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صوص املرجعّيةال
ّ
ّن

ذي يحّدد   2003أوت  23املؤّرخ في  279-03املرسوم الّتنفيذي رقم  .1
ّ
مهام الجامعة والقواعد ال

 .(47إلى  43)املواد  ، املعّدل واملتّممالخاصة بتنظيمها وسيرها

 الذي يحّدد كيفيات سير املجلس العلمي للكلية. 2004ماي  05القرار املؤّرخ في  .2
املجلس العلمي الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء  2022جويلية  17املؤّرخ في  898القرار رقم  .3

 لكلية العلوم االنسانية.
رة األمين العام رقم  .4

ّ
 .2019ديسمبر  25املؤّرخة في  1500مذك

ّمجاالت آراء املجلس العلمي للكلية وتوصياته

أوت  23املؤّرخ في  279-03من املرسوم التنفيذي رقم  45يبدي املجلس العلمي للكلية آراءه وتوصياته، حسب املادة 

 أعاله، فيما يأتي: ، واملذكور 2003

 تنظيم التعليم ومحتواه، .1

 تنظيم أشغال البحث، .2

 اقتراحات برامج البحث، .3

 اقتراحات إنشاء أقسام و/أو شعب ووحدات ومخابر بحث أو غلقها، .4

 اقتراحات فتح شعب ما بعد التدّرج وتمديدها و/أو غلقها وتحديد عدد املناصب املطلوب شغلها، .5

 هم،مواصفات األساتذة والحاجات إلي .6

ف زيادة على ذلك بما يأتي
ّ
 :ويكل

 اعتماد مواضيع البحث فيما بعد التدّرج ويقترح لجان مناقشتها، .7

 اقتراح لجان التأهيل الجامعي، .8

9.  
ً
دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى مدير الجامعة مرفقة

 بآراء املجلس وتوصياته.

  ويمكن
 
ق بالجانب البيداغوجي أو العلمي يعرضها عليه العميد.أن ُيخط

ّ
 ر في كّل مسألٍة أخرى تتعل

من املرسوم  16يمارس املجلس العلمي للكلية صالحيات املجلس العلمي لوحدة البحث املنصوص عليها في املادة 

حث وتنظيمها وسيرها. الذي يحّدد كيفيات إنشاء وحدات الب 1999نوفمبر  16املؤّرخ في  257-99التنفيذي رقم 

 وبهذه الصفة يدرس ويبدي رأيه على الخصوص فيما يأتي:

 مشاريع البحث للوحدة وبرامج نشاطاتها، .1

 تنظيم األعمال العلمية والتكنولوجية، .2

ها. .5
ّ
  إنشاء أقسام البحث وفرق البحث وحل
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1ّاملجلس العلمي للكلية : أعضاءقائمة 

مرفقة باملحضر( الحضور )  / االمضاءات في ورقة1  

 االمضاء قباالسم والل   الهيئة الوظيفة 

 )مرفقة(ورقة الحضور  وهيبة غرارمي المجلس العلمي للكلية الرئيس 1

 )مرفقة(ورقة الحضور  عبد العزيز بوكنة كلية العلوم االنسانية العميـد 2

3 
 نّواب العميد

 )مرفقة(ورقة الحضور  رمضاني أم هانئ ن/ع للبيداغوجيا

 )مرفقة(ورقة الحضور  محمد طالبي ن/ع للبحث العلمي 4

5 

 رؤساء األقسام

 )مرفقة(ورقة الحضور  نور الدين غرداوي قسم التاريخ

 )مرفقة(ورقة الحضور  آمال موهوب قسم الفلسفة 6

 )مرفقة(ورقة الحضور  رابح عالهم قسم علم المكتبات 7

8  

 رؤساء

 اللجان

 العلمية

 )مرفقة(ورقة الحضور  ابراهيم سعيود قسم التاريخ

 )مرفقة(ورقة الحضور  رضا شريف قسم الفلسفة 9

 )مرفقة(ورقة الحضور  اعراب عبد الحميد قسم علم المكتبات 10

11  

 ممثلو االساتذة

 مصف االستاذية

 )مرفقة(ورقة الحضور  عبد الرحمان والد سيدي الشيخ قسم التاريخ

 )مرفقة(ورقة الحضور  نويصرمصطفى  قسم التاريخ 12

 )مرفقة(ورقة الحضور  عمر مهيبل قسم الفلسفة 13

 )مرفقة(ورقة الحضور  عبد المالك عيادي قسم الفلسفة 14

 )مرفقة(ورقة الحضور  فضيلة بن طاهر قسم علم المكتبات 15

 ممثلو االساتذة 16

 المساعدين

 )مرفقة(ورقة الحضور  نور الدين قوالي من قسم علم المكتباتالكلية/ 

 )مرفقة(ورقة الحضور  نجية بولحواش من قسم علم المكتباتالكلية/  17

18  

 مدراء المخابر

 غائب لخضر شريط قسم الفلسفة

 غائب عمر بوساحة قسم الفلسفة 19

 غائب منصف بكاي قسم التاريخ 20

 )مرفقة(ورقة الحضور  توفيق دحماني قسم التاريخ 21

 غائب بعذر عامر عيسى مكتبة الكلية المكتبة مسؤول 22

                                                           
 الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء المجلس العلمي لكلية العلوم االنسانية. 2022جويلية  17المؤّرخ في  898وفقاً للقرار رقم  1
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 املجلس العلمي للكليةجدول أعمال دورة 

 

 ،المصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي للكلية- .1

 ،(ل م د –المناقشة لرسائل الدكتوراه )علوم جان تشكيل ل - .2

 ،التعديالت بشأن بعض لجان المناقشة المشكلة سابقا )دكتوراه( .3

 ، -ل م د -لطلبة الدفعة االخيرة  الدكتوراهمشاريع  .4

 ،تحوير عناوين رسائل الدكتوراه تعديل/ .5

  ،تعيين مساعد( -تغيير -االشراف ) اسناد .6

 :متفرقات– .7

 ،المطبوعات البيداغوجية -

 ملفات التثبيت والترقية، -

 .التظاهرات العلمية الوطنية والدولية -

ّ 
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 :االفتتاحية

املوافق لليوم السادس  1444العاشر من شهر ربيع االول من السنة الهجرية  الخميس ، في يوم

د اجتمع أعضاء املجلس العلمي لكلية 30سا و9، وعلى الساعة 2022من اكتوبر من السنة امليالدية 

 في دورته العادية .  -أبو القاسم سعد هللا– 2العلوم االنسانية بجامعة الجزائر 

 الجديد املشكل طبقا للقرار املجلسعضاء أ كافةب سته التي رحبتاملجلس من قبل رئيافتتح 

الذي يحّدد القائمة االسمية ألعضاء املجلس العلمي لكلية العلوم  2022جويلية  17المؤّرخ في  898رقم 

 املجلس السابق. قدمت الشكر أيضا لكافة أعضاء كماعهدة موفقة ،للجميع  مع التمني،  االنسانية

 النقاط التالية:ثم تناولت 

جدول االعمال في بداية الجلسة للمصادقة عليه ، وتم ذلك باالتفاق على ترتيب األولويات عرض  /1

 في دراسة النقاط وامللفات .

التذكير أن هذه الجلسة تضم مخلفات الدورة التي كان يفترض انعقادها في جوان املاض ي لكنها  /2

 ة للمجلس بعد انتخابات شهر ماي من السنة الجارية.تأجلت لعدم صدور قرار التشكيلة الجديد

، يعد سبتمبر  07بداية السنة الجامعية الجارية ، بتاريخ في  2االعضاء بعقد اجتماع استثنائيعالم ا/ 3

والتي اختصت فقط بقسم التاريخ، بينما  ،لدراسة مشاريع الدكتوراه األول في اجتماعات املجلس

مشاريع موافقة للشروط املطلوب توفرها في املشروع ا ملم توجد به قسما الفلسفة وعلم املكتبات

 .الصادرة عن الوصاية يةتعليمة الوزار حددة بالوامل

بأعضاء التشكيلة الجديدة للمجلس، ثم أحيلت الكلمة للسيد عميد الكلية، الذي رحب بدوره 

، بعدها أعضاء املجلس السابق وعلى راسهم الرئيس على  كل ما بذلوه من مجهودات  جميعوشكر 

قدم اعتذاره عن عدم امكانية حضور باقي أعمال الجلسة الرتباطه بحضور فعاليات تظاهرة علمية 

 اسعفه الوقت.ما مجددا اذا باالجتماع تحت وصاية رئاسة الجمهورية، على أمل االلتحاق 

، كل للكلية  أعمال الدورة، تم تقديم مختلف أعضاء تشكيلة املجلس العلميوقبل الشروع في 

 .باسمه وصفته بهدف التعارف 

، لذا ملفا 171بلغ بعدها، تم التنبيه الى أن عدد امللفات املبرمج للتداول عليها في هذه الدورة 

 حين االنتهاء من امللفات.سيتم البدء بدراستها وتأخير النقطة األولى )النظام الداخلي للمجلس( الى 

 على النحو التالي: ، شرع في دراسة امللفات نقطة نقطة ثم
                                                           

2
 2023-2022لدراسة مشاريع الدكتوراه للسنة الجارية  07/09/2022نسخة مرفقة من محضر االجتماع االول في دورته االستثنائية المنعقد في   
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 مناقشةالتشكيل لجان أوال: 
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 مناقشةالتشكيل لجان  أوال:
 I-:قسم الفلسفة 

 علوم دكتوراه أ/ 
 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة  دكتوراه علوم .1
 

 علي بوسكرة  للطالب: -

 
 فلسفة عربية اسالمية التخصص: -

 التاريخي والمعرفي في الخطاب العربي االسالمي المعاصر عنوان البحث:
 -محمد أركون أنموذجا -                                         

 الجامعة الصفة علي بوسكرة لجنة مناقشة الطالب :

2-جامعة الجزائر رئيسا شكار ميلودأ.د.    

2-جامعة الجزائر مقررا طالب منادأ.د.    

2-جامعة الجزائر عضوا رضا شريفأ. د.   

2-جامعة الجزائر عضوا سيد أحمد طيبيد.    

 سطيفج .  عضوا الشريف زروخي أ.د.

 سطيفج .  عضوا  نصيرة بوطغاند.  

 
 تشكيل لجنة مناقشة رسالة  دكتوراه العلوم .2

 

 فاطمة الزهراء روابحية للطالب: -
 

 وفلسفة العلوم ف/ منطق التخصص: -
 مصير اإلنسان في ظل التطور الجيني والبيوكيميائي عنوان البحث:

 ( تشارلز داروين أنموذجا) 

 الجامعة الصفة فاطمة/ ز   روابحيةلجنة مناقشة الطالب: 

2-جامعة الجزائر رئيسا محمد يحياوي أ.د.   

2-جامعة الجزائر مقررا نصيرة جعيدانيأ. د.   

2-جامعة الجزائر عضو ا خليدة زكاري أ.د.    

2-جامعة الجزائر عضوا . محمد بودانيد   

 بوزريعة -املدرسة العليا لألساتذة عضوا  حياة بن بوزيدد. أ .

قتصاد والتسيير املدرسة العليا لال عضوا رضا خمري د. 

 القليعة-الرقمي
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة  دكتوراه العلوم  .3

 

 عبد الرحمان بن السيحموللطالب:  -

 

 ف/ المنطق وفلسفة العلوم التخصص: -

  األساليب البرهانية المنطقية في رسائل النور بين النظري والتطبيق عنوان البحث:

 الجامعة الصفة بن السيحمو عبد الرحمانلجنة مناقشة الطالب: 

2-جامعة الجزائر رئيسا طالب منادأ.د.   

2-جامعة الجزائر مقرا لخضر شريطأ .د.    

2-جامعة الجزائر عضوا مسعود لبيوضد. أ .   

2-جامعة الجزائر عضوا نعيمة ولد يوسفد.   

 قسنطينةج .   عضوا سعاد دوفانيد. 

