعاث الاحخماعُت  .5

 الخظاهشاث العلمُت للجامعت، بشامج .6

 أعمال جثمين هخائج البدث، .7

ع اكخىاء الىزائم العلمُت والخلىُت. .8  خصائل ومشاَس

لترح جىحيهاث ظُاظاث البدث والىزائم العلمُت والخلىُت للجامعت.  ٍو

بذي س   ًه في وّل املعائل ألاخشي راث الطابع العلمي البُذاغىجي والعلمي التي ٌعشضها علُه سئِعه.أٍو
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I-  ن أشغال دورة  املجلس العلميقائمت الحاضٍز

 1املجلس العلميأعضاء  .1

قب الّزقم
ّ
 إلامضاء الّصفت الاسم والل

  عميذ الكليت أد.حُاللي بً ٌشى 1

مت مىصىس  2   رئيس املجلس العلمي للكليت د.هٍش

  هائب العميذ املكلف بما بعذ الخذرج و البحث العلمي د.الشُخ كاض ي 3

  هائب العميذ املكلف بالبيذاغىحيا بىغاصي  د.خىُم 4

  رئيس قسم ألادب العزبي د.ظعُذاملىشوم 5

  رئيس قسم الفنىن  أ.همال عبذ الاله  6

حي 7   رئيس اللجنت العلميت لقسم ألادب العزبي د.ملُىت فٍش

  رئيس اللجنت العلميت لقسم الفنىن  د.خذًجت بىمعلىن 8

ذ 9   أساجذة قسم ألادب العزبي ممثل د.هجاة بىٍص

خىوي 10 مت ٍص   ممثل أساجذة ألادب العزبي د.هٍش

  ممثل أساجذة قسم الفنىن  د.هاحش ششقي 11

  ممثل ألاساجذة املساعذًن للكليت أ.خاج علي عبذ الشخمً 12

  ممثل ألاساجذة املساعذًن للكليت أ.بلبشير أمين 13

ت الفنيت مذًز  أد.خُفشي هىال 14   مخخبر الجمالياث البصٍز

ت و ألادبيت في الجشائز أد.خاج علي عبذ اللادس 15   مذًز مخخبر الذراساث اللغٍى

16    

17    

18    

19    

...    

 

                                                           
1

 لجامعة...........................المجلس العلمي الّذي يحّدد القائمة االسميّة ألعضاء ......................المؤّرخ في .... ......رقم وفقاً للقرار 
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 .، هظًزا لكفاءتهمفي أعماله ملساعذجه املجلس العلمي الذًن ًكىن قذ اسخذعاهم ألاشخاص .2

قب الّزقم
ّ
 إلامضاء / كيان الاهخماء الّصفت الاسم والل

1    

2    

...    

 

 الّذورة أعمالاملخغّيبىن عن  املجلس العلميأعضاء  .3

قب الّزقم
ّ
 الّصفت الاسم والل

 مذًز مخخبر خاج علي عبذ اللادس 1

 ممثل ألاساجذة املساعذًن للكليت خاج علي عبذ الشخمً 2

3   

...   
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II-  املجلس العلميحذول أعمال دورة 

 

 . الذهخىساهلجان املىاكشت في  املصادكت على  .1

ً أطشوخاث  املصادكت على حعذًل  .2  . الذهخىساه عىاٍو

 ئحاصة ألامالي والحىامل البُذاغىحُت . .3

  .مخفشكاث .4
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III-   اث م  2املجلس العلميدورة  أعمالجٍز

قطت رقم 
ّ
 مليذان ألادب العزبي. لجان املناقشت في الذكخىراه املصادقت على:  01الن

 

 رقم 
ّ
  01عزض امللف

 جخصص لعاهُاث جطبُلُت. للىذوص فخُدتجأظِغ لجىت مىاكشت دهخىساه ل. م. د، للطالبت ب

ىصيت: 
ّ
 الّزأي والخ

، واملىظىمت بـ: للىذوص فخُدتعلى حشىُل لجىت مىاكشت دهخىساه ل. م. د، للطالبت ب صادق املجلغ العلمي

تي جخيىن مً ألاعضاء  -املشخلت املخىظطت همىرحا  –فعالُت وظائط الاجصال في حعلم اللعان العشبي "
ّ
" وال

