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  I.    قائمة الحاضرين اعمال دورة المجلس العلمي للكلية 

  اعضاء المجلس العلمي للكلية  .8
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 عن الدورة  بعذر المتغيبونللكلية  العلمياعضاء المجلس  .0

 

ير  المتغيبونالمجلس العلمي للكلية  أعضاء 3 . غ  عن الدورة عذرب

 االمضاء  الصفة  االسم واللّقب الرقم
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 II   جدول اعمال دورة المجلس العلمي للكلية 

 للقراءة  للكلية عرض مشروع القانون الداخلي للمجلس العلمي . 1

 هللا  اقايد حرش مريم رحمه  البروفسورةمشرف لسبب وفاة السيدة تغيير ال .2

 هللا اتبعا لوفاة  االستاذة قايد حرش مريم رحمه LMDمراجعة لجان مناقشة اطروحات الدكتوراه علوم و . 3

 علوم  دكتوراهاطروحات طلب مناقشة   .4

 1 الجامعي مستوى التأهيلطلب    .5

 2 الجامعي مستوىطلب التأهيل  . 6

 علومى دكتوراه طلب التسجيل في السنة االول. 7

  عوالفر مسؤوليتعيين    .8

ث  .9 حدي  طلب مناقشة الدكتوراه للسيدة حمزي وهيبة    ت

 متفرقات. 11
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   III ي للكليةمجريات اعمال دورة المجلس العلم 

   .عرض مشروع القانون الداخلي للمجلس العلمي للقراءة  : 8 النقطة رقم   

في الجلسة  واإلثراءطرف االعضاء بغرض المناقشة  للكلية للقراءة منعرض القانون الداخلي للمجلس العلمي  

  .القادمة

  هللا االمؤطر لسبب وفاة االستاذة  قايد حرش مريم رحمه تغيير:   0النقطة رقم   

المجلس من طرف  ينعلوم المقترح دكتوراهطلبة مؤطرين لعلي تغيير ال موافقته CSF المجلس العلمي للكليةاعطي 

  (CSD biotechnologie 13/10/2020)لقسم البيوتكنولوحيا  العلمي

 

 المؤسسة الجامعية الصفة اسم ولقب المؤطر الجديد اسم ولقب الطالب 

 USTO-MB استاذة بوحفسون عائشة  شريفي فضيلة 

 USTO-MB " أ " أستاذة محاضر قسم سالمي نوال دراعو نسيمة 

 USTO-MB أستاذ جابر عبد الرزاق زموري زهرة 

 USTO-MB استاذة بوحفسون عائشة محتوقي امال

" أ " أستاذة محاضر قسم عبد الدايم كاتية خديجة  بغدادي حليمة  USTO-MB 

" أ " أستاذة محاضر قسم عبد الدايم كاتية خديجة سهولي سليمة   USTO-MB 

مباركي  LMD طور ثالث كتوراهدطالب ل الموافقة علي تغيير المؤطر  CSF المجلس العلمي للكليةاعطي  -

و  (CSD biotechnologie  du 13/10/2020)يا جطرف المجلس العلمي  لقسم البيوتكنولومبارك من 

  (CFD du 11/10/2020) .مجلس التكوين في الدكتوراه

 

 LMDو  مراجعة لجان مناقشة دكتوراه علوم:   3النقطة رقم 

 هللا اسبب وفاة  االستاذة قايد حرش مريم رحمهب  LMDمراجعة لجان مناقشة دكتوراه علوم  

 شريفي فضيلة  :دكتوراه علوم  

مباركي مبارك   : LMD دكتوراه 

للسيدة شريفي فضيلة المقترحة في  علوم  علي تركيبة لجنة مناقشة دكتوراه   CSFصادق المجلس العلمي للكلية 

(CSD biotechnologie 1 du 13/10/2020) متمثلة في الو: 

 مؤسسة االنتماء الرتبة االسم واللّقب الّصــفـة

   بوضيافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  استاذ جابر عبد الرزاق رئيسا

   بوضيافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  استاذة بوحفسون عائشة   مقررة ،ة مشرف

 بوضيافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  "أ" أستاذة محاضر قسم نوال سالمي  اممتحن

 جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين  استاذة رحمانية فاطمة  ناممتح

 احمد بن بلة  1جامعة وهران  "أ" أستاذة محاضر قسم ديب سوالف ناممتح

 جامعة سعيدة  "أ" أستاذ محاضر قسم  هاشم قادة   ناممتح

 احمد بن بلة 1جامعة وهران  استاذة فرطاس  زهرة  ضيف شرف 
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 للسيد مباركي مبارك  LMDعلي تركيبة لجنة مناقشة دكتوراه الطور الثالث    CSFصادق المجلس العلمي للكلية 

 :متمثلة في الو (CFD du 11/10/2020)  و (CSD Biotechnologie du 13/10/2020)   والمقترحة في

 مؤسسة االنتماء الرتبة االسم واللّقب الّصــفـة

 بوضيافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  استاذ جابر عبد الرزاق رئيسا

 جامعة سعيدة " أ " أستاذ محاضر قسم هاشم قادة مقررا ،ا مشرف

 بوضيافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  استاذة بوحفسون عائشة ممتحنا

 احمد بن بلة 1جامعة وهران  استاذ عواس عبد القادر ممتحنا

 طلب مناقشة اطروحة دكتوراه علوم :   4النقطة رقم 

 :دكتوراه علوم للسيدة قبايلي حكيمة بعنوان  أطروحةطلب مناقشة  1

Mise en évidence des propriétés  électro-actives des microorganismes 

terreux : applications aux piles à combustibles et conception d’une bioanode 

microbienne 

قبايلي حكيمة والمصادقة  في الطالبة  اعطي المجلس العلمي للكلية الموافقة علي طلب و تشكيلة لجنة مناقشة دكتوراه 

(CSD biotechnologie  13/10/2020)  ومتمثلة في: 

 مؤسسة االنتماء الرتبة االسم واللّقب الّصــفـة

 بوضيافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  استاذ بوجمعة عبد هلل رئيسا

 بوضيافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  استاذ كماش مصطفي امقرر ، امشرف

 بوضيافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  أستاذ جابر عبد الرزاق ممتحنا

 جامعة بلعباس استاذة حراش جميلة ممتحنا

 احمد بن احمد 2جامعة وهران  أستاذة  دالي يوسف زهرة  ممتحنا

 المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات  بوهران   " أ" أستاذة محاضر قسم  حبار شفيقة   ممتحنا

 انصونت كريستوف ضيف شرف

Innocent Cristophe   

 جامعة مونبوليه  استاذ

 .نسيمة  مع تغيير عنوان االطروحةطلب مناقشة اطروحة دكتوراه علوم للسيدة دراعو   2

عنوان  مراجعة  نسيمة معدراعو لب مناقشة دكتوراه علوم طالموافقة علي  CSFاعطي المجلس العلمي للكلية 

 .االطروحة

 :القديمالعنوان      

Extraction dosage et purification des macromolécules des raquettes D’opuntia Ficus 

Indical et activité biologique 

 : العنوان الجديد  

Valorisation du figuier de barbarie Opuntia ficus indica L isolement et 

identification moléculaire des bactéries endoophytes a caractères PGPR et 

caractérisation des polysaccharides pariétaux des raquettes 
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 CSD)نسيمة دراعو الطالبة  مناقشة دكتوراه طلبالموافقة علي ب CSFصادق المجلس العلمي للكلية  

biotechnologie       (13/10/2020 ولجنة مناقشة الدكتوراه المقترحة: 

 مؤسسة االنتماء الرتبة االسم واللّقب الّصــفـة

 بوضيافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  استاذ جابر عبد الرزاق رئيسا

 بوضيافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  " أ " أستاذة محاضر قسم سالمي نوال مقررة ،ة مشرف

  عبد الدايم كاتية ممتحنا

 خديجة

 بوضيافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  " أ " أستاذة محاضر قسم

 العليا في العلوم البيولوجية وهرانالمدرسة  استاذ بابا احمد باي ممتحنا

 احمد بن بلة 1جامعة وهران  أستاذ كيحل مبروك ممتحنا

 المدرسة العليا في العلوم البيولوجية وهران " أ" قسم ةأستاذة محاضر منال فليج ممتحنا

