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 ، رونـد وعشوواحن سنة ألفين ـم أكتـوبرر ـن شهـم رونـامس والعشـلخا نـاإلثنيوم ـي في         

ور ـاذ الدكتـاألستة ـي برئاسـس العلمـ، إجتمع أعضاء المجل صباحاف ـوالنصة ـالتاسعاعة ـعلى الس

 وبحضور  األعضــاء اآلتيـة أسماؤهم : عاديــة في دورة بن قــوة علــي

 دنيمد. رقيق  – بلقاضي عادلد.  – د. كوتشوك سيدي محمد –د. حمزاوي حكيم  –د. ميم مخطار 

  – عدة الدايم عبدد.   – أ.د  عتوتي نور الدين –أ.د بن قاصد علي الحاج محمد –أ.د عطا هللا أحمد –

  حمد.مأ.د صبان  – أ.د بن دحمان محمد نصر الدين – أ. بن شني الحبيب –أ. شرشار عبد القادر

 واألستاذ المدعو: أ.د مقراني جمال

 و غياب كل من  األساتذة اآلتية أسماؤهم :

 . السيد بقدور سليمان –د. حرباش إبراهيم  –أ.د بومسجد عبد القادر 

 

  األعمــــال التالــي:لدراسة جـــــدول و هذا 
 إعـادة تسجيل طلبة الدكتـوراه. -1

 المقترحة لمناقشة الدكتوراه.دراسة اللجان  -2

 إقتراح لجان المطبوعات. -3

 توزيع األعباء البيداغوجية. -4

 تحيين قوائم المخابر. -5

 .متفرقـــات -6

 

بالحضور تم التطرق إلى النقطة رئيس المجلس العلمي بالترحيب الجلسة من قبل السيد ح اافتتبعد        

 األولى.

 إعـادة تسجيل طلبة الدكتـوراه:  -1

ود طلبة خالصة حول وج أعطىالذي كوتشوك سيدي محمد إلى السيد األستاذ الدكتور أعطيت الكلمة 

 لم يعدوا التسجيل على األقل سنتين.

رر قساس ، وعلى هذا األا المدة القانونية إلعادة تسجيلوكما أعطي مالحظة أن هناك طلبة تجاوز

 تحمل علمي أن المسؤولية مشتركة بين الطالب والمشرف وأنه يجب على المشرفأعضاء المجلس ال

 قرير حولقديم تت، كما يجب على المشرف عند عدم قيام بإعادة التسجيل والوظيفيةمسؤولياته القانونية 

 الطالب لشرح الوضعية الخاصة به. 
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م إعالب ةوالعالقات الخارجيوطلب اعضاء المجلس العلمي من السيد نائب المدير لما بعد التدرج 

بر أخر أجل، ديسم 15المشرفين والطلبة المعنيين بإعادة التسجيل من اجل إعادة التسجيل كحد أقصى 

 لتكوين.جنة اأو لوفي حالة عدم إعادة التسجيل يتم إقصاء الطالب من التسجيل بعد تقرير من المشرف 

 دراسة اللجان المقترحة لمناقشة الدكتوراه: -2

 طالب: برباقي بدر الدينال *

وكذا عدم مطابقة عنوان البحث  الملف لعدم إختصاص المجلة  أعضاء المجلس العلمي رفض

 .إلختصاص المجلة التي أصدرت وعد بالنشر

 مد لمين محكمة تصدر عن وحدة البحث تنمية الموارد البشرية، جامعة مح–متخصصة –مجلة : المجلة

 .2022من المجلة  02 العدد 17، المجلد 2دباغين سطيف 

 Les paramètres morpho-fonctionnels en tant qu’indices"عنوان البحث:  -

d’indentification des jeunes talents algériens, (11,12,13 ans), 

coureurs des distances de demi-fond". 

 * الطالب: يشكور عبد النور

أي ن قاط وأعلى طلب المناقشة حتى يستوفي الوثائق الثبوتية لعدد الن تحفظبوافق المجلس العلمي 

ر، لمخبا، إن وجد مناقشة للدكتوراه ال تحمل المكونات كاملة يرفض الملف )المشرف، مساعد مشرف

 المعهد، الجامعة، االيميل المهني(. 

    لتعليم  ضية في انية والرياالممارسات التقويمية في التدريس لدى أساتذة التربية البد " : الموضــوع  -

  ".الثانوي بالجزائر                     

 اللجنـة  : -
 

 رئيسا جامعــة مستغانم أستاذ التعليم العالي زيتوني عبد القادر أ.د 
 مقررا مستغانمجامعــة  التعليم العاليأستاذ  ناصر عبد القادر   دأ.

 مقررا مساعدا  مستغانمة ــجامع العاليالتعليم أستاذ  أ.د كروم محمد آعراب  

 اعضو مستغانمة ــجامع التعليم العاليأستاذ  أ.د بلكبيش قادة 
 اعضو وهرانة ــجامع "أ محاضر " أستاذ د. صغيري نور الدين    

 المركز الوطني للبحث "أ " باحث صنف أستاذ أ. لحمر ميلود

 في األنثرولوجيا وهران

 اعضو

 المطبوعات العلمية:  -3

اس ا األسخالل السنة، وعلى هذحسب ما تم طرحه في المجالس السابقة لكل أستاذ الحق في مطبوعة 

 لمي.س العيتم التأكد من الملفات المطروحة والتأكد من بلوغها سنة من تاريخ توقيع قرار المجل

ية حتى الرقم إدراجها على مستوى المنصةوللتأكيد على كل أستاذ وضع محاضراته وتم الموافقة عليها 

 يستفيد منها الطلبة.