 آلاجُت أظماؤهم:

 الصفت املإظعت الّشجبت اظم وللب ألاظخار )ة(

 سئِعا حامعت معخغاهم أظخار بً ٌشى الجُاللي

 مششفا وملّشسا معخغاهمحامعت  أظخار خاج علي عبذ اللادس

 عضىا مىاكشا حامعت معخغاهم أظخار بً هاصش خىُفي

 عضىا مىاكشا غليزانحامعت  أظخار بشاهُمي بىداود

 عضىا مىاكشا الشلفحامعت  أظخار بً عجمُت أخمذ

 عضىا مىاكشا حامعت معخغاهم -أ–أظخار مداضش  بىغاصي خىُم

 

اللغت بين : "ـاملىظىم ب بللىذوص فخُدتلال الطالبت مل وعذ باليشش على كبىل  صادق املجلغ العلمي

اث علم اللغتمشىالث الخعلم  ، حامعت  حعىس املعشفتبمجلت  الزي ظُيشش" والخعلُم في ضىء هظٍش

 م2022، دٌعمبر 03، العذد 08، املجلذ الشلف

 

 

 رقم 
ّ
  02عزض امللف

  .هلذ خذًث ومعاصش، جخصص عماسة هزًشة، للطالبت ل.م.دجأظِغ لجىت مىاكشت دهخىساه 

ىصيت:  
ّ
 الّزأي والخ

                                                           
2

 .يُحّدد عدد النّقاط وفقاً للنّقاط الُمدرجة ضمن جدول أعمااللّدورة
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، واملىظىمت بـ:  عماسة هزًشةللطالبت  ل.م.دعلى حشىُل لجىت مىاكشت دهخىساه  صادق املجلغ العلمي

تي جخيىن مً ألاعضاء آلاجُت أظماؤهم:ظشدًت الخطاب في سظالت "الخىابع والضوابع" البً شهُذ"
ّ
 " وال

 الصفت املإظعت الّشجبت اظم وللب ألاظخار )ة(

حي ملُىت  سئِعا حامعت معخغاهم ةأظخار فٍش

 مششفا وملّشسا حامعت معخغاهم مداضش "أ" أظخار خمذكىفي أ

ذ هجاة  عضىا مىاكشا معخغاهمحامعت  ة مداضشة "أ"أظخار بىٍص

 عضىا مىاكشا معخغاهمحامعت  مداضش "أ" أظخار املىشوم ظعُذ

 عضىا مىاكشا 1وهشان حامعت  أظخار بً عِس ى عبذ الحلُم

 عضىا مىاكشا الشلفحامعت  أظخار خاج هني دمحم

 

عجائبُت الحذر في ظشد "ابً : "ـاملىظىم ب عماسة هزًشةعلى كبىل ملال الطالبت  صادق املجلغ العلمي

، العذد 08" الصادس بمجلت املىسور، حامعت  معخغاهم، املجلذ شهُذ" سظالت "الخىابع والضوابع" أهمىرحا

 م2020، دٌعمبر 02

 

 
ّ
  03رقم  عزض امللف

بي مجاهذ لجىت مىاكشت دهخىساه ل. م. د، للطالب جأظِغ   .أدب خذًث ومعاصش ، جخصصبلعٍش

ىصيت: 
ّ
 الّزأي والخ

بي مجاهذعلى حشىُل لجىت مىاكشت دهخىساه ل. م. د، للطالب  صادق املجلغ العلمي ، واملىظىمت بـ: بلعٍش

تي جخيىن مً ألاعضاء آلاجُت أدب الشخلت عىذ أبي اللاظم ظعذ هللا"
ّ
 أظماؤهم:" وال

 الصفت مإظعت الاهخماء الّشجبت اظم وللب ألاظخار )ة(

حي ملُىت  سئِعا حامعت معخغاهم ةأظخار فٍش

 مششفا وملّشسا عين جمىشيذحامعت  مداضش "أ" أظخار مىلىس مُلىد عبُذ

 عضىا مىاكشا جلمعانحامعت  أظخار ظعُذي دمحم

ذ هجاة  مىاكشاعضىا  حامعت معخغاهم ة مداضشة "أ"أظخار بىٍص

 عضىا مىاكشا معخغاهمحامعت  مداضش "أ" أظخار املىشوم ظعُذ

 عضىا مىاكشا معخغاهمحامعت  ة مداضشة "أ"أظخار دىص هىالب
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بي مجاهذ على كبىل ملال الطالب صادق املجلغ العلمي ألابعاد السياسيت في رحلت " ظىم بـ:املى  بلعٍش

