ّ
الجمهورية الجزائرية ّ
الديمقراطية الشعبية
ّ
ّ
العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث
جامعة باتنة  1الحاج لخضر

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

محضراجتماع املجلس العلمي للكلية

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

ّ
ر
بيانات الدو ة
قم ّ
الدورة
ر

تا يخ ّ
الدورة
ر

20

0201/20/02

طبيعة ّ
الدورة
عادية

*

ّ
استثنائية

ّ
ّ
املرجعية
النصوص
.1

.2
.3

.4

ّ
املؤرخ في  00أوت ّ 0220الذي ّ
التنفيذي رقم ّ 022-20
يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة
املرسوم
بتنظيمها وسيرهاّ ،
ّ
واملتمم(املواد 00إلى .)02
املعدل

املؤرخ في  20ماي  0220الذي ّ
القرار ّ
يحدد كيفيات سيراملجلس العلمي للكلية.
ملؤرخ في  11جوان 0212الذي ّ
القرار رقم  209ا ّ
يحدد القائمة االسمية ألعضاء املجلس العلمي لكلية العلوم
االنسانية واالجتماعية.
ّ
مذكرة األمين العام رقم ّ 1022
املؤرخة في  00ديسمبر.0212
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مجاالت آراء املجلس العلمي للكلية وتوصياته
يبدي املجلس العلمي للكلية آراءه وتوصياته ،حسب املادة  54من املرسوم التنفيذي رقم ّ 972-30
املؤرخ في  90أوت  ،9330واملذكور
أعاله ،فيما يأتي:
 .1تنظيم التعليم ومحتواه،
 .2تنظيم أشغال البحث،
 .3اقتراحات برامج البحث،
 .4اقتراحات إنشاء أقسام و/أو شعب ووحدات ومخابر بحث أو غلقها،
 .5اقتراحات فتح شعب ما بعد ّ
التدرج وتمديدها و/أو غلقها وتحديد عدد املناصب املطلوب شغلها،
 .6مواصفات األساتذة والحاجات إليهم،
ّ
ويكلف زيادة على ذلك بما يأتي:
 .7اعتماد مواضيع البحث فيما بعد ّ
التدرج ويقترح لجان مناقشتها،
 .8اقتراح لجان التأهيل الجامعي،
ً
 .9دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى مدير الجامعة مرفقة بآراء املجلس
وتوصياته.
ُ َ
ّ
خطر في ّ
مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليه العميد.
كل
ويمكن أن ي
ٍ
يمارس املجلس العلمي للكلية صالحيات املجلس العلمي لوحدة البحث املنصوص عليها في املادة  61من املرسوم التنفيذي رقم -22
املؤرخ في  61نوفمبر  6222الذي ّ
ّ 947
يحدد كيفيات إنشاء وحدات البحث وتنظيمها وسيرها .وبهذه الصفة يدرس ويبدي رأيه على
الخصوص فيما يأتي:
 .1مشاريع البحث للوحدة وبرامج نشاطاتها،
 .2تنظيم األعمال العلمية والتكنولوجية،
ّ
 .3إنشاء أقسام البحث وفرق البحث وحلها.
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 -Iقائمة الحاضرين أعمال دورة املجلس العلمي للكلية
 .1أعضاء املجلس العلمي للكلية1

ّ
ّ
الرقم االسم واللقب

ّ
الصفة

1

علي أجقو

رئيس املجلس العلمي لكلية العلوم االنسانية واالجتماعية

2

كمال بوقرة

عميد كلية العلوم االنسانية واالجتماعية

3

فاتح بعيط

نائب العميد املكلف بالدراسات العليا والبحث العلمي
والعالقات الخارجية

0

عمر بوقصة

نائب العميد املكلف بالبيداغوجيا

5

محمد شروف

رئيس قسم الفلسفة

9

انس عرعار

رئيس قسم علم االجتماع والديمغرافيا

2

الوناس أمزيان

رئيس قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا

1

اسماعيل شرقي

رئيس قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات

2

زين الدين باش ي

رئيس قسم التاريخ واالثار و ممثل األساتذة املساعدين

12

فارح مسرحي

رئيس اللجنة العلمية لقسم الفلسفة

11

السبتي غيالني

رئيس اللجنة العلمية لقسم التاريخ واالثار

12

احمد بوذراع

رئيس اللجنة العلمية لقسم علم االجتماع والديمغرافيا

13

يوسف عدوان

10

محمد قارش

10

زبيدة بن ميس ي

ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم الفلسفة

19

الحاج دواق

ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم الفلسفة

12

بلقاسم بوقرة

11

لخضر بن ساهل

12

نورالدين جبالي

02

سليمان جار هللا

01

مختار هواري

اإلمضاء

رئيس اللجنة العلمية لقسم علم النفس
وعلوم التربية واالرطفونيا
رئيس اللجنة العلمية لقسم علوم االعالم واالتصال
وعلم املكتبات

ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علم االجتماع
والديمغرافيا
ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علم االجتماع
والديمغرافيا
ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علم النفس
وعلوم التربية واالرطفونيا
ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علم النفس
وعلوم التربية واالرطفونيا
ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم التاريخ واالثار

المؤرخ في  81جوان  2186ا ّلذي يحدّد القائمة االسميّة ألعضاء المجلس العلمي لكلية العلوم االنسانية واالجتماعية.
1وفقا ً للقرار رقم 629
ّ
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00

سمير رحماني

00

الطاهر بن احمد

ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علوم االعالم
واالتصال وعلم املكتبات
ممثل االساتذة ذوي مصف االستاذية عن قسم علوم االعالم
واالتصال وعلم املكتبات

00

سارة قطاف

ممثل االساتذة املساعدين

00

عبد املجيد عمراني

مدير مخبر

09

مصطفى عوفي

مدير مخبر

02

كمال بوقرة

مدير مخبر

01

يوسف مناصرية

مدير مخبر

02

رشيد باقة

مدير مخبر

02

حنيفة صالحي

مدير مخبر

01

محمد ختاش

مدير مخبر

00

حدة يوسفي

مدير مخبر

00

امزيان الوناس

مدير مخبر

00

وردة سوكحال

مسؤولة املكتبة بالكلية

22/2

.2

املتغيبون عن أعمال ّ
ّ
الدورة
أعضاء املجلس العلمي للكلية

ّ
الرقم

ّ
االسم واللقب

ّ
الصفة

1
2

3
4
2
6
7
8
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 -IIجدول أعمال دورة املجلس العلمي للكلية