 املسيلةج .  عضوا لخضر حميديد. 

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  عرض ملف: .4

 

 جمال برقايللطالب: 

 

 فلسفة غربية حديثة التخصص: -

   النقد التصحيحي للحضارة الغربية عند جان جاك روسوالبحث:عنوان 

 الجامعة الصفة جمال برقايلجنة مناقشة الطالب: 

2-جامعة الجزائر رئيسا خديجة هنيأ.د.    

 جامعة ورقلة مقررا رياض طاهيرد.  

2-جامعة الجزائر عضوا نوال بورحلةد. أ.   

2-جامعة الجزائر عضوا نادية سعديد.    

 عنابة -باجي مختارج.  عضوا عمران جوديد.   

 تيزي وزو -مولود معمري ج. عضوا احمد باجيد.  



 2022أكتوبر  06           ّاملجلس العلمي للكلية                    ّّ    2رقم  -الدورة العادية 

9 
 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة  دكتوراه العلوم  عرض ملف: -5

 

 عبد النور شرقي : ة للطالب

 

 ف/ عربية إسالميةالتخصص:

 الجامعة الصفة عبد النور شرقي: ةالطالب لجنة مناقشة

2-جامعة الجزائر رئيسا ميلود شكار أ.د.   

2-جامعة الجزائر مقررا محمد نور الدين جبابأ .د.    

2-جامعة الجزائر عضوا ناصر بلعسل د.    

2-جامعة الجزائر عضوا فاطمة الزهراء بكوشد.   

 ادرارج.  عضوا السعدي بن ازواود. أ. 

 باتنةج.   عضوا فارح مسرحيأ. د. 

 

 رسالة  دكتوراه العلوم . تشكيل لجنة مناقشة 6
 

 بازة الحاج : للطالب -
 

 فلسفة عربية اسالمية التخصص: -
  إشكالية إعادة تأسيس الوعي التاريخي في الفكر العربي المعاصر  عنوان البحث: -

 -عبد هللا العروي أنموذجا  –                                       

 بازة الحاجلجنة مناقشة الطالب: 

 

 الجامعة الصفة

2-جامعة الجزائر رئيسا منور قيروانأ.د.    

2-جامعة الجزائر مقررا عبد هللا بن جبارد.     

2-جامعة الجزائر عضو ا محمد حواسأ. د.   

 2-جامعة الجزائر عضوا                             عبد املجيد الجوزيد.  

 املسيلةج.  عضو ا                   لخضر حميديد. 

 ج . تيارت  اعضو  د . ملوكي سليمان
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 )ل.م.د(دكتوراه / ب

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه)ل.م.د( .1

 

 شهناز بن مزهود: ة طالبلل

 

 التخصص : فلسفة غربية معاصرة -

 الجهاز المفاهيمي الفوكوي بين التأصيل والتغيير عنوان البحث:

 الجامعة الصفة شهناز بن مزهود: ة لجنة املناقشة الطالب

2-جامعة الجزائر رئيسا عبد الوهاب مطاري أ.د.   

2-جامعة الجزائر مقررا عمر مهيبــلأ.د.   

2-جامعة الجزائر عضوا عبد املالك عيادي.د . ا   

2-جامعة الجزائر عضوا نعيمة حاج عبد الرحماند.  ا.   

 خنشلةج   عضوا سمير بلكفيفد.  

 ج  تيزي وزو عضوا . حورية منصوريد 

 

 دكتوراه)ل.م.د( تشكيل لجنة مناقشة رسالة .2
 

 فتيحة دحماني : ة للطالب -

 
 التخصص: فلسفة غربية معاصرة -

 ) جان بودريار أنموذجا(القيم في فلسفة ما بعد الحداثة  عنوان البحث:

 الجامعة الصفة فتيحة دحماني: ةلجنة املناقشة الطالب

2-جامعة الجزائر رئيسا نوال بورحلةأ.د.   

2-جامعة الجزائر مقررا رشيدة عّبةأ.د.   

2-جامعة الجزائر عضوا خيرة عماري د.   

2-جامعة الجزائر عضوا عبد املجيد عثمان بلديد.   

 ج . املسيلة عضوا خيرة بورناند .  

 ج . املسيلة عضوا زروخي دراجيد. 
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه )ل.م.د( .3

 

 قادوميسمينة  : ة للطالب -

-  

 التخصص : منطق وفلسفة العلوم -

 إشكالية بناء منطق حواري عنوان البحث:

 الجامعة الصفة يسمينة قادوم: ة لجنة املناقشة الطالب

2-جامعة الجزائر رئيسا أمال موهوبأ.د.   

2-جامعة الجزائر مقررا فريد زيدانيأ.د.    

2-جامعة الجزائر عضوا رشيدة عبةأ . د.   

2-جامعة الجزائر عضوا فاطمة الزهراء أمغارد.    

 ج . تيبازة عضوا محمد عجوطد . 

 بوزريعة-املدرسة العليا لألساتذة عضوا سامية لونةد. 

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه)ل.م.د(: .4
 

 صافية بوزارة: ة للطالب
 

 التخصص : فلسفة عربية إسالمية
 األنثروبولوجيا الكالمية في الخطاب اإلسالمي المعاصر عنوان البحث:

 -محمد اركون انموذجا -                               

 الجامعة الصفة صافية بوزارة: ة لجنة املناقشة الطالب

 2-جامعة الجزائر رئيسا   أ .د. عمر بوساحة

 2-جامعة الجزائر مقررا طالب منادأ.د.  

 2-جامعة الجزائر عضوا اسماء بلهاديد. 

 2-جامعة الجزائر عضوا فريدة أوملود. 

 املسيلةج .  عضوا  جلول مقورةد.  

 بوزريعة-املدرسة العليا لألساتذة عضوا  قدور كروميد .  أ .
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه)ل.م.د(: -5

 

 هشام حامة  : للطالب
 

 التخصص : منطق وفلسفة العلوم

 قانون الجاذبية العامة بين املفهوم األرسطي واملفهوم النيوتوني البحث:عنوان 

 .دراسة تحليلية نقدية مقارنة-   ) أرسطو و نيوتن أنموذجا(   

الص هشام حامة:  لجنة املناقشة الطالب

 فة

 الجامعة

2-جامعة الجزائر رئيسا فريد زيدانيأ.د.   

2-جامعة الجزائر مقررا نصيرة جعيدانيأ.د.   

2-جامعة الجزائر عضوا نادية بوجاللأ . د.   

2-جامعة الجزائر عضوا بلدي عثمان عبد املجيدد.    

باتنةج .  عضوا بن ميس ي زوبيدةد .   

قسنطينةج .  عضوا مسعود بوشخشوخةد.   

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه)ل.م.د(: -6

 خيرة بلقاسم   :ة للطالب

 فلسفة غربية معاصرة التخصص :

 من أنطولوجيا الدزاين  الى سؤال الفن في فكر هيدغر عنوان البحث:

 الجامعة الصفة خيرة بلقاسم: ة لجنة املناقشة الطالب

2-جامعة الجزائر رئيسا عمر مهيبلأ.د.   

2-جامعة الجزائر مقررا نعيمة حاج عبد الرحمانأ.د.    

2-الجزائر جامعة عضوا فؤاد مليطأ . د.   

2-جامعة الجزائر عضوا          حبيبة محمديد.   

مستغانمج .  عضوا       عمارة ناصرد .   

 ج . وهران. عضوا  د. بن عمر سواريت
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه)ل.م.د(: -7
 

 نصر الدين معاشو:  للطالب
 

 التخصص : فلسفة عربية اسالمية

 املساءلة النقدية للطرح اإلبستيمي في التراث اإلسالمي   عنوان البحث:

 عند محمد أركون                                                          

 الجامعة الصفة نصر الدين معاشو:  لجنة املناقشة الطالب

2-جامعة الجزائر رئيسا مسعود لبيوضأ. د.    

2-الجزائر جامعة مقررا رضا شريفأ. د.    

2-جامعة الجزائر عضوا عبد هللا بن جبارد.    

2-جامعة الجزائر عضوا تونسية حموش د.   

 ج . خميس مليانة عضوا  يالمينغصباح د . 

-املدرسة العليا لألساتذة عضوا  محمد غازي د.  

 بوزريعة

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه)ل.م.د(: -8
 

 وهيبة عمراني: ة للطالب
 

 التخصص : منطق وفلسفة العلوم

 أصل اإلنسان بين نظرية التطور والتصميم الذكي  عنوان البحث:

 الجامعة الصفة وهيبة عمراني :ة لجنة املناقشة الطالب

2-جامعة الجزائر رئيسا محمد يحياوي أ.د.   

 جامعة أدرار مقررا عبد العزيز بن يوسفأ .د.  

2-الجزائر جامعة عضوا نصيرة جعيدانيأ. د.   

2-جامعة الجزائر عضوا أحمد كيش يد.   

لبويرةج . ا عضوا  حياة مشاطد.   

أدرارج .  عضوا  السعدي بن أزواود. أ.   
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه)ل.م.د(: -9

 

 صافية جبارة: ة للطالب
 

 التخصص : منطق وفلسفة العلوم

 إسهامات جورج ادوارد مور في تطوير  تحليل اللغة العادية  عنوان البحث:
 -دراسة تحليلية نقدية -                                  

 الجامعة الصفة صافية جبارة :ة لجنة املناقشة الطالب

 2-جامعة الجزائر رئيسا آمال موهوبأ.د. 

 2-جامعة الجزائر مقررا نعيمة ولد يوسفد. 

 2-جامعة الجزائر عضوا بودانيمحمد  د. 

 2-جامعة الجزائر عضوا فاطمة الزهراء أمغارد. 

 -املدرسة العليا لألساتذة عضوا  سامية لونةد. 

 بوزريعة

 تيزي وزوج .  عضوا  سمير حسنةد. 

 
 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه)ل.م.د(: -10
 

 فضيلة نجاري     : ة للطالب
 

 فلسفة عربية إسالمية التخصص :

 النص الديني وإشكالية القراءة  في الفكر العربي املعاصر  عنوان البحث:

 -نصر حامد أبو زيد أنموذجا-                             
 الجامعة الصفة فضيلة نجاري    :ة لجنة املناقشة الطالب

2-جامعة الجزائر رئيسا عمر بوساحةأ.د.   

2-جامعة الجزائر مقررا دهومعبد املجيد أ .د.   

2-جامعة الجزائر عضوا حموش تونسيةد.    

2-جامعة الجزائر عضوا عبد هللا بن جبارد.   

 ج . الشلف عضوا  محمد جعريرد. 

أدرارج .  عضوا  عبد العزيز بن يوسفد. أ .   
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه)ل.م.د(: -11
 

 حياة بوخالفة: ة للطالب
 

 التخصص : فلسفة غربية حديثة ومعاصرة
 بونتي وامتداداتها في الفلسفة الفرنسية-فينومينولوجيا ميرلو : عنوان البحث

 

 حياة بوخالفة :ة لجنة املناقشة الطالب

 

 الجامعة الصفة

2-جامعة الجزائر رئيسا عمر مهيبلأ.د.   

2-جامعة الجزائر مقررا عبد املجيد دهومأ .د.    

2-جامعة الجزائر عضوا هرباجيحميدة د.    

2-جامعة الجزائر عضوا عبد الرحمان كيبيشد.   

بوزريعة-املدرسة العليا لألساتذة عضوا  عليش لعموريد.   

تيارتج .  عضوا  حسين رمضانيد.   

 

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه)ل.م.د(: -12
 

 روزة يونسي : ة للطالب
 

 فلسفة غربية حديثة ومعاصرة التخصص :
 مسألة العدالة في فلسفة جون رولز يورغين هابر ماس  : عنوان البحث

 -دراسة تحليلية نقدية-                                 
 

 روزة يونسي  :ة لجنة المناقشة الطالب
 

 الجامعة الصفة

2-جامعة الجزائر رئيسا محمد بلعزوقيأ.د.   