 .2021 ظبخمبر، 03، العذد 07، املجلذ الشلف، حامعت حعىس املعشفت، الصادس بمجلت "ابن خلذون 

 رقم 
ّ
   04عزض امللف

 .هلذ الفىىن الدشىُلُت ، جخصصماليي علي جأظِغ لجىت مىاكشت دهخىساه ل. م. د، 

 : لتوصيةالّرأي وا

  الطور الثالث  )ل م د(  صادق المجلس العلم  
 
 عىل تشكيل لجنة مناقشة طالب الدكتوراه ف

ن التأصيل واالستغرابالموسومة ب:  ،مالكي علي   -الممارسات الفنية التشكيلية بالجزائر بي 

 م: أسماؤه اآلتية تتكون لجنة المناقشة من األساتذةو 

 جامعة االنتماء الصفة االسم و اللقب

 جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم رئيسا إبراهيم أحمدأ.د 

فا و مقررا  قجال ناديةد.   الحميد بن باديس/ مستغانمجامعة عبد  مشر
 جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم عضوا مناقشا أ.د حيفري نوال

 جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم عضوا مناقشا أ.د منصور كريمة
 / أحمد بن بلة1جامعة وهران عضوا مناقشا  عزوز بن عمرأ.د 

 بلقايد/ تلمسانجامعة ابو بكر  عضوا مناقشا طرشاوي بلحاجأ.د 

 : مالكي علي   كما وافقت اللجنة عىل المقال المقدم من طرف الطالب،

ي حفظ تراث : مقال موسوم ب  صادق المجلس العلم  عىل
ن
تمظهرات الفن التشكيلي ف

ي المنشور بمجلة  غرداية
ن
قيم الدول  الحوار الثقاف

وه   6470-5522: (eissn)، الحاملة للتر

  الرتبة 
 
  تصدر عن ج مجلة علمية محكمة مصنفة ف

 
مختر حوار الحضارات والتنوع الثقاف

 .2120 -10/ العدد01المجلد -/ جامعة مستغانموفلسفة السلم

 رقم 
ّ
   05عزض امللف

 تخصص:الفنون التطبيقية، بوشاطح طيبطالب الدكتوراه: تأسيس لجنة منافشة 

 :لتوصيةالّرأي وا

  الطور الثالث   )ل م د( صادق المجلس العلم  
 
 عىل تشكيل لجنة مناقشة طالب الدكتوراه ف

ن الفنون التطبيقية والسينماالموسومة ب:  ،بوشاطح طيب وتتكون  -العالقة التكاملية بي 

 أسماؤهم:  لجنة المناقشة من األساتذة اآلتية
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 جامعة االنتماء الصفة االسم و اللقب
 جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم رئيسا منصور كريمةأ.د 

فا و مقررا  قجال ناديةد.   جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم مشر
 جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم عضوا مناقشا حيفري نوالد أ. 

 جامعة عبد الحميد بن باديس/ مستغانم عضوا مناقشا أ.د إبراهيم أحمد

 1جامعة أحمد بن بلة/ وهران  عضوا مناقشا عمر  أ.د عزوز بن
ي بكر بلقايد/ تلمسان عضوا مناقشا بولقدام ناديةأ.د   جامعة اب 

 

 : بوشاطح طيب  عىل المقال المقدم من طرف الطالب، صادق المجلس العلم  

ي السينما، مقال موسوم ب  
ن
، الحاملة جمالياتالمنشور بمجلة : توظيف الفنون التطبيقية ف

قيم الدول  
  الرتبة   2676-2285: (eissn)للتر

 
تصدر ج وه  مجلة علمية محكمة مصنفة ف

  الممارسات الفنية الجزائرية/ جامعة مستغانم
 
/ 18المجلد -عن مختتر  الجماليات البرصية ف

 .2120 -10العدد

 