أوال  -الدراسات العليا:
.1

تشكيل لجان املناقشة ألطروحات الدكتوراه

.2

التأهيل الجامعي

.3

تسجيل دكتوراه علوم

.4

تعديل عناوين الدكتوراه

.5

تغيير اإلشراف

.6

تعويض الطلبة املتنازلين عن التسجيل في الدكتوراه وتعويضهم حسب الترتيب االستحقاقي في القائمة

ثانيا -البيداغوجيا:
.7

اعتماد املطبوعات البيداغوجية

ثالثا–التظاهرات العلمية
.8

التظاهرات العلمية

خامسا -اقتراحات بيداغوجية
.9

اقتراحات بيداغوجية

سادسا -متفرقات
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الكلمة االفتتاحية
افتتح السيد رئيس املجلس العلمي للكلية الدورة مرحبا بالسيد عميد الكلية وبالسادة أعضاء املجلس كل بصفته،
ومهنئا إياهم بمناسبة شهر رمضان املبارك ،وأشار الى أن هذه الدورة تدخل ضمن الدورات العادية للمجلس وهي الدورة
الثانية لهذه السنة  ، 0201مثمنا الجهود الجبارة التي تقوم بها الهيئات االدارية والبيداغوجية والعلمية للكلية تحت
إشراف السيد العميد؛ الذين ال يدخرون جهدا في سبيل ترقية الكلية والسير بها نحو بلوغ مصاف املؤسسات الراقية في
مجال التعليم العالي والبحث العلمي ،كما أشاد بالحصيلة االيجابية للنشطات البيداغوجية ،وكذا املهنية العالية،
والشفافية والنزاهة التي عرفتها مسابقات الدخول إلى التكوين في الطور الثالث ( دكتوراه  )LMDوالتي استمرت قرابة
األربعين يوما من العمل املستمر واملتابعة الدائمة من طرف السيد عميد الكلية وكل الفاعلين من إداريين ،وعمال،
وأساتذة ،ومسئولي وأعضاء فرق التكوين في الدكتوراه مثمنا كل ما بذلوه وشاكرا لهم هذا العمل النوعي ،بعدها مباشرة
أعطى الكلمة للسيد عميد الكلية ليقدم حصيلة العمل البيداغوجي واالداري بين دورتي املجلس.
استهل السيد العميد كلمته بالترحيب برئيس املجلس العلمي ومن خالله كل أعضاء املجلس املحترمين ،شاكرا لهم
حضورهم واهتمامهم بقضايا الكلية والتي تدخل في صلب اختصاصاته  ،ومهنئا أياهم بمناسبة الشهر الفضيل  ،متمنيا
لهم صوما مقبوال وعمال صالحا متقبال ،كما أشار إلى القفزة النوعية التي حققتها الكلية في هذه الفترة أال وهي تصنيف
ثالث مجالت علمية على مستوى الكلية وهي مجلة املقدمة للدراسات االنسانية و االجتماعية ،ومجلة الروائز ،ومجلة
دراسات في سيكولوجية االنحراف  ،وباملناسبة أشاد السيد العميد برئيس املجلس ومرافقته الدائمة لكل النشاطات التي
تتم على مستوى الكلية وخاصة وقوفه مع لجنة التنظيم في الدكتوراه وحرصه الشديد على ان تتم املسابقات في جو من
الشفافية والنزاهة ،حيث تم عقد ست اجتماعات للمجلس خالل هذه الفترة لغرض املصادقة على نتائج مسابقات
الدكتوراه التي تمت في الفترة املمتدة من  20مارس إلى غاية  21أفريل  ، 0201ثم قدم الحصيلة الكاملة ملختلف النشاطات
التي تمت خالل الفترة الفاصلة بين دورتي املجلس ،إين تم استقبال الطلبة على دفعات للدراسة الحضورية ،ومتابعة
وضع الدروس على املنصة الرقمية ،وكذا تنظيم امتحانات السداس ي األول بنفس الطريقة ،إين بذل الطاقم االداري
املسيرواالساتذة والعمال جهودا مضنية الستكمال السداس ي األول وخاصة في ظل الظروف الوبائية القاهرة.
كما تم صب عالمات الطلبة وفق نظام بروقرس( ، )Progressثم اشهار النتائج على موقع الكلية ،ومتابعة االشكاالت
التي يفرزها الظرف الوبائي وخاصة مع تعذر اللقاء املباشر بين الطلبة واالساتذة ،كما أشار إلى الظروف التي تمت فيها
مسابقة الدكتوراه إين سجلت الكلية املثل في التنظيم واالنضباط والشفافية والنزاهة في هذا االستحقاق العلمي املميز،
وبعدها استعرض السيد العميد الظروف الصعبة التي تمت فيها هذه الجهود وكذا الصعوبات التي واجهت إدارة الكلية
في تسيير هذه الفترة ،منوها بجهود السيد مدير الجامعة االستاذ الدكتور عبد السالم ضيف من خالل وقوفه الشخص ي
ومرافقته الدائمة للطاقم املسير للكلية في تجاوز العقبات وتحقيق النتائج املبهرة للكلية  ،ثم أحال الكلمة للسيد رئيس
املجلس العلمي ملواصلة إدارة الجلسة.

22/8

بدوره رئيس املجلس العلمي أشاد بالجهود املبذولة في هذه الفترة وأعطى الكلمة للسادة نواب العميد ومسئولة املكتبة،
أ ين قدم كل واحد منهم عرضا موجزا عن نشاطات الهيئة التي يشرف عليها ،وبعدها مباشرة شرع املجلس في مناقشة
مختلف القضايا املعروضة لهذه الدورة.