2-جامعة الجزائر مقررا كمال بومنيرأ .د.   

2-جامعة الجزائر عضوا أحمد وارثد.   

2-جامعة الجزائر عضوا عبد الرحمان كيبيشد.   

البويرةج .  عضوا بعنون حدةد.   

البويرةج .  عضوا عبد النور نابتد.   
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II- قسم علم املكتبات :ّ
 : ال يوجد ا/علوم

 دكتوراه ل.م.د-ب

 لجنة مناقشة رسالة دكتوراه ل.م.د تشكيل.1
 

 نوارة سماعيل جماد    للطالبة:
 

 التخصص: علم المكتبات والتوثيق
عنوان البحث:إجراءات حفظ وتثمين التراث المخطوط في البيئة الرقمية : قسم الحفظ 

 -نموذجا–والمخطوطات بالمكتبة الوطنية الجزائرية 

ّالجامعةّالصفةّلجنة املناقشة 

 2جامعة الجزائر رئيسا /عبد الحميد أعرابد.أ

 جامعة تمنراست مقرر  بيزان مزيان/د.أ

 2جامعة الجزائر عضوا محمد عبد الهاديد/.أ

 2جامعة الجزائر عضوا محاجبي عيس ىد./د.أ

 جامعة بسكرة عضوا مسعودي كمال/د

 جامعة بسكرة عضوا ميلود صغير/د

 

 ل.م.دتشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه .2
 

 سريج جميلة   للطالبة:
 

 التخصص: علم المكتبات والتوثيق
اختصاصي المعلومات في ظل الوساطة الرقمية بالمكتبات المركزية  عنوان البحث:

 الجامعية الجزائرية :دراسة ميدانية بجامعات الجزائر وسط أنموذجا

ّالجامعةّالصفةّلجنة املناقشة 

 2الجزائر جامعة رئيسا محاجبي عيس ى.د/أ

 2جامعة الجزائر مقررا جزايري سمير.د/أ

 2جامعة الجزائر عضوا بوداود ابراهيم د/

 2جامعة الجزائر عضوا / شريط نورالديند

 جامعة سعيدة عضوا حاج شعيبد/

 جامعة قاملة عضوا /باشيوة سليمد
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه ل.م.د.3
 
 

 معمري حمزة   للطالب:
 
 

 التخصص: علم المكتبات والتوثيق
جاهات التعليم التنظيمي: أقسام ومعاهد علم المكتبات والتوثيق بالجزائر ات عنوان البحث:

 .اأنموذج
 

ّالجامعةّالصفةّلجنة املناقشة 

 2جامعة الجزائر رئيسا /عالهم رابح.دأ

 2جامعة الجزائر مقررا كحالت سمرةد/

 2الجزائر جامعة عضوا / تمورتبير فاروقد

 2جامعة الجزائر عضوا /حرحاد كهينةد

 جامعة الجلفة عضوا /كادوة عبد القادرد

 جامعة مسيلة عضوا / بلعباس عبد الحميدد

 
ّ .تم تشكيل لجنة املناقشة بناء على وجود وعد بالنشر  و ال يمكن اجراء املناقشة اال بعد نشر املقال  مالحظة :

ّ

III- :قسم التاريخ 

 دكتوراه العلومأ/ 
 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم .1

 
 نويوة واعظللطالب: 

 
 الوسيطالتخصص:التاريخ  -

 م(1495-1253هـ/900-633العالقات بين الدولة الزيانية ودولة بني األحمر )عنوان البحث:
 

 الجامعة الصفة نويوة واعظلجنة مناقشة الطالب :

 2جامعة الجزائر رئيسا غرداوي نور الديند/ .أ

 " مقررا عبد الشكور نبيلةد/ .أ

 " عضوا شريف عبد القادر د/

 " عضوا عبد القادر سليمانيد/ 

 جامعة المدية عضوا حاجي حمزةد/ 

 جامعة الجلفة عضوا ميلود بلحاجد/ 



 2022أكتوبر  06           ّاملجلس العلمي للكلية                    ّّ    2رقم  -الدورة العادية 

18 
 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم .2

 

 تومي نور الدين للطالب: -

 

 الوسيطالتاريخ  التخصص: -

 م( 15و  14هـ/ 9و  8الوظائف السامية في عهد الدولة الزيانية خالل القرنين )عنوان البحث:

 

 الجامعة الصفة تومي نور الدينلجنة مناقشة الطالب: 

 2جامعة الجزائر رئيسا غرداوي نور الديند/ .أ

 " مقررا عبد الشكور نبيلةد/ .أ

 " عضو ا هواري موسىد/ أ.

 " عضوا شريف عبد القادر د/

 الجلفةجامعة  عضوا ربوح عبد القادرد/ 

 جامعة البويرة عضوا رافع رضاد/ 

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة  دكتوراه العلوم  .3

 

 سفيان صرصاقللطالب:  -

 

 الوسيطالتخصص:التاريخ  -

السياسية والثقافية من خالل مؤلفات لسان الدين ابن  العالقات الغرناطية المرينيةعنوان البحث: 

 م(14و  13-هـ 8و  7الخطيب بين القرنين )

 

 الجامعة الصفة سفيان صرصاقلجنة مناقشة الطالب: 

 2جامعة الجزائر رئيسا بشار قويدر د/ .أ

 " مقرا عبد العزيز بوكنة.د/أ

 " عضوا عبد الشكور نبيلةد/ .أ

 " عضوا هواري موسىد/ أ.

 الشلفجامعة  عضوا أ.د/ مصطفى مغراوي

 2البليدة جامعة  عضوا أ.د/ مليكة حميدي
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  .4

 

 محمد كحلوشللطالب: 

 

النشاط التجاري للجمهوريات اإليطالية في شرق المتوسط أثناء الحروب عنوان البحث:

 م.1292-1095الصليبية 

 الوسيط التخصص:التاريخ

 

 الجامعة الصفة محمد كحلوش :لجنة مناقشة الطالب

 2جامعة الجزائر رئيسا عبد الشكور نبيلةد/ .أ

 " مقررا عبد العزيز بوكنة/د.أ

 " عضوا عبد الحميد الخالدي/ د

 " عضوا زكية كربال د/

 2البليدة جامعة  عضوا الشريف سيدي موسىد/ محمد أ.

 2البليدة جامعة  عضوا بوعقادة عبد القادرد/ 

 

 . تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم 5

 

 كولة عبد العزيزللطالب: 

 

 م 12و  11المجتمع الريفي في األندلس خالل القرنين الخامس والسادس الهجري :عنوان البحث

 التخصص:التاريخ الوسيط

 

 الجامعة الصفة كولة عبد العزيز  الطالب: لجنة مناقشة

 2جامعة الجزائر رئيسا الحاجعيفة أ.د/ 

 جامعة المدية مقررا توفيق مزاري عبد الصمدأد/ 

 2جامعة الجزائر عضوا غرداوي نور الديند/ أ.

 " عضوا موسى هواري /دأ.

 المديةجامعة  عضوا حمزة عبد االصمدد/ 

  جامعة المسيلة عضوا بن زاوي طارقد/
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 لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  تشكيل -6

 

 أمحمد بخيتيللطالب: 

 

اإلسهامات الحضارية لألمبراطورية المغولية في الحضارة اإلسالمية عنوان البحث:

 م1360-1258هـ/656-760

 التخصص:التاريخ الوسيط

 الجامعة الصفة أمحمد بخيتي :لجنة مناقشة الطالب

 2جامعة الجزائر رئيسا أحمد شريفيأد/ 

 " مقررا عبد الشكور نبيلةأد/ 

 " عضوا بشار قويدرأد/ 

 2جامعة الجزائر عضوا  خالدي عبد الحميدد/ 

 جامعة المدية عضوا حمزة حاجي د/

 المديةجامعة  عضوا سحيري بغدادد/ 

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  -7

 

 أمينة سليمة صاريللطالب: 

 

الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان" ألبي عبد هللا محمد بن عبد هللا بن  "نظمعنوان البحث:

م( القسم الثاني" فيما يختص بالملك من الخصال وما 1494هـ/899عبد الجليل التنسي )ت 

 يليق به من حسن السيرة وجميل الخالل" دراسة وتحقيق.

 التخصص:التاريخ الوسيط

 الجامعة الصفة يأمينة سليمة صار:لجنة مناقشة الطالب

 2جامعة الجزائر رئيسا حساني مختارأد/ 

 " مقررا عبد الشكور نبيلةأد/ 

 " عضوا بشار قويدرأد/ 

 " عضوا عبد القادر سليماني د/

 جامعة األمير قسنطينة عضوا محمد فرقانيد/ أ.

 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة عضوا صفية ديبد/ أ.
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 لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  تشكيل .8

 

 أيوب معزوزللطالب: 

 

 م(.16-11هـ،  9-5تطور علم الحديث بالمغرب األوسط )  عنوان البحث:

 التخصص:التاريخ الوسيط

 الجامعة الصفة أيوب معزوز:لجنة مناقشة الطالب

 2جامعة الجزائر رئيسا غرداوي نور الدين د/ .أ

 2جامعة البليدة  مقررا بوعقادة عبد القادرد/ .أ

 2" جامعة الجزائر عضوا مزاري عبد الصمدد/ .أ

 " عضوا سعيدة لوزريد.

 جامعة البويرة عضوا طاهرسبعد/ 

 1جامعة الجزائر  عضوا حسين عقيلةد/ أ.

 

 عرض ملف: تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم .9

 

 طيبي مهدية للطالب: -

 

 التخصص:التاريخ الحديث -

–خالل الرصيد األرشيفي المحلي  أوقاف األندلسيين بمدينة الجزائر وفحوصها من عنوان البحث:

 م19-16هـ/13- 10القرن  -الفترة العثمانية

 

 الجامعة الصفة طيبي مهدية :لجنة مناقشة الطالبة

 2جامعة الجزائر رئيسا كنتور رابح  /أ.د

 " مقررا موساوي القشاعي فلّة  /أ.د

 " عضو ا محمد دراج /أ.د

 " عضوا  بحيري يامنة /د 

 2جامعة البليدة  عضو ا أ.د/ نور الدين إيالل 

 سكيكدةجامعة   عضو ا شريدي سعيد. /د
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  .10

 

 محمود تركيةللطالب: 

 

 التخصص: تاريخ الحديث و المعاصر

 م(1566-1517هـ/973-922العثماني البرتغالي في شرق إفريقيا ) الصراععنوان البحث:

 

 الجامعة الصفة محمود تركية :لجنة مناقشة الطالبة

2جامعة الجزائر رئيسا عمار بن خروفأ.د/   

 " مقررا محمد دراج أ.د/

 " عضوا ابراهيم سعيودأ.د/ 

 " عضوا وهيبة قطوش /د

 البويرةجامعة  عضوا ياسين بودريعة /د

 خميس مليانةجامعة  عضو ا أ.د/ عبد القادر فكاير

 

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  .11

 

 موهوبي عبد العزيزللطالب:  -
 

 التخصص: تاريخ حديث و معاصر
موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من القضايا العربية والدولية عنوان البحث:

1931-1956 
 

موهوبي عبد : الطالبلجنة المناقشة 
 العزيز

 الجامعة الصفة

2جامعة الجزائر رئيسا حمزي كمالد/ .أ  

 " مقررا سعدوني بشيرد/ .أ

 " عضوا د/ يحياوي عبد الوهاب

 " عضوا / محمد جالل د

 المدرسة ع لألساتذة بوزريعة عضوا مريوش أحمدد/ أ.

 تيارتجامعة  عضوا بوحموم امحمدد/ 
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 لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  تشكيل .12

 

 عائشة بومدين :ةللطالب -
 

 التاريخ الحديث والمعاصر التخصص: -
المكانة االقتصادية للطريقة المريدية وتأثيرها على األوضاع السياسية في عنوان البحث:

 .1980-1927السنغال ما بين 
 

 الجامعة الصفة عائشة بومدين :لجنة مناقشة الطالب

2جامعة الجزائر رئيسا بلقاسممحمد د   

 " مقررا خالد صابر الشريفأ.د 

 المدرسة العليا لألساتذة عضوا بن تركية عبد الحكيم/ د 

 " عضوا سعاد مصطفاويد. 