قطت رقم 
ّ
ن أطزوحاث املصادقت على :  02الن  الذكخىراه حعذًل لعناٍو

 املجلغ العلمي على حعذًل عىىان الطالبت اللىط بذسة مً "املعجمُت املذسظُت العشبُت، دساظت  صادق

مُت" ئلى "الصىاعت املعجمُت في املعاحم املذسظُت العشبُت: دساظت جدلُلُت هلذًت في همارج مخخاسة".  جلٍى

 ت امل صادق املجلغ العلمي لذط في الشعش على حعذًل عىىان الطالب بعلاسي عبذ هللا مً "شعٍش

 العباس ي" ئلى "امللذط واملذوغ في الشعش العباس ي",

 على حعذًل عىىان الطالبت مىمً هجاة مً "الصىاعت املعجمُت العشبُت الحذًثت  صادق املجلغ العلمي

بين اللعاوي وألادبي" ئلى "الصىاعت املعجمُت العشبُت الحذًثت بين اللعاوي وألادبي: كشاءة في  همارج 

 مخخاسة".

  صادق المجلس العلم  عىل طلب تعديل  عنوان أطروحة الدكتوراه للطالب: بوزيدي

  تخصص: نقد العرض المرسح  / من 
 
اف: د. عيس  أحمد، ف الحبيب تحت إشر

  عروض الفضاء المفتوح، العنوان: أساليب األداء
 
 -المرسح المغربر  أنموذجاالتمثيىل  ف

  عروض الفضا 
 
 المرسح الجزائري أنموذجا. ء المفتوح، إل: أساليب األداء التمثيىل  ف
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 عنوان أطروحة الدكتوراه من: أساليب  صادق المجلس العلم  عىل  
 
طلب تعديل ف

  عروض الفضاء المفتوح، 
 
إل: أساليب األداء  -المرسح المغربر  أنموذجااألداء التمثيىل  ف

  عروض الفضاء المفتوح، 
 
 المرسح الجزائري أنموذجا. التمثيىل  ف

 الشيخ بتصحيح عنوانطلب لس العلم  عىل صادق المج  
أطروحة  الدكتور قاض 

ف عليه بكلمة « التفكيك»، وذلك باستبدال كلمة : غوالم  مراد الطالب الذي يرسر

: « التقويض»  
 حيث يصبح العنوان كاآلبر

  الرواية الجزائرية المعارصة 
ط   –المثاقفة وتقويض المركز ف   الديوان اؤلستر

 نموذجا.   -لعيساوي عبد الوهاب

قطت رقم 
ّ
 حاصة ألامالي والحىامل البُذاغىحُت .إ:  03الن

 عرض الملّف: 

مطبوع / باألستاذة بومسلوك خديجة الخاصة صادق المجلس العلمي  مطبوع األمالي  -

ي 
 
+ تخصص دراسات سينمائية  –السنة الثانية ليسانس الخاص بطلبة  التمثيل السينماب

ي مطبوع/ 
 
 تخصص دراسات سينمائية.  -الخاص بطلبة السنة الثالثة  النقد السينماب

 على دسوط عبر الخط للذهخىسة معىين خعيُت: صادق املجلغ العلمي 

 دساظاث أدبُت-ألاظلىبُت وجدلُل الخطاب، مىحهت لطلبت العىت زاهُت لِعاوغملُاط  -1

 mosta.dz/course/view.php?id=114-fla.univ-http://eالشابط: 

ت العشبُت، مىحهت لطلبت العىت زاهُت لِعاوغملُاط  -2  دساظاث أدبُت-الشعٍش

 mosta.dz/course/view.php?id=426-fla.univ-http://eالشابط: 

   جخصص هلذ خُث ومعاصش-الىلذ ألادبي الحذًث، مىحهت لطلبت العىت ألاولى ماظترملُاط  -3

 mosta.dz/course/view.php?id=484-fla.univ-http://eالشابط: 

ت العشبُت، مىحهت لطلبت العىت ألاولى ماظترمل -4  جخصص هلذ خذًث ومعاصش-ُاط الشعٍش

   mosta.dz/course/view.php?id=485#section-fla.univ-http://e-1الشابط:  