مجريات أعمال دورة املجلس العلمي للكلية
ّ
النقطة رقم  :21تشكيل لجان املناقشة ألطروحات الدكتوراه
بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على توزيع وتشكيل لجان قراءة أطروحات
الدكتوراه للطلبة اآلتية أسماؤهم حسب األقسام:

أوال /تشكيل لجان مناقشة الدكتوراه علوم:
أ /قسم علم االجتماع والديمغرافيا:
ّ
 .1عرض امللف
تقدم الطالب أحمد منيغد ،علم االجتماع تخصص علم االجتماع علم اجتماع التربية ،بأطروحة دكتوراه علوم
بعنوان "دور الجامعة في تعزيزاألمن الثقافي للطالب –دراسة ميدانية بكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة
محمد الصادق بن يحي جيجل ،"-تحت إشراف أ.د .بوقرة بلقاسم ،وللطالب مقال منشور ضمن املجلة الجزائرية لألمن
اإلنساني املجلد ،31العدد  6لعام  9396بعنوان "دور املقررات الدراسية الجامعية في تعزيز األمن الثقافي للطالب''،
ولديه ترخيص من املشرف باملناقشة بمقال لم يرد فيه اسمه ،وبذلك اقترحت له اللجنة اآلتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاذة محاضرة أ
بيبيمون كلتوم
مشرفا ومقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
بلقاسم بوقرة
عضوا
جامعة جيجل
أستاذ محاضر أ
رضا بوغرزة
عضوا
جامعة سطيف 9
أستاذ محاضر أ
بوجمعة كوسة
عضوا
جامعة سكيكدة
أستاذ محاضر أ
هشام بوبكر
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذة محاضرة أ
صباح براهمي

ّ
الرأي واالقتراح

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ب /قسم التاريخ وعلم االثار:
ّ
 .1عرض امللف
تقدم الطالب فاتح زياني تخصص تاريخ حديث ومعاصر بأطروحة الدكتوراه علوم بعنوان "الواقع االجتماعي
والثقافي للمستوطنين األوروبيين في الجزائر( )1200-1121وأثره على األهالي املسلمين" تحت إشراف أ.د السبتي
غيالني وللطالب مقال منشور ضمن مجلة اإلحياء الصادرة عن كلية العلوم اإلسالمية بجامعة باتنة  6املجلد 93
العدد  91الصادر في سبتمبر  9393بعنوان "سياسة الجيش الفرنس ي في دعم االستيطان األوروبي في الجزائر خالل
حكم املاريشالين كلوزيل وبيجو " )6357-6303وبذلك اقترحت له اللجنة اآلتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاذ
علي أجقو
مشرفا ومقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
السبتي غيالني
عضوا
جامعة بسكرة
أستاذ
بلقاسم ميسوم
سليمان قريري
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
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أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

لخميس ي فريح
محمد قن

ّ
الرأي واالقتراح

جامعة بسكرة
جامعة الجلفة

عضوا
عضوا

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ّ
 .0عرض امللف

تقدم الطالب األمير بوغدادة تخصص تاريخ حديث ومعاصر بأطروحة الدكتوراه علوم بعنوان "التيارات الدينية
في الجزائرخالل القرن 10ه  12/م(التصوف أنموذجا)" تحت إشراف أ.د علي أجقو ،وللطالب مقال منشور ضمن
مجلة علوم اإلنسان واملجتمع الصادرة عن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة محمد خيضر بسكرة العدد
 64الصادر في جوان  9364بعنوان" دور اإلخوان الرحمانيين في املقاومة بمنطقة الزيبان خالل القرن  60ه 62.م "
وبذلك اقترحت له اللجنة اآلتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاذ
السبتي غيالني
مشرفا ومقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
علي آجقو
عضوا
جامعة الجلفة
أستاذ
محمد لشيخ برابح
سليمان قريري
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
عضوا
جامعة بسكرة
أستاذ محاضر أ
الطاهر بنادي
عضوا
جامعة الجلفة
أستاذة محاضرة أ
علجية مقيدش

ّ
الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ثانيا /تشكيل لجان مناقشة الدكتوراه ل .م .د.
أ /قسم علم االجتماع والديمغرافيا:
ّ
 .1عرض امللف
تقدمت الطالبة وهيبة حارش ،علم االجتماع تخصص علم االجتماع التنظيم والعمل بأطروحة دكتوراه ل.م.د بعنوان
"متطلبات تنمية املوارد البشرية لتطبيق اإلدارة اإللكترونية –دراسة ميدانية على عينة من بلديات والية
سطيف" ،تحت إشراف أ.د .بشتلة مختار ،وللطالبة مقال منشور في املجلة الجزائرية لألمن والتنمية املجلد  ،63العدد
 36جانفي  9396بعنوان "اإلدارة اإللكترونية وخدمة املواطن – دراسة ميدانية على املؤسسات العمومية من منظور
سوسيولوجي ،''-وبذلك اقترحت لها اللجنة اآلتية:
كمال بوقرة
مختار بشتلة
أنور مقراني
لخضر غول
محمد خشمون

ّ
الرأي واالقتراح

أستاذ كمال بوقرة جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
أستاذ
جامعة سطيف 9
أستاذ
جامعة قاملة
أستاذ محاضر أ
جامعة باتنة 6
أستاذ

رئيسا
مشرفا
عضوا
ومقررا
عضوا
عضوا

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.
22/01

.2

ّ
عرض امللف

تقدم الطالب خذري صالح الدين ،علم االجتماع تخصص التنظيم وإدارة املجتمع الحضري بأطروحة
دكتوراه ل .م .د بعنوان "استغالل املجال الحضري –دراسة في استخدامات املرافق الحضرية في مدينة باتنة"،
تحت إشراف أ.د .اسماعيل بن السعدي ،وللطالب مقال منشور ضمن مجلة اإلحياء املجلد  ،93العدد  95ماي
 9393بعنوان "آثار النمو الحضري على ديناميكية املجال الحضري للمدينة الجزائرية'' ،وبذلك اقترحت له اللجنة
اآلتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاذة محاضرة أ
وهيبة صاحبي
مشرفا ومقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
اسماعيل بن السعدي
عضوا
جامعة خنشلة
أستاذ
قرزيز محمود
عضوا
جامعة قسنطينة 9
أستاذة محاضرة أ
بن دراج كريمة
عضوا
جامعة املسيلة
أستاذة محاضرة أ
نوادري فريدة
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذة محاضرة أ
لغريبي نسيمة