 خميس مليانةجامعة  عضوا نور الدين شعبانيأ.د 

 جامعة غرداية عضوا جعفري أحمدد. 

 

 لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  تشكيل -13

 

 موهوب مبروكللطالب:  -

 

 التخصص: تاريخ حديث و معاصر
التعذيب في السياسة إبان الثورة التحريرية من خالل شهادات ضباط عنوان البحث:

 (1959-1955الجيش الفرنسي )بول اوساريس نموذجا 
 

 الجامعة الصفة مبروك موهوبلجنة المناقشة الطالبة: 

2جامعة الجزائر رئيسا نويصر مصطفىأد/   

 " مقررا بوضرساية بوعزةأد/ 

 " عضوا كرليل عبد القادرد/ أ.

 " عضوا أ.د/ القورصو محمد

 المدرسة العليا بوزريعة عضوا نايت قاسي الياسد/ 

 الجلفةجامعة  عضوا حليس عبد القادرد/ 
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  -14

 

 خامس ساميةللطالب:  -

 

 التخصص: تاريخ حديث و معاصر

 .1961-1956التعبئة الحربية الفرنسية في مواجهة الثورة الجزائرية عنوان البحث:

 

 الجامعة الصفة خامس ساميةلجنة المناقشة الطالبة: 

2جامعة الجزائر رئيسا عبد الرحمان والد سيدي الشيخد/ .أ  

 " مقررا بن يوسف تلمسانيأد/ 

 " عضوا كريس خديجةد/ 

 " عضوا كرليل عبد القادرد/ أ.

 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة عضوا أ.د/ الحاج موسى بن عمر

 تيبازةجامعة  عضوا عائشة يسبيحد/ 

 
 

 عرض الملف: تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم -15
 
 

 براهيمي عائشةللطالب:  -
 

 التخصص: تاريخ حديث و معاصر
النشاط العلمي للطلبة الجزائريين في تونس وتأثيره على الحركة العلمية  عنوان البحث:

 1954-1912في الجزائر 
 

 الجامعة الصفة براهيمي عائشةلجنة المناقشة الطالبة: 

2جامعة الجزائر رئيسا مولود عويمرأد/   

 المدرسة العليا بوزريعة مقررا نايت قاسي إلياسأد/ 

2جامعة الجزائر عضوا / محمد بلقاسمد  

 " عضوا محمد جاللد/ 

 جامعة تيبازة عضوا أ.د/ قدور محمد

 المدرسة العليا بوزريعة عضوا مخلوف رانيةد/ 
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  -16

 

 شاللي ضيف هللاللطالب:  -

 

 التخصص: تاريخ حديث و معاصر

الجزائر السياسي واالقتصادي واالجتماعي في عهد الرئيس هواري  تطورعنوان البحث:

 1978-1965بومدين 

 الجامعة الصفة شاللي ضيف هللالجنة المناقشة الطالبة: 

2جامعة الجزائر رئيسا سعدوني بشيرأد/   

 " مقررا عبد القادر كرليلأد/ 

 " عضوا د/ محمد بلقاسم

 " عضوا د/ عالوي فضيلة

 جامعة خميس مليانة عضوا تلمسانيأ.د/ بن يوسف 

 الجلفةجامعة  عضوا قوبع عبد القادر د/ 

 

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه العلوم  -17

 

 حسناوي صافية للطالب:  -

 

 قديمالتخصص: تاريخ 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية للواليات الرومانية بالساحل الشرقي عنوان البحث:

 الفالفين  واألنطونين )مصر نموذجا(المتوسطي في عهد 

 

 الجامعة الصفة حسناوي صافيةلجنة المناقشة الطالبة: 

2جامعة الجزائر رئيسا رحماني بلقاسمأد/   

 " مقررا / مواس نورةد

 " عضوا د/ شميسة فايزة

 " عضوا رميلي مصطفىد/ 

 جامعة خميس مليانة عضوا د/ خالفي جميلة

 المدرسة ع لألساتذة بوزريعة عضوا ساحير نصيرةد/ 
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 ب/ دكتوراه ل م د

 )ل.م.د( تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه -1

 

 بن فاطمة حليمةللطالب:  -
 

تحرير مدينة وهران من االحتالل اإلسباني خالل القرن الثامن عشر من خالل  عنوان البحث:

 دراسة وتحقيق. –المصادر المحلية الرحلة العمرية في السيرة المحمدية البن زرفة 
 

 التخصص: تاريخ الجزائر الحديث. 

 الجامعة الصفة بن فاطمة حليمة لجنة المناقشة الطالب: -

 2جامعة الجزائر رئيسا توفيق دحماني أ.د

 " مقررا مختار حساني أ.د

 " عضوا بوحمشوش نعيمةد.

 " عضوا مهيبل إسمىد. 

 األغواطالمدرسة العليا لألساتذة  عضوا رقية شارف د.

 جامعة خميس مليانة عضوا صباح بعارسيةد.

 

 )ل.م.د( تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه-2

 

 بوعالم والشللطالب: -

-  

  14و  13هـ/  8و7إسهامات المرأة في حضارة الدولة المغولية األولى خالل القرنين عنوان البحث: 

 التخصص تاريخ وسيط. -

بوعالم لجنة المناقشة الطالب:
 والش

 الجامعة الصفة

 2جامعة الجزائر رئيسا  بشار قويدرأ.د 

 " مقررا أحمد شريفي أ.د

 " عضوا د.الخالدي عبد الحميد

 " عضوا زكية كربال أ.د. 

 خميس مليانةجامعة   عضوا محمد زرقوق أ.د 

 المديةجامعة  عضوا حمزة حاجي أ.د 
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه )ل.م.د(-3

 

 أحالم واكرينللطالب:  -

 

 التنافس األوروبي على خليج غينيا. عنوان البحث:

 التخصص تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء.

 الجامعة الصفة أحالم واكرينلجنة المناقشة الطالب:  -

 2جامعة الجزائر رئيسا / بكاي منصفدأ.

 " مقررا لزهر بديدةد أ.

 " عضوا عالوي فضيلة /د

 " عضوا مصطفاوي سعادد. 

 جامعة خميس مليانة عضوا يوسف سليمانيد.

 جامعة خميس مليانة عضوا إبراهيم بتقةد.

      

 

 )ل.م.د( دكتوراه تشكيل لجنة مناقشة رسالة -4

 

 مريم تواميللطالب:  -

-  

 1914 – 1836سور الغزالن" أومال "ما بين عنوان البحث: 

 التخصص تاريخ معاصر

 الجامعة الصفة تواميمريم : لجنة المناقشة الطالب

 2جامعة الجزائر رئيسا أوالد سيدي الشيخ عبد الرحمانأد/ 

 " مقررا بوضرساية بوعزةأد/ 

 " عضوا فضيلة عالويد. 

 " عضوا محمد بلقاسمد.

 المدرسة العليا لألساتذة  عضوا إلياس نايت قاسيد. أ.

 المدرسة العليا لألساتذة عضوا حسين عبد الستارد. أ.

---------------------------------------------------------------------------------   
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه )ل.م.د(-5

 

 عبد الحفيظ رباحللطالب:  -

 

 م68-ق م27إفريقيا البروقنصلية خالل فترة حكم األسرة اليوليوكالودية  عنوان البحث:
 القديمةالتخصص تاريخ الحضارات 

عبد لجنة المناقشة الطالب:  -

 الحفيظ رباح

 الجامعة الصفة

 2جامعة الجزائر رئيسا / حارش محمد الهاديدأ.

 " مقررا نورة مواس /د

 " عضوا بن موفق بومدينأ.د 

 " عضوا أشالف فطومةد. 

 جامعة المدية عضوا العمري عبد النورد.

 جامعة تيارت عضوا قفاف بشيرد.

      

 )ل.م.د( تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه -6  

 

 يوسف عّبادللطالب: 

 

ق م  10المنظومة المائية ودورها في النشاط االقتصادي ببالد اليمن من القرن  عنوان البحث:

 إلى القرن األول ميالدي

 تاريخ الحضارات القديمة :التخصص

لجنة المناقشة  .1

الطالب: يوسف 

 عباد

 الجامعة الصفة

 2جامعة الجزائر رئيسا رحماني بلقاسم /دأ.

 " مقررا رمضاني أم هاني /دأ.

 " عضوا نت النبيمقدم ب /دأ.

 " عضوا أشالف فطومةد 

 جامعة وادي سوف عضوا  مياطة التيجانيد أ.

 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة عضوا  رضا بن عالل /دأ.
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه )ل.م.د(-7

 

 ياحي سليمللطالب:  -
 

 .1808-1787سيراليون تحت السيطرة االستعمارية البريطانية  عنوان البحث:
 التخصص تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء.

 

 الجامعة الصفة ياحي سليملجنة المناقشة الطالب:  -

 2جامعة الجزائر رئيسا / منصف بكايدأ.

 " مقررا نايت قاسي إلياس /دأ.

 " عضوا عبد القادر كرليل /أ.د

 " عضوا سعاد مصطفاوي /د

 جامعة الجلفة عضوا مغدوري حسان /دأ.

  2بليدةجامعة ال عضوا /بوسليماني عبد الرحمند 

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه )ل.م.د(-8

 

 سعيد عواجللطالب:  -
 

 .1884-1840زنجبار في عهد الدولة البوسعيدية  عنوان البحث:
 تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء.التخصص 

 

 الجامعة الصفة سعيد عواجلجنة المناقشة الطالب:  -

 2جامعة الجزائر رئيسا / منصف بكايدأ.

 " مقررا عبد الرحمان أوالد سيدي الشيخد أ.

 " عضوا محمد بلقاسمد 

 " عضوا فضيلة عالويد. 

 2بليدةالجامعة  عضوا بوسليماني عبد الرحماند.

 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة عضوا أحمد بن جابود.أ.
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه )ل.م.د(-9

 

 سميرة عبودللطالب:  -
 

 .1962-1956الدور العسكري للمرأة الجزائرية خالل الثورة  عنوان البحث:
 التخصص تاريخ الجزائر العسكري عبر العصور

 

 الجامعة الصفة سميرة عبودلجنة المناقشة الطالب:  -

 2جامعة الجزائر رئيسا / كرليل عبد القادردأ.

 " مقررا بوعزة بوضرسايةد أ.

 " عضوا يحياوي عبد الوهابد 

 " عضوا قشوان عبد الرزاقد. 

 جامعة تيبازة عضوا ودوع محمدد.أ.

 جامعة المسيلة عضوا أحمد مسعود سيد عليد.أ.

      

 

 لجنة مناقشة رسالة دكتوراه )ل.م.د( تشكيل-10

 

 بدرة غجاتيللطالب:  -

-  

 .1962-1958وزارات التسليح ودورها في الثورة  عنوان البحث:

 التخصص تاريخ الجزائر العسكري عبر العصور

 

 الجامعة الصفة بدرة غجاتيلجنة المناقشة الطالب:  -

 2جامعة الجزائر رئيسا / نويصر مصطفىدأ.

 " مقررا بوضرسايةبوعزة د أ.

 " عضوا يحياوي عبد الوهابد 

 " عضوا عالوي فضيلةد. 

 جامعة الشلف عضوا جياللي تكراند.أ.

 جامعة خميس مليانة عضوا مليكة عالمد.أ.
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه )ل.م.د(-11

 

 نسيمة بوترعةللطالب:  -
 

 م.12-9هـ/6-3صناعة العطور في األندلس ما بين القرنين  عنوان البحث:
 التخصص تاريخ وسيط

 

 الجامعة الصفة نسيمة بوترعةلجنة المناقشة الطالب:  -

 2جامعة الجزائر رئيسا العزيز بوكنة/ عبد دأ.