صة المن بوضعها على مستوى وميدان التكوين كل المحاضرات التي تم قبولها يقوم المجلس العلمي

 الرقمية.
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ذ ن األستال مــو التي تستوفي كل الشروط لكـات ــاد المطبوعـي على اعتمــس العلمــق أعضاء المجلــواف

 قدور باي بلخير.   واألستاذ مسالتي لخضرواألستاذ محمد  بوعزيز

 

 توزيع األعباء البيداغوجية:  -4

ة والذي بيداغوجيتوزيع األعباء الالتطرق ل من أجل مقراني جمال تم توجيه الكلمة إلى السيد األستاذ 

 وضح أن كل األعباء تم توزيعها بمراعاة التخصص وكذا الخبرة المهنية.

ي ف داخلتجميع األساتذة تزويد اللجنة بمحاور الخاصة بالماستر حتى ال يكون هناك وقد طلب من 

 .رىالتدريس لبعض المواد التي يكون تدريسها تسلسلي من سداسي إلى أخر أو من سنة إلى أخ

 معايير التوجيه إلى التخصص.ل تحيينوقد إقترح إعادة 

 تحيين قوائم المخابر:  -5

هذا و ليهاين قوائم المخابر ورفعها للمجلس العلمي من اجل المصادقة عيقوم رؤساء المخابر بتحي

 .بإضافة طلبة الدكتوراه الجدد

 متفرقات:  -6

 بإقتراح من الميدان ورؤساء األقسام من أجل تحيين:

 نموذج المذكرات. -

 نموذج التربص. -

 د أوصىالمبادرة وق وفريق التكوين علىبلقاضي عادل قدم أعضاء المجلس العلمي الشكر للدكتور 

على  تمادهبضرورة إعادة النظر في المقترح وهذا بتشكيل لجنة من أجل تحيين الدليل الموجود وإع

 مستوى المعهد من أجل قيام الطلبة بتنفيذ القرار إبتداء من السنة القادمة.

 : الموافقة على تعديل مواضيع الدكتوراه للطلبة  -

 عطاهللا شهرزاد* 

ج ة لعالبناء اختبار تشخيصي وإقتراح برنامج مبني على األنشطة البدنية والرياضي "الموضوع: 

 ."صعوبة اإلدراك السمعي البصري عند التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم 

 سي طيب جمال* 

مرحلة ة في البناء مقياس جودة حياة تالميذ الممارسين لدرس التربية البدنية والرياضي "الموضوع: 

 لثانوية ".  ا

 حساني محمد األمين* 

لمجتمع ية في ابناء مقياس لتقييم القيم االجتماعية لممارسي األنشطة الترويحية الرياض "الموضوع: 

 الجزائري ".  
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 * بودهري محمد األمين

ارسين د المم" تصميم برنامج حاسوبي لتقييم عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة عنالموضوع: 

 لألنشطة الترويحية الرياضية في المجتمع الجزائري ".  

 * حاسي حبيب الغالي

طة لألنش " بناء أداة لتقييم ومتابعة تصلب مفصل الركبة لألشخاص المسنين الممارسينالموضوع: 

 ة ".  الرياضي الترويحية

 بلحيداس محمد بالصديق  * 

لمرحلة الي لتقييم القدرات البدنية المرتبطة بالصحة عند تالميذ آ" تصميم برنامج الموضوع: 

 اإلبتدائية".      

 بوسعد مراد* 

         " تأثير برنامج تدريبي هوائي في الحد من ارتفاع ضغط الدم األساسي ". الموضوع:

 بلعسل حاج* 

خفض ولصحة " فاعلية برنامج أنشطة بدنية في تحسين عناصر اللياقة البدنية المرتبطة با الموضوع:

 ضغط الدم المرتفع لذوي السمنة ".               

 * حميدي علي

ضيين الريا " تأثير األنشطة البدنية المائية في خفض من مستوى ضغط الدم المرتفع  لدىالموضوع: 

 المتنافسين السابقين ".               

 * ضيف محمد البشير

ين متنافس" أثر المشي على الرمال في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لدى الرياضيين الالموضوع: 

 السابقين ".     

 ادر* زيتوني عبد الق

قل ناشئين أقدم ال" أثر برنامج تدريبي مقترح للقدم غير المهيمنة لتحسين أداء العبي كرة الالموضوع: 

 سنة ".                13من 

 * خوجة يوسف

 .               "سنة  21 فئة تحت تقنين الفترة االنتقالية على األداء البدني لدى العبي كرة القدم تأثير" الموضوع: 

 بهلولي خالد* 

     .       سابق "ال " تكميم حمل التدريب العالجي لضغط الدم  المرتفع لدى الرياضي المتنافسالموضوع: 
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 * عيسى نزيهة

 Effect de l’exercice physique aérobi en traitement Secondaire chez"  الموضوع:

l’hypertendu artériel."                                    

 

 مشرف:مساعد  إضافة -

 رالدكتو  إلضافة عبد الدايم عدةالدكتور األستاذ المشرف وافق أعضاء المجلس العلمي على طلب * 

 لثالث.لطور اسنة ثانية دكتوراه التكوين لعيسى نزيهة كمساعد مشرف للطالبة الباحثة   بن طاطة قادة

 ة إلضاف ناصر عبد القادرالدكتور األستاذ المشرف وافق أعضاء المجلس العلمي على طلب * 

ر كوين للطوسنة ثانية دكتوراه التبلعسل حاج كمساعد مشرف للطالب الباحث   شعيب مرادبن  الدكتور

 الثالث.

 

           

 .زواال الواحدةرفعت الجلسة في يومها وتاريخها على الساعة 

 

 

 
 

 ئيس المجلس العلمـــير                                                                              