ّ
الرأي واالقتراح

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ب /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:

ّ
 .1عرض امللف

تقدمت الطالبة قوارف رانية ،شعبة علوم التربية ،تخصص توجيه و إرشاد ،بأطروحة دكتوراه ل .م .د ،بعنوان
"تأثير عادات العقل واساليب التعلم على انتقاء التخصصات الدراسية – دراسة ميدانية على تالميذ السنة
الرابعة متوسط و االولى ثانوي بدائرة عين التوتة"،تحت إشراف أ.د .حواس خضرة ،و للطالبة مقال منشور ضمن
مجلة الجامع الصادرة من جامعة محمد بوضياف باملسيلة  ،املجلد  ،34العدد  36لعام  9393بعنوان "الفروق في
عادات العقل بين تالميذ التعليم الثانوي – دراسة ميدانية فارقية'' ،وبذلك اقترحت لها اللجنة اآلتية:
رئيسا
جامعة باتنة 6
أستاذ
براجل علي
مشرفا ومقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
حواس خضرة
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
بشقة عز الدين
عضوا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
بروال مختار
عضوا
جامعة املسيلة
أستاذ محاضر أ
كتفي عزوز
عضوا
جامعة سطيف 9
أستاذ محاضر أ
عتوتة صالح

ّ
الرأي واالقتراح

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ج /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 .1عرض امللف
تقدم الطالب دياح صالح بأطروحة دكتوراه الطور الثالث في علم املكتبات  ،تطبيقات تكنولوجيا املعلومات في
املكتبات ومراكز التوثيق ،املوسومة بـ " :إدارة الجودة الشاملة و امليزة التنافسية في املكتبات ومراكز التوثيق :دراسة
ميدانية باملكتبات الجامعية املركزية ومراكز التوثيق بالشرق الجزائري" ،تحت إشراف ا .د .سيدهم خالدة هناء
22/00

وللطالب مقال بعنوان ":القيادة التحويلية ودورها في تطبيق إدارة الجودة الشاملة في املكتبات الجامعية املركزية:
دراسة حالة املكتبة املركزية بجامعة سكيكدة" ،منشور في مجلة العلوم االنسانية ،املجلد رقم  ،06العدد ، 39
الصادرة في جوان  ،9393الصادرة عن جامعة منتوري – قسنطينة ،-وبناء على محضر قرار لجنة التكوين التي أقرت
بحصول الطالب على  969.4نقطة ،اقترحت له اللجنة اآلتية:
زينب بن الطيب
سيدهم خاليدة هناء
رشيد يحياوي
عبد الرزاق غزال
جمال شعبان

ّ
الرأي واالقتراح:

أستاذة محاضرة أ
أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة املسيلة
جامعة تبسة

رئيسا
مشرفا ومقررا
عضوا
عضوا
عضوا

وافق املجلس العلمي على اقتراح اللجنة ،وقبول توزيع االطروحة.

ّ
النقطة رقم  :20التأهيل الجامعي

بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على تشكيل لجان قراءة ولجان
خبراء التأهيل الجامعي اآلتية أسماؤهم حسب األقسام:

أوال :اقتراح لجان املناقشة:
أ /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:
ّ
 .1عرض امللف
بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشحة خديجة زردوم،
شعبة علم النفس ،تخصص علم النفس العيادي ،تم اقتراح أعضاء لجنة التأهيل االتية أسماؤهم
بركو مزوز
عزوز اسمهان
معوشة عبد الحفيظ

أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة خنشلة

رئيسا
عضوا
عضوا

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ّ
 .0عرض امللف

بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشحة جنون وهيبة،
شعبة االرطفونيا ،تم اقتراح أعضاء لجنة التأهيل آالتية أسماؤهم :
عطال يمينة
عيواج صونيا
خالد عبد السالم

أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة سطيف 9

رئيسا
عضوا
عضوا

الرأي واالقتراح
22/02

وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ب /قسم الفلسفة:
ّ
 .1عرض امللف
بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من طرف لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشح بركان
حسان –فلسفة -تخصص فلسفة عامة ،تم اقتراح لجنة املناقشة اآلتية:
شروف محمد
برتيمة وفاء
عبد الوهاب خالد

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة أم البواقي

رئيسا
عضوا
عضوا

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ّ
 .0عرض امللف

بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من طرف لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشح بن
سماعين موس ى– فلسفة -تخصص فلسفة عامة ،تم اقتراح لجنة املناقشة اآلتية:
مسرحي فارح
بو السكك عبد الغني
حيدوس ي الوردي

أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة بسكرة

رئيسا
عضوا
عضوا

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

جـ /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 .1عرض امللف
بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من طرف لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشح سعيد
مراح ،تم اقتراح لجنة املناقشة اآلتية:
مجاني باديس
فدول محمد
يعقوب بن صغير

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة قسنطينة 0

رئيسا
عضوا
عضوا

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ّ
 .0عرض امللف

بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من طرف لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشحة قوراري
صونية ،تم اقتراح لجنة املناقشة اآلتية:
شرقي اسماعيل
جاب هللا رمزي
سعيدي طارق

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة خنشلة

رئيسا
عضوا
عضوا
22/03

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ّ
 .0عرض امللف

بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من طرف لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشحة طلحة
مسعودة ،تم اقتراح لجنة املناقشة اآلتية:
بوزيدي سهام
ميلود مراد
الطيب البار

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة تبسة

رئيسا
عضوا
عضوا

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

د /قسم علم االجتماع والديمغرافيا:
ّ
 .1عرض امللف
بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشحة سيهام عبد
العزيز ،تم اقتراح أعضاء لجنة التأهيل األتية أسماؤهم:
حفاظ الطاهر
بعيط فاتح
بلخيري كمال

أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة سطيف 9

رئيسا
عضوا
عضوا

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ّ
 .0عرض امللف

بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشحة قواجلية آمال ،تم
اقتراح أعضاء لجنة التأهيل األتية أسماؤهم:
زغينة نوال
أعراب حكيم
براهمية صونيا