 " مقررا موسى هواريد أ.

 " عضوا خالدي عبد الحميدد 

 " عضوا سليماني عبد القادرد. 

 جامعة البويرة عضوا نسيم حسبالويد.

 2جامعة البليدة  عضوا حميدي مليكةد.أ.

      

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه )ل.م.د( -12

 

 بن عمارة زكيةللطالب:  -
 

 طب الحيوان في بالد المغرب من القرن الثاني الهجري إلى القرن الثالث هجري. عنوان البحث:
 التخصص تاريخ وسيط

 

 الجامعة الصفة بن عمارة زكيةلجنة المناقشة الطالب:  -

 2جامعة الجزائر رئيسا / عبد العزيز بوكنةدأ.

 " مقررا خالدي عبد الحميد .د

 " عضوا عيفة الحاجد أ.

 " عضوا لوزري سعيدةد. 

 جامعة البويرة عضوا أوكيل باديسد.

 المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة عضوا بن شوش مرواند.
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 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه )ل.م.د( -13
 

 عبد العالي إبراهيمللطالب:  -
 

الدعم الجزائري لحزب المؤتمر الوطني اإلفريقي وحزب المؤتمر البانافريكاني  عنوان البحث:
1962-1994. 

 التخصص تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء.

 الجامعة الصفة عبد العالي إبراهيملجنة المناقشة الطالب:  -

 2جامعة الجزائر رئيسا / منصف بكايدأ.

 " مقررا عالوي فضيلةد. 

 " عضوا / زغيدي محمد لحسندأ.

 " عضوا سعاد مصطفاويد. 

 3جامعة الجزائر  عضوا /محمد بوعشةدأ.

 جامعة الجلفة عضوا الهادي عامرد.أ.

 

 تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه )ل.م.د( -14
 
 حجاج حسن: للطالب -

 
 .1962-1956عنوان البحث: االتحاد السوفياتي والثورة الجزائرية 
 التخصص التاريخ العسكري للجزائر عبر العصور.

 الجامعة الصفة لجنة المناقشة الطالب: حجاج حسن -

 2جامعة الجزائر رئيسا أ.د/ نويصر مصطفى

 " مقررا أ.د. نايت قاسي إلياس

 " عضوا أ.د كرليل عبد القادر

 جامعة مسيلة عضوا أ.د/ أحمد مسعود سيد علي

 جامعة خميس مليانة عضوا أ.د.تاونزة محفوظ

 جامعة تيبازة عضوا أ.د.ودوع محمد
 

 مالحظة: 

إدراج ملف الطالب حجاج حسن أمام المجلس العلمي للكلية، بعد موافقة أعضاء المجلس،  تمّ  -

، موقع من طرف أ.غرداوي نور الدين 05/10/2022وذلك بعد إلحاق وعد بالنشر مؤرخ في 

 باعتباره مديرا للمجلة المراد نشر مقال الطالب المذكور آنفا فيها. 

-  

 ى وجود وعد بالنشر،و ال يمكن اجراء المناقشة اال بعد نشر المقال.وقد تم تشكيل لجنة المناقشة بناء عل
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  لجان المناقشةتعديل ثانيا: 
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  لجان المناقشةتعديل ثانيا: 

I-:ال يوجد  قسم الفلسفة 

IIتقسم علم المكتبا 

التنازل عن رئاسة لجنة مناقشة المتمثل في طلب األستاذة شباب فاطمة الموافقة على  -

 .ستاذة غرارمي وهيبةلأل هابمبرر، مع اقتراح،  سيهام حدادأطروحة دكتوراه للطالبة 

 الجامعة الصفة سيهام حدادلجنة المناقشة الطالب:  -

 2جامعة الجزائر رئيسا وهيبة غرارميأ.د/ 

 " مقررا محمد عبد الهادي /أ.د

 " عضوا لويزة فروخي د/

 " عضوا عفاف عائشة بليميد/ 

 3جامعة الجزائر عضوا / ابراهيم بعزيزأ.د

 -بسكرة–محمد خيضر جامعة  عضوا د/كمال مسعودي

 

III- :قسم التاريخ 

 دكتوراه العلوم لجان مناقشةتعديل .1
 
 ميدان كلثوم: ةللطالب -
-  
 جمال يحياويد/  المشرف: -
 .1930-1830الجزائر دراسة عمرانية  عنوان األطروحة: مدينة -

 الرأي واالقتراح:

  ميدان كلثوم الطالب) ة(:

 المقترحة لجنة المناقشة الجنة المناقشة السابقة

المرجع محضر اللجنة والمجلس العلمي 
 .23/11/2016بتاريخ 

 د/ إبراهيم سعيــود رئيسا
 د/ جمال يحياوي مشرفا ومقررا.

 د/ محمد بن شوش عضوا
 حمزي كمال عضوا.د/ 

 د/ أحمد بن جابو عضوا.
 د/ إلياس نايت قاسي عضوا.

 

 
 االبقاء عليها

مع تعويض  أ.د/ محمد بن شوش 

 المتوفى رحمه هللا 

 بـ أ.د/  مصطفى نويصر.

 



 2022أكتوبر  06           ّاملجلس العلمي للكلية                    ّّ    2رقم  -الدورة العادية 

35 
 

 دكتوراه العلوم لجان مناقشةتعديل  .2

 

 محدادي محمدللطالب: 

 

 جمال يحياويد/  المشرف: -

عنوان األطروحة: دور رجال جمعية العلماء في نشر وتطوير التعليم العربي الحر  -

 . )منطقة األوراس نموذجا(1956-1931بالشرق الجزائري 

  محدادي محمد ) ة(:الطالب

 المقترحة لجنة المناقشة الجنة المناقشة السابقة

المرجع محضر اللجنة والمجلس العلمي 
 .17/12/2017بتاريخ 

 / محمد القورصو رئيساأ.د
 د/ جمال يحياوي مشرفا ومقررا.

 د/ حمزي كمال عضوا.
 د/ زغيدي محمد لحسن عضوا.

 د/ أحمد مريوش عضوا 
 د/ حسان مغدوري عضوا.

 

 اسناد الرئاسة
 د/حمزي كمال بدل ا.د. محمد القورصولـــ:  
. 

 وتعويض عضو المناقشة  بـــ:
 د.مولود عويمر 

 

 النظر في لجنة المناقشة دكتوراه ل م د.التماس إعادة  3-

 غريس مبروك.للطالب 
 
 

 .......... -1956عنوان األطروحة: التنظيم العسكري للوالية السادسة 

    

 المجلس العلمي السابق.اللجنة المعينة من طرف االبقاء على  الرأي: 

 الجامعة الصفة غريس مبروكلجنة المناقشة الطالب:  -

 2جامعة الجزائر رئيسا / حمزي كمالدأ.

 " مقررا نايت قاسي إلياسد. أ.

 " عضوا سعودي يسمينةد أ.

 " عضوا قطوش وهيبةد. 

 جامعة تيبازة عضوا دحمان تواتيد.أ.

 جامعة البويرة عضوا سعداوي مصطفىد.أ.
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 ثالثا: تغيير االشراف في الدكتوراه/

 تعيين مشرف مساعد 
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 -علوم-شراف على رسائل دكتوراه اإلتغيير  /ثالثا

I-قسم الفلسفة   

 -علوم-شراف على رسائل دكتوراه اإلتغيير  -1

 

 فاطمة الزهراء والي : ةللطالب -

 

 فلسفة عربية إسالمية التخصص : -

 أثر الفكر الغنوص ي في الفرق اإلسالمية ) الشيعة واملتصوفة أنموذجا(   : عنوان البحث

 الزهراء واليفاطمة : ة الطالب

 رأي المجلس العلمي المشرف الجديد المشرف السابق

 باملوافقة سامية لونةد/  محمد وادفل د/ 

 وفاة األستاذ المشرف محمد وادفل )رحمه هللا تعالى(. السبب : -  

 

 .على رسائل دكتوراه علومتغيير اإلشراف  -2

 

 حسين بوبيديللطالب:  -

 

 ف/ عربية إسالمية التخصص : -

 سلطة املتغلب في الفكر السياس ي االسالمي    عنوان البحث:      

 حسين بوبيديالطالب: 

 رأي المجلس العلمي المشرف الجديد المشرف السابق

 بالموافقة نوال بورحلة  /أ.د محمد وادفلد/ 

 

 وفاة األستاذ المشرف محمد وادفل )رحمه هللا تعالى(.السبب :  -  
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III- قسم التاريخ 

 :دكتوراه علوما/ 

 علومتغيير إشراف على رسائل دكتوراه  .1

 

 هاليت صليحة: ةللطالب -

 

 قديمتاريخ  التخصص: -

السياسة الزراعية الرومانية في المغرب القديم ومصر من خالل عنوان البحث:إسهامات 

 التشريع الروماني )دراسة مقارنة(

 .2017سنة أول تسجيل 

 هاليت صليحةالطالب:  -

 رأي المجلس العلمي المشرف الجديد السابق المشرف

 بالموافقة  أشالف فطومةد/  رمضاني أم هاني/ ةدأ.

 

 ل م د دكتوراه ب/ 
 
 ل م دشراف على رسائل دكتوراه اإلتغيير  .1
 
 خديجة شقروش: ةللطالب-
 
 نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر. التخصص: -
 .2020/2021سنة أول تسجيل  -

 .1962-1961إتفاقيات إيفيان من خالل األرشيف السويسري عنوان البحث:        
 

 الطالب:

 رأي المجلس العلمي المشرف الجديد المشرف السابق

 بالموافقة قدور محمد د/أ. عالل بيتورد/ 
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 ل م دتغيير إشراف على رسائل دكتوراه  .2

 

 دين صورية.للطالب: 

 

 التاريخ المعاصر. التخصص: -

 .2015/2016سنة أول تسجيل  -

 .1900-1852الشعانبة في مواجهة االحتالل الفرنسي عنوان البحث:        

 

 الطالب:

 رأي المجلس العلمي المشرف الجديد المشرف السابق

  بالموافقة أ.د/ دليوح عبد الحميد شاوش حباسيد/ أ.