ت العشبُت الحذًثت، م -5  جخصص أدب خذًث ومعاصش-ىحهت لطلبت العىت ألاولى ماظترملُاط الشعٍش

http://e-fla.univ-mosta.dz/course/view.php?id=114
http://e-fla.univ-mosta.dz/course/view.php?id=426
http://e-fla.univ-mosta.dz/course/view.php?id=484
http://e-fla.univ-mosta.dz/course/view.php?id=485#section-
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 mosta.dz/course/view.php?id=137-fla.univ-http://eالشابط: 

 

 

 

 :مخفّزقاث

  بعنوان: طلب التسجيل العلم  للباحث: سالم  عبد الحليم،   -
 
اث البرصي ف تجليات التر

اف: د. قرزيز معمر.  -شكري مسىل  أنموذجا -الفن التشكيىل  الجزائري  تحت إشر

  انتظار موافقة الوزارة عىل طلب إعادة التأهيل لميدان 
 
مصادقة المجلس العلم  بتحفظ ف

 الفنون. 

 على اعخماد مششوع  صادق املجلغ العلميPRFU  ت املىظىم: "ملىماث  لألظخارة بً كبلُت مخخاٍس

ت  ت الىطىُت في الطىبىهُماث الجضائٍش  "–دساظت أهثرولعاهُت  –الهٍى

 على اعخماد مششوع  صادق املجلغ العلميPRFU   للذهخىس لحعً سضىان املىظىم: "الحياًت الشعبُت

 بالغشب الجضائشي، حمع وجصيُف"

 على اعخماد مششوع  صادق املجلغ العلميPRFU للغت وإشيالُت اماء املىظىم: "للذهخىسة بلعبذي أظ

ت الىطىُت في ظل الخعذد اللغىي   "في الجضائش الهٍى

  اعخماد مششوع صادق املجلغ العلمي علىPRFU  :ى فاطمت املىظىم ب ٍب الخصى "للذهخىسة حٍش

 اللغىي مً الخأصُل ئلى الخىظير، كشاءة في حهىد العلماء و املحذزين"

  صادق املجلغ العلمي على ئدساج معاعذ مششف وهى د. بً ًمُىت صهشة، للطالبت بىهصابُت مامت، جدذ

ئششاف: د.املىشوم ظعُذ ، في مزهشتها املىظىمت ب: حذلُت الضمً في سواًت "حاللت ألاب العظُم" لحبِب 

ل 10. اظدىادا على مدضش اللجىت العلمُت الاظخثىائُت ،املإسخ في مىوس ي  .2022أفٍش

 على كبىل طلب جثبُذ ألاظخار بً ًىظف دمحم ألامين في سجبت أظخار معاعذ "ب". صادق املجلغ العلمي 

  من  و مجلة الموروث مجلة جمالياتتغيتر إصدار     صادق المجلس العلم  عىل

 دورية سنوية إل دورية نصف سنوية. 

http://e-fla.univ-mosta.dz/course/view.php?id=137
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  تحرير مجلة صادق المجلس العلم  عىل قبول استقالة دمحم سعيدي من رئاسة

 الموروث، وإسناد الرئاسة للدكتورة بن يمينة زهرة. 

  كحلي عمارة قبول طلب أ.د   صادق المجلس العلم  عىل
 
رئيسة فريق التكوين ف

  دكتوراه الجماليات البرصية الفنيةالدكتوراه 
 
، عىل وثيقة إثبات ومطابقة التخصص ف

  ملفات ميدان الفنون/ شعبة  -الجماليات البرصية الفنية
 
الفنون البرصية، بغية تقديمها ف

  هذا التخصص. 
 
 التوظيف للطلبة الذين ناقشوا الدكتوراه ف

معهد ؤلنشاء صادق المجلس العلم  عىل طلب أعضاء اللجنة العلمية لقسم الفنون 

 الثقافة والفنون. 

IV- املجلس العلميدورة  أشغال خالصت 

 

لت بجذول أعمال  .1
ّ
 الّذوسةآلاساء والخىصُاث املخعل

1) ................................................... 

2) ................................................... 

 

 

 آساء وجىصُاث أخشي  .2

1) ................................................... 

2) ................................................... 

 

 

 

        

 

املجلس العلمي رئيس  

ىقيع(
ّ
 )الاسم واللقب والخ

 كاجب الجلست

 )الاسم واللقب والخىقيع(