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة سطيف 9

رئيسا
عضوا
عضوا

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ّ
 .0عرض امللف

بعد االطالع على التقارير االيجابية الواردة من لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشح مطاطحة عز الدين،
تم اقتراح أعضاء لجنة التأهيل األتية أسماؤهم:
أحمد بوذراع
قش ي خديجة
عبد الصمد عاشور

الرأي واالقتراح

أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
حاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة وهران

رئيسا
عضوا
عضوا
22/04

وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ه /قسم التاريخ وعلم االثار:
ّ
 .1عرض امللف
بعد االطالع على التقارير اإليجابية الواردة من لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشح عاشور منصورية
شعبة التاريخ تخصص تاريخ وسيط ،تم اقتراح أعضاء لجنة التأهيل األتية أسماؤهم:
رشيد باقة
الربيع عولمي
جمال بلفردي

أستاذ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
املركز الجامعي بريكة

رئيسا
عضوا
عضوا

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ّ
 .0عرض امللف

بعد االطالع على التقارير اإليجابية الواردة من لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشح عبد املومن بن عبد
الرحمن شعبة التاريخ تخصص تاريخ حديث ومعاصر تم اقتراح أعضاء لجنة التأهيل األتية أسماؤهم:
يوسف مناصرية
أحمد صاري
صالح هدوش

أستاذ
أستاذ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة أم البواقي
جامعة باتنة 6

رئيسا
عضوا
عضوا

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ّ
 .0عرض امللف

بعد االطالع على التقارير اإليجابية الواردة من لجنة املقررين الخاصة بالتأهيل الجامعي للمترشح أكرم بوجمعة
شعبة التاريخ تخصص تاريخ حديث ومعاصر تم اقتراح أعضاء لجنة التأهيل األتية أسماؤهم:
علي أجقو
السبتي غيالني
وافية نفطي

أستاذ
أستاذ
أستاذة محاضرة أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة بسكرة

رئيسا
عضوا
عضوا

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املناقشة.

ثانيا :اقتراح لجان املقررين:
أ /قسم التاريخ وعلم االثار:
ّ
 .1عرض امللف
قدم املترشح جياب فاروق شعبة التاريخ تخصص تاريخ املغرب العربي الحديث واملعاصر ،ملف التأهيل الجامعي
وبعد معاينته من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين االتية أسماؤهم:
محمد علي األمين حمد اني
مختار هواري
شهر زاد شلبي

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذة محاضرة أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة بسكرة

مقررا
مقررا
مقررا
22/02

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ب /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:
ّ
 .1عرض امللف
قدمت املترشحة مدور ليلى شعبة علوم التربية ،تخصص توجيه و ارشاد ،ملف التأهيل الجامعي ،وبعد معاينته
من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
ختاش محمد
شوشان عمار
خلوة لزهر

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

جامعة باتنة 6
جامعة باتنة 6
جامعة سطيف 9

مقررا
مقررا
مقررا

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ج /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 .1عرض امللف
قدم املترشح منصر خالد شعبة االعالم واالتصال ،تخصص وسائل االعالم واملجتمع ملف التأهيل الجامعي،
وبعد معاينته من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين األتية أسماؤهم:
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
الطاهر بن أحمد
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ محاضر أ
خديجة بريك
مقررا
جامعة سطيف 9
أستاذ محاضر أ
مبني نور الدين
مقررا

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

د /الفلسفة
ّ
 .1عرض امللف
قدم املترشح حاج علي كمال –الفلسفة -تخصص فلسفة غربية حديثة ومعاصرة ملف التأهيل الجامعي،
وبعد معاينته من طرف اللجنة العلمية تم اقتراح لجنة املقررين اآلتية أسماؤهم:
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
دواق الحاج
مقررا
جامعة باتنة 6
أستاذ
شراد فوزية
مقررا
جامعة املدية
بوترعة ساعد

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على لجنة املقررين.

ّ
النقطة رقم  :20تسجيل دكتوراه علوم

بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على تسجيل عناوين أطروحات
الدكتوراه علوم للطلبة اآلتية أسماؤهم:

قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:
ّ
 .1عرض امللف
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قدمت املترشحة أسماء بن عثمان ملف التسجيل في دكتوراه علوم شعبة علوم التربية تخصص علم النفس
التربوي بعنوان" :اإلهمال الوالدي و متالزمة التعب املزمن كمنبئات عن االحتراق النفس ي الوالدي لدى أمهات األطفال
املصابين بطيف التوحد  -دراسة ميدانية على عينة من األمهات في الواليات الجزائرية " -اشراف أ.د .بن علي راجية .

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على طلب التسجيل.

ّ
النقطة رقم  :20تعديل عناوين الدكتوراه
بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على تعديل عناوين أطروحات
الدكتوراه للطلبة اآلتية أسماؤهم حسب األقسام:

ا /قسم علم االجتماع والديمغرافيا:

ّ
 .1عرض امللف
تقدمت الطالبة بخوش أمينة ،املسجلة في دكتوراه ل .م .د في علم االجتماع تخصص التنظيم والعمل وبموافقة
األستاذة املشرفة أ.د .مريم يحياوي ،بطلب تعديل جزئي في عنوان أطروحتها من "تكنولوجيا االتصال الحديثة والتمكين
الوظيفي لدى العاملين في املؤسسة –دراسة ميدانية "-إلى العنوان الجديد " تكنولوجيا االتصال الحديثة والتمكين لدى
العاملين في املؤسسة –دراسة ميدانية."-

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.
ّ
 .0عرض امللف
تقدمت الطالبة عروفي سليمة ،املسجلة في دكتوراه ل .م .د في علم االجتماع تخصص علم التنظيم والعمل وبموافقة
األستاذة املشرفة د .بيبيمون كلتوم ،بطلب تعديل جزئي في عنوان أطروحتها من "قيم العمل بالعقود املحددة وعالقتها
باإلبداع التنظيمي في املؤسسة التربوية الجزائرية" إلى العنوان الجديد "قيم العمل بالعقود املحددة املدة وعالقتها باإلبداع
التنظيمي في املؤسسة التربوية الجزائرية –دراسة ميدانية باملؤسسات التربوية ملقاطعة آريس لوالية باتنة".