 
 
 طلب مشرف مساعد /2

 علوم. دكتوراه ا/ 
III- قسم التاريخ 

 

 أطروحةعلى مزدوج في إطار مهمة مشرف مساعد إشراف  طلب.1
  أ.د/الحاج عيفةعرض ملف: 1-

 تاريخ وسيط التخصص: -
فقهاء المالكية المغاربة في المشرق اإلسالمي وعالقتهم العلمية بفقهاء عنوان البحث:        

 هـ946-847الحنابلة خالل العصر العباسي 
 
 

 بن عياش الطاهر الطالب:

 رأي المجلس العلمي المساعدالمشرف  الرئيسي المشرف

بالرفض الن القانون  عيساني شفيقة د/ الحاج عيفةأد/ 
طلبة يسمح به فقط ل

  الطور الثالث ل م د
3

 

                                                           
3
يحدد كيفيات اإللتحاق بالطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها،  2022جانفي  11مؤرخ في  028المرجع القرار رقم  

 .28لمادة وال سيما ا
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  ل.م.دطلب مشرف مساعد دكتوراه .2

 ل م د دكتوراه ب/ 
 
I-قسم الفلسفة   
 

، من أجل إضافة مشرف مساعد طلب تقّدمت به األستاذة الدكتورة : آمال عالوشيش-

 ، دكتوراه الطور الثالث ل. م .د . نادية لعروسيللطالبة 

   رأي المجلس:

 وجود المبرر.الرفض لعدم         

 
 II-ت: ال يوجدقسم علم المكتبا 

III- قسم التاريخ 

 ب/ دكتوراه ل م د 

 
 أطروحةعلى مزدوج في إطار مهمة مشرف مساعد شراف إل أ.د/الحاج عيفة طلب.1

هـ/       656-506االغتياالت السياسية لفرقة الحشاشين في المشرق اإلسالمي عنوان البحث: 

 م1258 -  1112

 دراسات تاريخية في العصر الوسيط . التخصص: -

     

 .2017-2016سنة أول تسجيل 

 

 عيساني بوعالم الطالب:

 رأي المجلس العلمي المساعدالمشرف  الرئيسيالمشرف 

 الرفض عيساني شفيقة د/ الحاج عيفةأد/ 
 بسبب تجاوز المدة القانونية

 )يسمح به خالل السنتين االوليتين فقط(
 

 

                                                                                                                                                                                     
3
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 ل.م.د. طلب مشرف مساعد دكتوراه -2-

 أطروحةعلى مزدوج في إطار مهمة مشرف مساعد شراف إل أ.د/الحاج عيفة طلب

 دراسات تاريخية في العصر الوسيط عرض ملف: التخصص:

 من احراق االحياد الى إحراق المدونة –المصادرات الفكرية في الغرب اإلسالمي عنوان البحث:        

 .2018-2017سنة أول تسجيل 

 

 بن العيطر مصطفى الطالب:

 رأي المجلس العلمي المساعدالمشرف  الرئيسيالمشرف 

 الرفض عميروش نعيمة د/ الحاج عيفةأد/ 
 بسبب تجاوز المدة القانونية

 )يسمح به خالل السنتين االوليتين فقط(
 

 

 

 طلب مشرف مساعد دكتوراه ل.م.د. -3-

 أطروحةعلى مزدوج في إطار مهمة مشرف مساعد  شرافإل د/حباسي شاوشأ..طلب
  أعرض ملف: 

 
 معاصر التخصص: -
-  

 العمل الفدائي أثناء الثورة عنوان البحث:        
 

 لمين لحسن الطالب:

 رأي المجلس العلمي المساعدالمشرف  الرئيسيالمشرف 

 الرفض خيشان محمد د/ حباسي شاوشأد/ 
 بسبب تجاوز المدة القانونية

 خالل السنتين االوليتين فقط()يسمح به 
 

 

 

 



 2022أكتوبر  06           ّاملجلس العلمي للكلية                    ّّ    2رقم  -الدورة العادية 

42 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دكتوراهالرسائل ن تعديل عناويرابعا: 

 ل م د + علوم
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 عناوين رسائل دكتوراه الطور الثالث ) ل. م . د (. تعديل -رابعا

I-قسم الفلسفة   

 تعديل عناوين رسائل دكتوراه الطور الثالث ) ل. م . د (.1

 

 مريم دريسيللطالبة : -
 
 المشرف: أ . د . آمال موهوب-

 

 مريم دريسي  :ة الطالب
 رأي املجلس العلمي الجديد العنوان  السابق العنوان

القضية الزمنية عند ابن سينا  مفهوم
 من وجهة نظر المنطق المعاصر

دراسة تحليلية في المقاربة 
 الحوارية للمنطق الزماني

 وافقةبامل

 

 

 ceristضرورة تسجيل  التغيير على مستوى   مالحظة:

 

 II-تقسم علم المكتبا 

 تحويرأو تعديل عناوين رسائل دكتوراه ل.م.د.1
 
 زيرام بهية: ةللطالب-
 
 المشرف: محاجبي عيسى -
 

ّزيرام بهّية :الطالبة

ّرأي املجلس العلميّالعنوان  الجديدّالعنوان السابق

اإلدارة بالكفاءات في ظل البيئة 

الرقمية : دراسة عّينة من املكتبات 

 الجامعية لجامعات الجزائر وسط

دراسة لعّينة من  اإلدارة بالكفاءات :

املكتبات املركزية الجامعية لجامعات 

 الجزائر وسط

 

 وافقةبامل 

ّ

 ceristضرورة تسجيل  التغيير على مستوى   مالحظة:
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 دكتوراه ل.م.د لةرسا تحوير عنوان .2

ّحاج محمد زهيةللطالبة: -
ّاملشرف: أقبال منهي -

ّ: حاج محمد زهيةالطالبةّ

ّرأي اللجنة العلميةّالجديدالعنوان  ّالعنوان السابق

"األرشيف القضائي الجزائري 

خالل الفترة االستعمارية 

: مقاربة 1830-1962

 بروسبوغرافية ".

"األرشيف القضائي في الجزائر خالل 

الفترة االستعمارية الفرنسية 

(: مقاربة 1830-1848)

 بروسبوغرافية"

 

 وافقةبامل

 

 ceristضرورة تسجيل  التغيير على مستوى   مالحظة:

III- قسم التاريخ  

 
 ل م دتعديل عناوين رسائل دكتوراه  .1
 
 براهيمي أسامةللطالب:  -

 
 د/ شريف عبد القادر المشرف: -

  براهيمي أسامة الطالب) ة(:
 العنوان الجديد العنوان السابق

-2تطور صناعة الكاغد عند المسلمين ق 
 م.15-9هـ/9

إنتاج الورق بالغرب اإلسالمي  حواضر
م دراسة تاريخية 15-9هـ/9-2ق 

 حضارية

 
 ceristضرورة تسجيل  التغيير على مستوى   مالحظة:

 ل م دتعديل عناوين رسائل دكتوراه  .2
 
 فتحي شواطيللطالب:  -

 
 أ.د/ شريفي أحمد المشرف: -

  فتحي شواطي الطالب) ة(:
 العنوان الجديد العنوان السابق

-6الرحالة اليهود بين الشرق والغرب ق 
 م دراسة حضارية13-12هـ/7

الرحالة اليهود بين الغرب والشرق ق 
م. دراسة تاريخية 13-12هـ/6-7

 حضارية

 ceristضرورة تسجيل  التغيير على مستوى   مالحظة:
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 البيداغوجية المطبوعاتخامسا: 
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 البيداغوجية:المطبوعات خامسا: 
I-قسم الفلسفة   

 تقارير الخبرة حول مطبوعات بيداغوجية: .1

 نعيمة بن صالح .:  األستاذة-

 مشاريع الفكر العربي و اإلسالمي المعاصرمطبوعة حول المقياس : -
 فلسفة. 02مستوى : ماستر  -
مدعمة قراءات في مشاريع الفكر العربي واإلسالمي المعاصر.   ) المطبوعة بعنوان : -

 بنصوص تطبيقية (.

 اسم الخبيرين :
 أ. د / منور قيروان. -
 د / حموش تونسية . -
 

 II-تقسم علم المكتبا 

 :بيداغوجية  مطبوعةل نتعيين خبيري .1

 بوقاسم محمدالمترشح: 
 

 المقياس: اإلعالم اآللي التوثيقي
 تخصص: مكتبات

 الخبير الداخلي:ترفاس محمد السعيد
 محمد لمين الخبير الخارجي:بونيف

ّ

  : تاذةالموافقة على المطبوعات البيداغوجية لألس .2

 (واحمد المية    - لطابي مريم -  -حطاب منيرة)
 

 اسم الخبيرين (-المستوى-التخصص -تنقص بيانات المطبوعات ) العنوان : مالحظة
ّ

III- التاريخ قسم 

 األستاذيةمطبوعة بيداغوجية تخص التأهيل لرتبة أستاذ ل نتعيين خبيري -1
 

 يامنة بحيريد. المترشح: 
 )سنة أولى ماستر(في مقياس الدولة العثمانية نشأتها وتطورها المقياس: محاضرات 

 الدولة العثمانيةتخصص: 
 أ.د/ كنتور رابحالخبير الداخلي: 

 تيارت -بوغوفالة وداند/ الخبير الخارجي: 
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 األستاذيةمطبوعة بيداغوجية تخص التأهيل لرتبة أستاذ  نتعيين خبيري .2
 

 بورني دليلةد. المترشح: 
 

 (ل.م.د)سنة أولى مدخل إلى الحضارات القديمة المقياس: 
 علوم إنسانية سنة أولى جذع مشتركتخصص: 

 
 رمضاني ام هانئأ.د/ الخبير الداخلي: 

 أ.د/ رضا بن عاللالخبير الخارجي: 
 
 األستاذيةمطبوعة بيداغوجية تخص التأهيل لرتبة أستاذ  .3
 

 نورة مواسد. المترشح: 
 

 (ل.م.د)سنة أولى تاريخ الحضارات المقياس: 
 علوم إنسانية سنة أولى جذع مشتركتخصص: 

 
 أ.د/ رحماني بلقاسمالخبير الداخلي: 

 أ.د/ ساحير نصيرة المدرسة ع لألساتذة بوزريعةالخبير الخارجي: 
 

 األستاذيةمطبوعة بيداغوجية تخص التأهيل لرتبة أستاذ  .4
 

 نورة مواسد. المترشح: 
 

 (ثانية ماستر)سنة الحضارة الرومانية المقياس: 
 تاريخ قديمتخصص: 

 
 أ.د/ حارش محمد الهاديالخبير الداخلي: 

 أ.د/ العمري عبد النورالخبير الخارجي: 
 
 
 األستاذيةلرتبة  الترقيةخص ي بيداغوجي مؤلف.5
 

 نورة مواسد. المترشح: 
 

 (ثالثة ل.م.د)سنة الرومان واإلغريق  المقياس
 تاريخ قديمتخصص: 

 أ.د/ بومريش ليلىالخبير الداخلي: 
 كاكي محمد من جامعة الجلفة.الخبير الخارجي: 
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ّاملشاريع التمهيديةسادسا: 

ّلطلبة الدكتوراه 
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I-ال يوجد  قسم الفلسفة : 

 II-تقسم علم المكتبا 

 لفاملعرض  -1

 (2022/2023املوافقة على املشاريع التمهيدية لطلبة الدكتوراه)دفعة  

اسم ولقب 

ّالطالب

املشرف ّعنوان األطروحةّالتخصص

ّالرئيس

املشرف 

ّاملساعد

هندسة وتكنولوجيا ّعزالدين نائلة

ّاملعلومات

مهارات الثقافة الرقمية لدى األساتذة 

وأثرها على التعليم  وطلبة الدكتوراه

 .2االلكتروني بجامعة الجزائر

بن طاهر 

ّفضيلة

-ّ

هندسة وتكنولوجيا ّزميري خولة

 املعلومات

املمارسات الرقمية لطلبة جامعة 

وأثرها على استرجاع  2الجزائر

 املعلومات.

محاجبي 

ّعيس ى

ّدعي أحمد

هندسة وتكنولوجيا ّورخ بلقاسم

 املعلومات

لبرامج تصميم استراتيجية وطنية 

تدريب وتكوين مستفيدين في الثقافة 

الرقمية: دراسة لعينة من جامعات 

 الجزائر وسط.

محاجبي 

ّعيس ى

ّدعي أحمد

شوارفية 

ّوسيلة

علم املكتبات 

ّواملعلومات

تقييم أثر البحث العلمي باستعمال 

مقاربة القياسات البديلة: دراسة 

حول موضوع األمن الغذائي في 

 الجزائر.

بوداود  

ّيمابراه

شباب 

ّفاطيمة

حجاب عبد 

ّالكريم

علم املكتبات 

 واملعلومات

التعاون العلمي حول موضوع األمن 

الغذائي في الجزائر: دراسة وفقا 

 للقياسات العلمية.

شباب ّشاشة فارس

ّفاطيمة

علم املكتبات ّبوذيبة بلقاسم

 واملعلومات

تقييم اإلنتاج العلمي حول موضوع 

دراسة وفقا األمن الغذائي في الجزائر: 

 للقياسات العلمية.