 احمد بن بلة 1جامعة وهران  استاذ نور الدين يقرقاش ضيف شرف

 :   5النقطة رقم 

 :لألساتذة االتية اسماؤهم  8 ىمستوطلب التأهيل 

 السيدة اروان خيرة -

 السيدة براهيم امينة شريفة -

  كلثومالسيدة درماش  -

 شرفة محمد السيد -

 :سيدة اروان خيرة لل 1 ىالخبراء االتية اسمائهم  لطلب التأهيل الجامعي مستو  CSFعين المجلس العلمي للكلية  

 وهران   بوضياف جامعة محمد  استاذ جابر عبد الرزاق   

 وهرانجامعة محمد بوضياف  " أ " أستاذة محاضرة قسم غربي سامية      

كر " أ " أستاذ محاضرة قسم بن دهة محمد االمين  س  جامعة  مع

براهيم امينة ا للسيدة 1  ىالخبراء االتية اسمائهم  لطلب التأهيل الجامعي مستو  CSFعين المجلس العلمي للكلية  

 :شريفة   

 وهران   جامعة محمد بوضياف   أستاذة بوحفسون عائشة

 وهران     جامعة محمد بوضياف " أ " أستاذة محاضرة قسم سالمي نوال

 احمد بن بلة 1جامعة وهران  " أ " أستاذة محاضرة قسم بن سهلة ثالث لطفي

 : كلثومدرماش  للسيدة  1 ىالخبراء االتية اسمائهم  لطلب التأهيل الجامعي مستو  CSFعين المجلس العلمي للكلية  

 وهران   جامعة محمد بوضياف   استاذ مامي انس

 وهران   جامعة محمد بوضياف   " أ " أستاذة محاضرة قسم غربي سامية

كر " أ " أستاذة محاضر قسم بن دهة محمد االمين س  جامعة  مع

 :شرفة محمد لسيدل  1 ىالخبراء االتية اسمائهم  لطلب التأهيل الجامعي مستو  CSFعين المجلس العلمي للكلية  

 وهران   جامعة محمد بوضياف   استاذ جابر عبد الرزاق

 وهران   جامعة محمد بوضياف   " أ " أستاذة محاضرة قسم سالمي نوال

 شلفجامعة حسيبة بن بوعلي  " أ " أستاذة محاضرة قسم مزيان مليكة
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  0 ىطلب التأهيل مستو دراسة  : 6النقطة رقم 

 :اسماؤهملألساتذة االتية  2 ىمستو ملفات التأهيلدراسة  

 السيدة بوخاري حسيبة  -

 السيد حرير محمد -

 :  اآلتيةاللجنة لسيدة بوخاري حسيبة ل 2 ىلدراسة  طلب التأهيل مستو  CSFالمجلس العلمي للكلية   اقترح

 

 مؤسسة االنتماء الرتبة االسم واللّقب

   " أ " أستاذة محاضرة قسم   خديجة عبد الرحمان ريم

  

  وهرانجامعة محمد بوضياف 

  جامعة بلعباس " أ " محاضر قسم أستاذ بلمختار زبير  

 وهرانجامعة محمد  بوضياف  " أ " أستاذة محاضر ة قسم غربي سامية

 

 :  اللجنة اآلتيةحرير محمد  لسيدل 2 ىلدراسة  طلب التأهيل مستو  CSFالمجلس العلمي للكلية   اقترح

 

 مؤسسة االنتماء الرتبة االسم واللّقب

     وهرانجامعة محمد بوضياف                     استاذ تشوار نور الدين 

 وهرانجامعة محمد بوضياف                   استاذ جابر عبد الرزاق

 احمد بن بلة 1جامعة وهران                    استاذ قصاص بطاش 

 

 .لبيوتكنولوجيا و العلوم الغذائيةا ,فروع العلوم  البيولوجية  مسؤوليتعيين  :  7النقطة رقم 

  ːكمسؤولي الفروع للكلية  أسمائهم اآلتية األساتذةالمجلس العلمي للكلية علي تعيين  وافق