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.
ّ
 .0عرض امللف
تقدمت الطالبة بركاني وردة ،املسجلة في دكتوراه علوم في علم الديمغرافيا تخصص ديمغرافيا وبموافقة األستاذ
املشرف د .عادل بغزة ،بطلب تعديل جزئي في عنوان أطروحتها من " الصحة االنجابية في الجزائر :املسح الوطني حول
صحة األسرة  - 9339املسح العنقودي متعدد املؤشرات  " 9369إلى العنوان الجديد "الصحة اإلنجابية في الجزائر تحليل
معمق لنتائج املسح الوطني العنقودي متعدد املؤشرات ." )MICS6( 9362

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ب /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:
ّ
 .1عرض امللف
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تقدمت الطالبة دياب احالم ،السنة الثانية شعبة علم النفس تخصص علم النفس الصحة ،بطلب تعديل جزئي في
عنوان أطروحته من " اثر الفعالية الذاتية و املساندة االجتماعية املدركة في العالقة بين مصدر الضبط الصحي وادارة
املرض لدى البالغين املصابين بالسكري" إلى العنوان الجديد  " :اثر الفعالية الذاتية و املساندة االجتماعية في العالقة
بين مصدر الضبط الصحي و االدارة الذاتية للمرض لدى البالغين املصابين بالسكري من النوع الثاني " وتحت إشراف
أ.د .احمان لبنى.

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ّ
 .0عرض امللف

تقدمت الطالبة جديد حنيفة ،شعبة أرطوفونيا تخصص علم االعصاب اللغوي العيادي  ،بطلب تعديل جزئي
في عنوان أطروحته من " بناء برنامج عالجي يعتمد على االتصال غير اللفظي للتقليل من عرض نقص الكلمة عند
حبس ي بروكا " إلى العنوان الجديد " :بناء برنامج عالجي يعتمد على نظام التواصل البديل  PECSللتقليل من عرض
نقص الكلمة عند حبس ي بروكا" وتحت اشراف أ .د .بوفولة بوخميس

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

ّ
 .0عرض امللف

تقدم الطالب عمروني مراد  ،طالب دكتوراه ،شعبة علوم التربية ،بطلب تعديل جزئي في عنوان أطروحته من "درجة
استجابة املناهج العلمية لحاجات تالميذ التعليم املتوسط في ضوء التطورات التكنولوجية واملعلوماتية إلى العنوان
الجديد " درجة االستجابة محتوى مناهج املواد العلمية لحاجات تالميذ التعليم املتوسط في ضوء التطورات
التكنولوجية واملعلوماتية" وتحت إشراف أ.د .براجل علي .

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة

ّ
 .0عرض امللف

تقدم الطالب بيطام حسين ،شعبة علم النفس تخصص تنظيم وعمل ،بطلب تعديل جزئي في عنوان أطروحتها
من "اتخاذ القرار وعالقته بعبء العمل و الدعم الوظيفي لدى رؤساء مصالح املوارد البشرية في مديريات الوظيفة
العمومية بمدينة باتنة" إلى العنوان الجديد " :جودة الحياة الوظيفية وعالقتها بعبء العمل و الدعم الوظيفي لدى
اساتذة التعليم الثانوي في مدينة باتنة  " -وتحت اشراف أد .يوسفي حدة .

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل عنوان األطروحة.

 .0طلب تعديل تخصص :
ّ
.1عرض امللف
تقدم الطالب سلطاني نذير بطلب تصحيح تخصصه من علم النفس العيادي الى علم النفس االجتماعي  ،نتيجة
خطأ سابق

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعديل التخصص.
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ج /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 .1عرض امللف
تقدم الطالب جفال هارون ،بطلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه الطور الثالث ل .م .د ،.تخصص اتصال
وعالقات عامة ،من العنوان األول املوسوم ب" دور شبكات التواصل االجتماعي في تفعيل أنشطة العالقات العامة في
املؤسسات الجامعية الجزائرية  :دراسة ميدانية لجامعتي باتنة  6و قسنطينة  ،" 9إلى العنوان الجديد " دور شبكات
التواصل االجتماعي في تفعيل أنشطة العالقات العامة في املؤسسات الجامعية الجزائرية  :دراسة ميدانية بجامعة
باتنة  " 6تحت اشراف ا .د .رحماني سمير

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعديل عنوان االطروحة.
ّ
 .0عرض امللف
تقدمت الطالب تسامدة حسان ،بطلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه الطور الثالث ل .م .د ،.تخصص اتصال
وعالقات عامة من العنوان األول " :اإلبداع و االبتكار في نظم املعلومات وتكنولوجيا املكتبات ومراكز املعلومات:
دراسة ميدانية لعينة من جامعات الوسط الجزائري" ،إلى العنوان الجديد " اإلبداع و االبتكار في نظم املعلومات
وتكنولوجيا املكتبات :دراسة ميدانية لعينة من جامعات الوسط الجزائري" تحت اشراف الدكتورة قارح سماح

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعديل عنوان االطروحة.
ّ
 .0عرض امللف
تقدمت الطالبة بوقعدة إحسان ،بطلب تعديل عنوان أطروحة دكتوراه الطور الثالث ل .م .د  ،تخصص
تكنولوجيا هندسة املعلومات ،من العنوان األول واملوسوم ب ــ" تكنولوجيا حماية املكتبات و مراكز املعلومات من
السرقات العلمية :دراسة ميدانية بجامعة محمد خيضر بسكرة " ،إلى العنوان الجديد" تكنولوجيا حماية املكتبات
الجامعية من السرقات العلمية  :دراسة ميدانية بجامعة محمد خيضر بسكرة " تحت اشراف د .نوال زغينة

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعديل عنوان االطروحة.

ّ
النقطة رقم  :20تغييراإلشراف
بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على تغيير اإلشراف ألطروحات
الدكتوراه للطلبة اآلتية أسماؤهم حسب األقسام:

أ /قسم علم االجتماع والديمغرافيا:
ّ
 .1عرض امللف
تنازل أ.د .دريد فاطمة عن االشراف على الطالبة بن حرشاش نصيرة

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تنازل أ.د .دريد فاطمة وإسناد اإلشراف على الطالبة إلى أ.د .بوذراع أحمد.
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ّ
 .0عرض امللف
تنازل أ.د .دريد فاطمة عن االشراف على الطالبة جو هللا نادية

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تنازل أ.د .دريد فاطمة وإسناد اإلشراف على الطالبة إلى د .بعيط فاتح.