كحالت 

ّسمرة

ّفروخي لويزة

تسيير ومعالجة ّمختاري مونية

ّاملعلومات

إدارة املعرفة ودورها في اتخاذ القرار 

 باملؤسسات

د.سليماني 

ّرحيمة

ّ

-ّ
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جباري عبد 

ّالعزيز

تسيير ومعالجة 

 املعلومات

د.سليماني  إدارة املعرفة املؤسسات الوثائقية 

ّرحيمة

-ّ

تسيير ومعالجة ّعائشة يعيش

 املعلومات

اليقظة التكنولوجيا في مراكز البحث 

 باملؤسسات االقتصادية

د.قادري 

ّأمال

-ّ

أثر التنظيم اإلداري على تكوين ّأرشيفّقرنيش ايمان

أرصدة األرشيف النهائي: دراسة 

 الجزائر. -ميدانية بشركة سونلغاز

د. بوربيعة 

ّكمال

-ّ

الذاكرة املؤسساتية: األرشيف  رقمنة أرشيفّمحديد مراح

–النهائي لوزارة الشؤون الخارجية 

 -نموذجا

/ سآلل .دأ

ّعاشوّر

-ّ

إشكالية تكوين أرصدة األرشيف   أرشيفّشيخي فايزة

النهائي في مؤسسات التعليم العالي: 

دراسة حالة كليتي الحقوق والطب 

 "-بن يوسف بن خدة-1لجامعة الجزائر

 

د. بن طاهر 

ّفضيلة

-ّ

 

 

III- قسم التاريخ  

 لم تتضمن هذه الدورة ملفات لمشاريع دكتوراه علوم أو ل.م.د
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 التسجيل طلبات تمديد سابعا: 

 دكتوراه علوم+ ل.م.د
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 طلبات تمديد التسجيلسابعا: 

I-ال يوجد  قسم الفلسفة : 

 II-تقسم علم المكتبا  :        ّ

نوع ّالطالبّالرقم

الدكتوّر

ّاه

 أوّل سنة

 في تسجيل

 الدكتوراه

ّالرأيّاملشرفّالسنة الحالية

2018/2019 ل.م.د بوزيد حميدة 01 السنة  

 الخامسة

 موافقة سالل عاشور 

2018/2019 ل.م.د قصيور ليندة 02 السنة  

 الخامسة

 موافقة بوربيعة كمال

2018/2019 ل.م.د مايدي رضا 03 السنة  

 الخامسة

 موافقة عبد الكريمترار 

2018/2019 ل.م.د سماعيل نسيمة 04 السنة  

 الخامسة

 موافقة بوفجلين زهرة

2018/2019 ل.م.د بلحاج الزين فتحية 05 السنة  

 الخامسة

عبد الهادي 

 محمد

 موافقة

2018/2019 ل.م.د دربين نصيرة 06 السنة  

 الخامسة

 موافقة عيس ى محاجبي

2018/2019 ل.م.د عمروش كريمة 07 السنة  

 الخامسة

عبد الهادي 

 محمد

 موافقة

2018/2019 ل.م.د بن قويدر سمية 08 السنة  

 الخامسة

 موافقة كحالت سمرة

2019/2020 ل.م.د الربي حمزة 09  موافقة بوربيعة كمال السنة الرابعة 

2019/2020 ل.م.د شهاب أنفال 10  موافقة ترار عبد الكريم السنة الرابعة 

2019/2020 ل.م.د سعدي زينب 11  موافقة سالل عاشور  السنة الرابعة 

2019/2020 ل.م.د رشام ريان 12  موافقة سليماني رحيمة السنة الرابعة 

سفيان تسوري  13

 عائشة

2019/2020 ل.م.د  موافقة كوداش مليكة السنة الرابعة 

2019/2020 ل.م.د دخاخني هناء 14  موافقة جزايري سمير السنة الرابعة 
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2019/2020 ل.م.د نصيرةبوطيبة  15  موافقة دحمان مجيد السنة الرابعة 

2019/2020 ل.م.د راشدي عبد املالك 16  موافقة شباب فاطمة السنة الرابعة 

2019/2020 ل.م.د ترانيم هاجر 17  موافقة بوفجلين زهرة السنة الرابعة 

2017/2018 كالسيك بن بلقاسم نادية 18 6 السنة   موافقة أقبال منهي 

2017/2018 كالسيك بن خضرة نجاح  19  موافقة جزائري سمير  6السنة 

2017/2018 كالسيك بوصحراء سعاد  20  موافقة كوداش مليكة  6السنة 

2017/2018 كالسيك حاج محمد زهية 21  موافقة أقبال منهي  6السنة 

2017/2018 كالسيك حساني سهام 22 6 6السنة   موافقة سالل عاشور  

2017/2018 كالسيك عزيزي سهيلة 23 6السنة    موافقة بوفجلين زهرة 

2017/2018 كالسيك لعكريب راضية 24 6السنة    موافقة شباب فاطمة 

2017/2018 كالسيك لولي حسينة 25 6السنة    موافقة سالل عاشور  

2017/2018 كالسيك لدادة دليلة 26 6السنة    موافقة غرارمي وهيبة 

2017/2018 كالسيك آيت إفتان سامية 27 6السنة    موافقة بوفجلين زهرة 

2017/2018 كالسيك العقون ياسين 28 6السنة    موافقة كوداش مليكة 

2017/2018 كالسيك بوجنانة وئام 29 6السنة    موافقة عالهم رابح 

2017/2018 كالسيك بوشمال عائشة 30 6السنة    موافقة عالهم رابح 

2018/2019 كالسيك جياللي محمد 31 السنة  

 الخامسة

 موافقة واكد نعيمة

2018/2019 كالسيك شنوفي نورة 32 السنة  

 الخامسة

 موافقة بوفجلين زهرة

2018/2019 كالسيك حساني زينب 33 السنة  

 الخامسة

 موافقة حشاني سمير

2018/2019 كالسيك بن يوسف حورية 34 السنة  

 الخامسة

 موافقة جزائري سمير

2018/2019 كالسيك خالف نسيمة 35 السنة  

 الخامسة

 موافقة دحمان مجيد

2018/2019 كالسيك أوبراهم تسعديت 36 السنة  

 الخامسة

 موافقة حوالي مولود
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III- قسم التاريخ 

 دكتوراه علوم. ا/
ّ(دكتوراه علوم) تمديد التسجيل طلب. 1
 المختار ولد محمدللطالب:  -

 
 معاصرتاريخ  التخصص: -
 .2018سنة أول تسجيل  -

 
 المختار ولد محمدالطالب : 

 العلمي المجلسرأي  التعليل األستاذ المشرف

 بالموافقة جائحة كورونا التي عطلت كل شئ لزهر بديدةأد/ 

 

 (دكتوراه علوم)تمديد التسجيل طلب .2

ّ

 علي هبيتةللطالب: 

 ومعاصر تاريخ حديث التخصص: -

 .2017/2018سنة أول تسجيل  -

 

 علي هبيتةالطالب : 

 العلمي المجلسرأي  التعليل األستاذ المشرف

ظروف صحية على أمل إنهاء العمل  بوضرساية بوعزةأد/ 
 22/23خالل السنة 

 بالموافقة

 

 (دكتوراه علوم)تمديد التسجيل طلب .3

 
 سمير واليللطالب: 

 ومعاصر تاريخ حديث التخصص: -
 .2017/2018سنة أول تسجيل  -

 

 سمير واليالطالب: 

 العلمي المجلسرأي  التعليل المشرف األستاذ

الطالب في طور استكمال إنجاز  دحماني توفيقأد/ 
وهو  %70أطروحته ونسبة اإلنجاز 

 في حاجة إلى تمديد

 بالموافقة
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 تمديد التسجيل طلب .4
 
 مخاتي سهيلة: ةللطالب -

 ومعاصر تاريخ حديث التخصص: -
 .2017/2018سنة أول تسجيل  -

 
 مخاتي سهيلة:  ةالطالب

 المجلسرأي  التعليل األستاذ المشرف
 العلمي

الطالبة في طور استكمال إنجاز أطروحته  دحماني توفيقأد/ 
وهي في حاجة إلى  %70ونسبة اإلنجاز 

 تمديد

 بالموافقة

 

 (دكتوراه علوم)تمديد التسجيل طلب -5

ّ

 وليد باللللطالب: 

 

 ومعاصر تاريخ حديث التخصص: -
 .2017سنة أول تسجيل  -

 
 وليد باللالطالب : 

 العلمي المجلسرأي  التعليل األستاذ المشرف

ظروف عائلية صعبة وأقترح  بشير سعدونيأد/ 
 تمديد الفترة إلتمام العمل

 بالموافقة

 

 (دكتوراه علوم)تمديد التسجيل طلب -6

ّ

 مسعودة قاسي: ةللطالب -
 

 ومعاصر تاريخ حديث التخصص: -
 .2017سنة أول تسجيل  -

 
 مسعودة قاسي:  ةالطالب

 العلمي المجلسرأي  التعليل األستاذ المشرف

نقص المادة العلمية إضافة إلى  محمد قدورأد/ 
 أسباب عائلية

 بالموافقة
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 (دكتوراه علوم)تمديد التسجيل طلب -7

ّ

 مريم بركان: ةللطالب

  تاريخ حديث التخصص: -

 .2017/1018سنة أول تسجيل  -

 مريم بركان:  ةالطالب

 العلمي المجلسرأي  التعليل المشرف األستاذ

الظروف الصعبة في ظل وباء كورونا الذي  كنتور رابحأد/ 
 نتج عنه غلق المكتبات ومراكز البحث

 بالموافقة

 

 (دكتوراه علوم)تمديد التسجيل طلب -8

ّ

 رجاء رهيوي: للطالب

 

  تاريخ حديث التخصص: -
 .2018سنة أول تسجيل  -

 
 رجاء رهيوي:  ةالطالب

 العلمي المجلسرأي  التعليل األستاذ المشرف

الظروف الصعبة في ظل وباء كورونا الذي نتج عنه  وهيبة قطوش د/ 
 نقص المادة العلمية.-غلق المكتبات ومراكز البحث

 بالموافقة

 
 

 (دكتوراه علوم)تمديد التسجيل طلب-9

ّ

 أقران ليلى: ةللطالب
 

  تاريخ حديث التخصص: -
 .2018سنة أول تسجيل  -

 
 أقران ليلى:  ةالطالب

 العلمي المجلسرأي  التعليل األستاذ المشرف

الظروف الصعبة في ظل وباء كورونا  مختار حسانيأد/ 
الذي نتج عنه غلق المكتبات ومراكز 

 نقص المادة العلمية- البحث

 بالموافقة



 2022أكتوبر  06           ّاملجلس العلمي للكلية                    ّّ    2رقم  -الدورة العادية 

57 
 

 (دكتوراه علوم)تمديد التسجيل طلب-10

 
 سعيداني زاهية: ةللطالب -
  وسيط تاريخ التخصص: -

 .2018سنة أول تسجيل  -
 سعيداني زاهية:  ةالطالب

 العلمي المجلسرأي  التعليل األستاذ المشرف
الظروف الصعبة في ظل وباء كورونا الذي  نبيلة عبد الشكورأد/ 

 نتج عنه غلق المكتبات ومراكز البحث
 نقص المادة العلمية

 بالموافقة

 

 (دكتوراه علوم)تمديد التسجيل طلب- 11

ّ

 بلهادف صورية: ةللطالب -
 معاصرتاريخ  التخصص: -

 . 2018سنة أول تسجيل  -
 بلهادف صورية:  ةالطالب

 العلمي المجلسرأي  التعليل األستاذ المشرف

الظروف الصعبة في ظل وباء كورونا  أ.د/ بن يوسف تلمساني
الذي نتج عنه غلق المكتبات ومراكز 

 نقص المادة العلمية   -البحث

 بالموافقة

 

 (دكتوراه علوم)تمديد التسجيل طلب-12

ّ

 هاليت صليحة: ةللطالب -
 قديمتاريخ  التخصص: -

   .تخصص قديم2018سنة أول تسجيل  -
 هاليت صليحة:  ةالطالب

 العلمي المجلسرأي  التعليل األستاذ المشرف

 أ.د/ رمضاني أم هاني
 

ظل وباء كورونا  الظروف الصعبة في
الذي نتج عنه غلق المكتبات ومراكز 

 نقص المادة العلمية-البحث

 بالموافقة

 
 (دكتوراه علوم)تمديد التسجيل طلب-13
 بودور سارة: ةلطالبل -

 2018-2017سنة أول تسجيل  -
 هاليت صليحة:  ةالطالب

 العلمي المجلسرأي  التعليل األستاذ المشرف

 مصطفى نويصرأ.د/ 
 

 بالموافقة صحية ظروف
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 دكتوراه ل.م.د. ب/