فرع الرتبة واللّقب االسم  ال

ين يان  محمد األم ف س ي  ن غال ضرب ب تاذ محا س ية ا وج يول ب  ال

ضرب خراز علي تاذ محا س  البيو تكنولوجيا ا

ساعد أ  شني عبد القادر تاذ م س  العلوم الغذائية  ا

            

  ىطلب تسجيل في دكتوراه علوم للسيد ة وزاني هد :  1 النقطة رقم

 CSD vivant et)قرار موافقة المجلس العلمي للقسم كائن الحي و البيئة   ىعل   CSFصادق المجلس العلمي للكلية  

environnement 15/10/2020 )تحت إشراف  دكتوراه علوم  ىفي السنة االول ىلطلب تسجيل السيدة  وزاني هد

  :بعنوان  األستاذ مامي أنس

Étude de la propriété  et l’activité antifongique  des bactéries lactiques isolées des 

produits laitiers fermentés et caractérisation de leurs métabolites inhibiteurs 

   . طلب مناقشة دكتوراه للسيدة حمزي وهيبة   Actualisation))تحيين  :  9النقطة رقم 

 طلب مناقشة دكتوراه للسيدة حمزي وهيبة Actualisation))تحيين على     CSFصادق المجلس العلمي للكلية  
  :(feR  45ud  31/11/2121)  بعنوان

Etude expérimentale et  in  silico de l’activité biologique de certains dérivés de la 

molécule du  camphre et son activité antivirale 
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 : تتشّكل اللجنة من األعضاء اآلتي ذكرهم

قب رقم
ّ
 الّصــفـة مؤسسة الانتماء الرتبة الاسم والل

يافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  استاذ بد هللابوجمعة ع 1 ض و  رئيسا ب

يافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  استاذ الدين  تشوار نور  2 ض و  مقررا ،مشرفا   ب

 مساعد املشرف KUكلية امللك  استاذ ستوارت جونس 3

 ممتحنا جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية  استاذ نابتي الحفيظ 4

 ممتحنا جامعة محمد خيضر بسكرة استاذ بلعايدي صالح 5

كاتية  عبد الدايم 6

جة  خدي

يافجامعة العلوم والتكنولوجيا محمد  " أ " أستاذ محاضر قسم  ض و  ممتحنا ب

    :متفرقات

محبوبي عبد الصمد  للسيد ( Polycopié (علي مطبوعة الدعم التعليم   CSFللكلية صادق المجلس العلمي  -

  »  « Notions élémentaires en géologieب المعنونة 

 

 من طرف السيدة  2121/2121للسنة  PRFUمشروع بحث  اقتراح العلمي للكلية عليحيط علما المجلس أ -

  :فاطمة المعنونبلحوسين 

Pollution de l’environnement marin et santé humaine : mesure, évaluation et impact 

des contaminants chimiques dans les produits de la pêche au niveau du littoral 

occidental Algérien. 
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دورة المجلس العلمي للكلية  خالصة اشغال  

                                                     االراء و التوصيات المتعلقة بجدول اعمال الدورة.8

 مشروع القانون الداخلي للمجلس العلمي للقراءة  طرح   ( 1

 هللا  اقايد حرش مريم رحمه  البروفسورةالمشرف لسبب وفاة السيدة  على تغييرالموافقة   (2

تبعا لوفاة  االستاذة قايد حرش مريم  LMDمراجعة لجان مناقشة اطروحات الدكتوراه علوم و  المصادقة علي  (3

 هللا ارحمه

  دكتوراه علومطلب مناقشة اطروحات  علىالموافقة   (4

 1 الجامعي مستويالتأهيل  طلب علىالموافقة  (5

 2 الجامعي مستويطلب التأهيل  علىالموافقة  (6

 الفروع تعيين مسؤوليالموافقة على  (7

 المصادقة على  طلب التسجيل في السنة االولي  دكتوراه  علوم (8

   طلب مناقشة دكتوراه للسيدة حمزي وهيبة  Actualisation))تحيين ( 9

ات فرق ت   م

  محبوبي عبد الصمد لألستاذ (polycopié (مطبوعة الدعم التعليميالمصادقة على 10) 

 المقترح من طرف للسيدة بلحوسين فاطمة    2121/2121للسنة  PRFUمشروع  على االطالع (11

 

 

 

 

 

 

 

 