ب /قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا:
ّ
 .1عرض امللف
تنازل أ.د .حروش رابح عن االشراف على الطالب بن سالم عمر

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تنازل أ.د .حروش رابح وإسناد اإلشراف على الطالب إلى أ.د .بوقصة عمر.

جـ /قسم الفلسفة:
ّ
 .1عرض امللف
تنازل أد .مسرحي فارح عن اشرافه على الطالب بلقيدوم عبد الغني فلسفة تخصص فلسفة عامة.
الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تنازل أ.د .مسرحي فارح وإسناد اإلشراف على الطالب الى د .بوالسكك عبد الغني.

د /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 .1عرض امللف
تنازل أ.د .قارش محمد عن اشرافه على الطالبة حفيظي نهلة لصالح

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تنازل أ.د .قارش محمد وإسناد اإلشراف على الطالبة الى د .كبور منال.

ّ
النقطة رقم  :29تعويض الطلبة املتنازلين عن مناصبهم في الدكتوراه وتعويضهم حسب الترتيب
االستحقاقي في القائمة
بناء على قرار أعضاء اللجنة العلمية ملختلف االقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على تعويض الطلبة

املتنازلين عن مناصبهم في الدكتوراه وتعويضهم حسب الترتيب االستحقاقي للطلبة:
أ /قسم علم االجتماع والديمغرافيا
شعبة علم السكان تخصص ديموغرافيا اقتصادية واجتماعية
ّ
 .1عرض امللف
طلب تنازل عن منصب الدكتوراه شعبة علم السكان تخصص ديمغرافيا اقتصادية واجتماعية للطلبة اآلتية
أسماؤهم ( قاسم سمير و شعبان صادق و محدادي عبد الكريم) و تعويضهم بالطلبة اآلتية أسماؤهم :عقاقبة عبد
هللا وغديري صابر .

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعويض الطلبة في مناصب الدكتوراه

ب /قسم الفلسفة
شعبة الفلسفة تخصص فلسفة تطبيقية
ّ
 .1عرض امللف
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طلب تنازل عن منصب الدكتوراه شعبة الفلسفة تخصص فلسفة تطبيقية للطالب أحميداتو جمال ،و تعويضه بالطالبة
عبد الكريم فضيلة.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على تعويض الطالب في مناصب الدكتوراه

شعبة الفلسفة تخصص فلسفة عربية إسالمية
ّ
 .1عرض امللف
طلب تنازل عن منصب الدكتوراه شعبة الفلسفة تخصص فلسفة عربية إسالمية للطالب قندوز محمد ،و
تعويضه بالطالبة قيزي سارة

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعويض الطالبة في مناصب الدكتوراه

جـ /قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا
شعبة علوم التربية تخصص تكنولوجيا التربية
ّ
 .1عرض امللف
طلب تنازل عن منصب الدكتوراه شعبة علوم التربية تخصص تكنولوجيا التربية للطالبين رقوب جهينة (ناجح)
وباللموش ي اللموش ي (احتياطي) ،و تعويض املنصب بالطالبة رقيق شريفة.

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعويض الطالبة في مناصب الدكتوراه

شعبة علوم التربية تخصص تربية خاصة
ّ
 .1عرض امللف
طلب تنازل عن منصب الدكتوراه شعبة علوم التربية تخصص تربية خاصة للطالبة جديدي وفاء ،و تعويضها
بالطالبة مكاوي حفيظة.

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعويض الطالبة في مناصب الدكتوراه

شعبة علوم التربية تخصص مناهج دراسية وتقويم تربوي
ّ
 .1عرض امللف
طلب تنازل عن منصب الدكتوراه شعبة علوم التربية تخصص مناهج دراسية وتقويم تربوي للطالبة بوقندورة رقية،
و تعويضها بالطالبة شالبي نورة.

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعويض الطالبة في مناصب الدكتوراه

شعبة علم النفس تخصص علم النفس العيادي االكلينيكي
ّ
 .1عرض امللف
طلب تنازل عن منصب الدكتوراه شعبة شعبة علم النفس تخصص علم النفس العيادي االكلينيكي للطالبة سالمة
رقية  ،و تعويضها بالطالبة نكاع يسرى.
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الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعويض الطالبة في مناصب الدكتوراه

ّ
النقطة رقم  :22اعتماد املطبوعات البيداغوجية

بناء على قرار أعضاء اللجان العلمية لألقسام ،صادق أعضاء املجلس العلمي على املطبوعات البيداغوجية اآلتية

أ /قسم علم االجتماع والديمغرافيا:
ّ
 -1عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية واملوسومة ب ''محاضرات في مقياس االتصال''
واملوجهة لطلبة ماستر  9علم االجتماع تخصص حضري ،للدكتورة طبشوش نسيمة.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.

ّ
 -0عرض امللف

ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية واملوسومة ب ''ميادين علم االجتماع " واملوجهة لطلبة
السنة الثانية ليسانس علم االجتماع ،للدكتورة مكسح لويزة.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.

ّ
 -0عرض امللف

ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية املوسومة ب '' االقتصاد الحضري" واملوجهة لطلبة السنة
األولى ماستر علم االجتماع تخصص حضري ،للدكتورة لغريبي نسيمة.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية البيداغوجية.

ب /قسم علم النفس وعلوم التربية واالرطفونيا:
ّ
 .1عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية واملوسومة ب '' التربية العالجية و التعليم املكيف '' و
املوجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس علوم التربية ،للدكتورة بعزي سمية.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.

ج /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 -1عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية املوسومة بــ" :ملتقى املنهجية" واملوجهة لطلبة سنة
أولى ماستر تخصص اتصال وعالقات عامة ،للدكتور باديس لونيس.

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.

ّ
 -0عرض امللف

22/22

ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية املوسومة ب ـ " :السيميولوجيا العامة " واملوجهة لطلبة
سنة أولى ماستر تخصص سمعي بصري ،للدكتورة الزهرة زرقين

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.
ّ
 -0عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية املوسومة ب ـ " :اإلشهار اإلذاعي والتلفزيوني "
واملوجهة لطلبة سنة أولى ماستر تخصص سمعي بصري ،للدكتورة لعرابة صوراية
الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.
ّ
 -0عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة واملوسومة ب ـ "English for Specific Language ESP" :واملوجهة
لطلبة سنة الثانية ليسانس اعالم واتصال ،للدكتورة رحماني أسماء
الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.
د /قسم الفلسفة:
ّ
 -1عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة البيداغوجية املوسومة ب "تقنيات البحث األكاديمي" واملوجهة لطلبة
السنة الثانية ماستر فلسفة تخصص فلسفة غربية حديثة ومعاصرة للدكتور رحموني نور الدين.
الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.

ّ
 -0عرض امللف

ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة ب " مدارس ومناهج العلوم االجتماعية" واملوجهة لطلبة الجذع
املشترك علوم اجتماعية ،للدكتور حشاني محمد رضا.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.

ه /قسم التاريخ وعلم االثار:
ّ
 .1عرض امللف
ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة بــ" :تاريخ الفن" واملوجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس شعبة علم
اآلثار  ،للدكتور عبد الحميد بعيطيش.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.

ّ
 .0عرض امللف

ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة بــ" :األفكار الوحدوية" واملوجهة لطلبة السنة الثانية ماستر
تخصص الوطن العربي املعاصر للدكتور محمد شقرة.
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الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.

ّ
 .0عرض امللف

ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة بــ" :العمران واملراكز الحضارية" واملوجهة لطلبة السنة األولى
ماستر تخصص تاريخ الغرب اإلسالمي في الغرب الوسيط شعبة علم اآلثار للدكتور الطاهر طويل.

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.

ّ
 .0عرض امللف

ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة بــ" :االستشراق وتاريخ الغرب اإلسالمي" واملوجهة لطلبة السنة
الثانية ماستر تخصص تاريخ الغرب اإلسالمي في الغرب الوسيط للدكتور عبد الكريم بصديق.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.

ّ
 .0عرض امللف

ورود تقارير إيجابية من الخبراء على املطبوعة املوسومة بــ" :تاريخ الجزائر الثقافي الحديث واملعاصر" واملوجهة لطلبة
السنة الثانية تاريخ عام للدكتور العربي غانم.

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على اعتماد املطبوعة البيداغوجية.

ّ
النقطة رقم  :21التظاهرات العلمية

أ /قسم علوم االعالم واالتصال وعلم املكتبات:
ّ
 .1عرض امللف
تنظيم ملتقى دولي افتراض ي برئاسة د .باديس لونيس بعنوان "االتجاهات الحديثة في الترويج السياحي:
قراءات و رؤى و تجارب" ،بتاريخ  61 -64جوان  ،9396عبر تقنية التحاضر عن بعد باستخدام برنامج زوم.

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تنظيم امللتقى الدولي االفتراض ي

ّ
 .0عرض امللف

تنظيم ملتقى دولي افتراض ي برئاسة د .بريك خديجة بعنوان " :سينما األدب من السرد الروائي إلى السرد الفيلمي
إشكاالت ومسارات جمالية وفكرية "" وذلك بتاريخ  36أكتوبر  ،9396عبر تقنية التحاضر عن بعد باستخدام برنامج
زوم بالتنسيق مع مشروع بحث التكوين الجامعي "  PRFUالسينما والدراما الجزائرية ،الجماليات والداللة والدور
النهضوي ".

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تنظيم امللتقى الدولي االفتراض ي

ّ
 .0عرض امللف

طلب تقدم به د .شرقي اسماعيل من أجل تأجيل امللتقى الدولي االفتراض ي املوسوم ب " :العالقات العامة وإدارة
األزمات :الواقع والتحديات" إلى تاريخ  03 -92جوان .9396

الرأي واالقتراح
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وافق املجلس العلمي على تأجيل امللتقى الدولي االفتراض ي.

ّ
 .0عرض امللف

طلب تقدمت به د .كبور منال لترقية امللتقى الوطني اإلفتراض ي املوسوم ب " :وسائل اإلعالم وعلم الجمال  :نحو
توجهات جمالية جديدة في املجال املرئي" إلى ملتقى دولي بتاريخ تاريخ  03سبتمبر .9396

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على ترقية امللتقى الوطني االفتراض ي إلى ملتقى دولي.

ّ
 .0عرض امللف

مقترح مشروع استكتاب لكتاب دولي جماعي تقدمت به د .بريك خديجة بعنوان " :التاريخ العربي ...من الواقع إلى
املتخيل الفيلمي  :قراءات في املنجز واملأمول " ،الذي سيصدر بالتنسيق مع مشروع بحث التكوين الجامعي " PRFU
السينما والدراما الجزائرية ،الجماليات والداللة والدور النهضوي".

 الرأي واالقتراحوافق املجلس العلمي على مشروع االستكتاب لكتاب دولي جماعي.

ّ
النقطة رقم  :22متفرقات
اـ /قسم التاريخ وعلم اآلثار:

ّ
 .1عرض امللف

اقتراح السيد رئيس قسم التاريخ وعلم اآلثار بتعيين الدكتور عبد الحميد بعيطيش بصفته مسؤوال عن فريق
االختصاص ليسانس تاريخ عام

الرأي واالقتراح
وافق املجلس العلمي على تعيين الدكتور عبد الحميد بعيطيش بصفته مسؤوال عن فريق االختصاص ليسانس
تاريخ عام.

خالصة أشغال دورة املجلس العلمي للكلية
وافق املجلس العلمي على جميع املقترحات الواردة في جدول االعمال بإجماع أعضاءه ،كما وافق على بعض
املقترحات البيداغوجية التي من شأنها تحسين األداء العلمي والبيداغوجي للكلية.

.1

ّ
املتعلقة بجدول أعمال ّ
الدورة
اآلراء والتوصيات
)1

.2

التوجد

آراء وتوصيات أخرى
)1

ال توجد

رئيس املجلس العلمي للكلية
ّ
(االسم واللقب والتوقيع)

كاتب الجلسة
(االسم واللقب والتوقيع)
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