 

 رأي اللجنة التخصص الطلب أسماء الطلبة الرقم

بن السيلت  - 1
 مصطفى

 لصلج خليفة -
 هرماق فتيحة -

تمديد إلى السنة 
 الرابعة

تاريخ الجزائر العسكري 
 عبر العصور

 

 بالموافقة

 عبد العالي إبراهيم - 2
 خلفة صالح -
 سعدوني ياسمينة -

إلى السنة  تمديد
 الرابعة

تاريخ إفريقيا جنوب 
 الصحراء

 

 بالموافقة

 زروق مصطفى - 3
 بوحنيكة بوعالم -
 بورنان بوعالم -

تمديد إلى السنة 
 الرابعة

 بالموافقة التاريخ الوسيط

 دربال السعيد - 4
 لحلو سامية -
 معطاهللا عزيزة -

تمديد إلى السنة 
 الرابعة

 بالموافقة تاريخ الجزائر الحديث

 زكي بلكعلول - 5
 قادري حّدة -
 عباد يوسف -

تمديد إلى السنة 
 الرابعة

تاريخ الحضارات 
 القديمة

 بالموافقة

 غجاتي بدرة - 6
 سليماني آسيا -

تمديد إلى السنة 
 الخامسة

تاريخ الجزائر العسكري 
 عبر العصور

 بالموافقة

 فندالي محمد األمين - 7
 بلمهدي هاجر -
 ابرير حسام -

تمديد إلى السنة 
 الخامسة

إفريقيا جنوب  تاريخ
 الصحراء

 بالموافقة

 رابح جمال - 8
 والش بوعالم -
 دواودي نبيل -
-  

تمديد إلى السنة 
 الخامسة

 بالموافقة التاريخ الوسيط

 طريق إسمهان - 9
 عليوان رتيبة -
 كركار ربيعة -

تمديد إلى السنة 
 الخامسة

 بالموافقة تاريخ الجزائر الحديث

بن عيطر محمد  - 10
 عدالن

 مسعادي دنيا -
 حسام الدينشاوش  -

تمديد إلى السنة 
 الخامسة

تاريخ الحضارات 
 القديمة

 بالموافقة
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 ثامنا: حركة االساتذة الموظفين

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّالتعاقد..( -الترقية –التثبيت  -حركة املوظفين: )طلبات التحويل

ّ

 طلبات التثبيت: -1

I-ال يوجد:   قسم الفلسفة 

IIتقسم علم المكتبا 

طلب تثبيت األستاذة ماطي عائشة في رتبة أستاذ مساعد  وافقت اللجنة العلمية للقسم على -

ّقسم "ب"

III- ال يوجد: قسم التاريخ 

 ات التحويل:طلب.2

I-ال يوجد:   قسم الفلسفة 

IIال يوجد: تقسم علم المكتبا 

III- ّقسم التاريخ

 عرض الملف:

محاضرة " أ " تاريخ وسيط ، من  ( مكتوب فقط اللقب)  معروفطلب األستاذة  -1

 .2جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف إلى جامعة الجزائر

، وموّجه إلى السيد رئيس الجامعة عن طريق رئيس 2022جوان  20طلب المعنية مؤرخ في 

القسم، تّم إيداعه في مصلحة البحث العلمي، وهو مرفق بنسخة من آخر مقرر الترقية إلى سلك 

 .2021ديسمبر  23رتبة أستاذ محاضر "أ" مؤرخ في األساتذة المحاضرين 

 

محاضر " أ " تاريخ  خميلي العكروتتحويل مقدم من طرف األستاذ طلب  -2

 .2إلى جامعة الجزائر 2معاصر ، من جامعة سطيف 

تّم إيداعه في مصلحة البحث  طلب المعني موّجه إلى السيد رئيس اللجنة العلمية لقسم التاريخ ،

 .2022سبتمبر  11العلمي، وهو مؤرخ في 

 

محاضرة " أ " تاريخ حدبث ومعاصر ،  صباح عبارسيةتحويل مقدم من طرف األستاذ طلب .3

 .2من جامعة خميس مليانة إلى جامعة الجزائر
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ومرفق  خ.طلب المعني موّجه إلى السيد، تّم إيداعه في مصلحة البحث العلمي، وهو غير مؤر

بنسخة من شهادة التأهيل الجامعي، ونسخة من شهادة التوظيف صادرة عن كلية العلوم اإلجتماعية 

 .2021/ 09/ 05واإلنسانية بجامعة خميس مليانة  مؤرخة في 

 

 

ألن التحويالت ليس من جميع طلبات التحويل ،رفض البت في   المجلس: رأي 

 في الجهات المخولة قانونا.صالحيات المجلس العلمي، ويفصل بشأنها 

 

 / طلبات التعاقد لالساتذة المتقاعدين:3

I-ّعرضت الطلبات الخاصة باالساتذة اآلتية أسماؤهم::   قسم الفلسفة

 األستاذ الدكتور/ عبد الرحمان بوقاف ، -

 األستاذة الدكتورة / خديجة هني ، - 

IIال يوجد: تقسم علم المكتبا 

III- قسم التاريخ 

ّعرضت الطلبات الخاصة باالساتذة اآلتية أسماؤهم:

 االستاذ الدكتور / الحاج العيفة، -

 االستاذ الدكتور/ بشير سعدوني، -

 االستاذ الدكتور / حساني مختار.-

 

 :ي المجلس أر

 ان البت في ملفات التعاقد لألساتذة المتقاعدين ال يعد من صالحيات المجلس،-

 الهيئات المخول لها قانونا اصدار قرار التوظيف. وأن هذه الملفات تحال على -

وقد قدم األعضاء موافقتهم عليها  بناء على تزكية األقسام المنتمين اليها  والتي أرفقت 

 بطلباتهم.
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 التظاهرات العلميةتاسعا: 

 الدولية والوطنية

ّ
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 تاسعا: التظاهرات العلمية الدولية والوطنية
 

I- ال يوجد  الفلسفةقسم : 

 

 II-تقسم علم المكتبا 

 

 تنظيم ملتقى وطنيالموافقة على طلب  /1

 ّّ

 املرسلة بعد املحضر:العنوان املكتوب في بطاقة التظاهرات 

املسائل املتخصصة بقضايا منهجية البحث العلمي ونقاط التقاطع بين التخصصات: مقاربة علم 

ّاملكتبات وتكنولوجيا املعلومات. 

15/04/2023ّ: حددالتاريخ امل

ّ

ّاألستاذ عبد الهادي محمد :ستاذاأّلمن طرف 

ّ

 ندوة علمية  الموافقة على طلب تنظيم -2

ّالعنوان: املمارسات األرشيفية في الجزائر ،

ّستاذ بوربيعة كمالاأّلمن طرف 

ّ التاريخ املحتمل:  في األسبوع األول من شهر نوفمبر.

ّ

ّيوم دراسي الموافقة على طلب تنظيم -3
ّالبحث البيليوغرافي في البيئة الرقمية  حوّل

ّ. ستاذ األستاذ محاجبي عيس ىاأّلمن طرف 

ّالتاريخ املحتمل: غير موجود.

ّ

ّ
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III- قسم التاريخ 

 الموافقة على طلب الموافقة على تنظيم ملتقى دولي. /1
 التخصص: تاريخ حديث ومعاصر

 مخبر الوحدة المغاربية عبر العصور 
 (19-16الموروث الثقافي العثماني في الجزائر من خالل الرصيد األرشيفي )قالبحث:  فرقة

 الموضوع طلب الموافقة على تنظيم ملتقى دولي.

 :العنوان املكتوب في بطاقة التظاهرات 

 والقواسم الحضارية. ثقافيالجزائـــر وتركيــــا، اإلرث ال
 

 د/ وهيبــة قطوشرئيسة الملتقى:  
 .2023المحتمل: ماي التاريخ 

 
 .دوليالموافقة على طلب تنظيم ملتقى  /2

 التخصص: تاريخ قديم
 مخبر الوحدة المغاربية عبر العصور

واألهداف وبروز  االستراتيجياتعنوان الملتقى: صراع القوى العظمى القديمة. الخلفيات، 
 الظاهرة االستعمارية.

 
 أ. د/ بلقاسم رحماني رئيسة الملتقى:

 .غير موجود :المحتمل التاريخ
 
 
 .وطنيالموافقة على طلب تنظيم ملتقى / 3

 التخصص: تاريخ وسيط
 (13-11هـ/ 7-5) عنوان الملتقى: النشاط االقتصادي في بالد المغرب األوسط خالل القرون 

 د/ شفيقة عيسانيرئيسة الملتقى: 
 .2022التاريخ المحتمل: ديسمبر 

 
 
 طلب تنظيم ملتقى وطني. الموافقة على /4

 مخبر الوحدة المغاربية عبر العصور
  تاريخ وسيطالتخصص: 

 (19-16الموروث الثقافي العثماني في الجزائر من خالل الرصيد األرشيفي )قفرقة البحث: 

 (1962-1918الموضوع عنوان الملتقى: الرصيد األرشيفي لمقاربة تاريخ الجزائر )
 

  د/ وهيبــة قطوش.رئيسة الملتقى:  
 .2023جانفي  16التاريخ المحتمل للملتقى: 
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 الموافقة على طلب تنظيم ندوة علمية. /5

 مخبر الوحدة المغاربية عبر العصور

 (19-16الموروث الثقافي العثماني في الجزائر من خالل الرصيد األرشيفي )قفرقة البحث: 

 عنوان: مصادر تاريخ الجزائر الثقافي.ال

 رئيسة الملتقى:  د/ وهيبــة قطوش

 .2022ديسمبر  05التاريخ المحتمل للندوة: 

 

  بخصوص التظاهرات العلمية ، الدولية والوطنيةالمجلس مالحظة 

   

على ،وافق المجلس على طلبات تنظيم التظاهرات العلمية، الدولية منها والوطنية    

وترسل للمجلس في القريب العاجل لتضمينها في المحضر  الخاصة بهاأن تستكمل  البيانات 

 النهائي طبقا لنموذج سيرسل الحقا.

 canevas كما يتوجب على المعنيين  تسجيل هذه التظاهرات بكامل بياناتها وفق 

 وفق اآلجال التالية: الجامعة،

 أشهر للتظاهرات العلمية الدولية. 6قبل  -

 ية.أشهر للتظاهرات العلمية الوطن 3قبل  -

 

   بخصوص الندوات العلمية وااليام الدراسيةالمجلس مالحظة 

أما بخصوص الندوات العلمية وااليام الدراسية ، فيكفي تسجيلها والبت فيها على 

 .  لإلعالم فقطمستوى االقسام، وترسل بياناتها للمجلس  
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 عاشرا: متفرقات
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 عاشرا: متفرقات

I- الفلسفةقسم   

ّ

طلب تغيير الوجهة بخصوص املنحة قصيرة املدى ، لألستاذة : نعيمة بن صالح، واألستاذة : 1-

ّى تونس .خليدة زكاري ، إل

ّ

ّ. توجه الى نيابة العمادة للبحث العلمي والعالقات الخارجية لتوضيح االجراءاترأي المجلس: 

IIتقسم علم المكتبا 

ّالطلبة: عند توجيهمراعاة قدرة استيعاب القسم  .1

 قدرة استيعاب القسم عند توجيه طلبة الجذع املشترك نظرا لألسباب التالية: مراعاةيرجى 

 .إحالة خمسة أساتذة على التقاعد وهم:اوال:

 األستاذة يوسفي مليكة-األستاذ بن شرطيوة رشيد-األستاذة حرطاني وهيبة -

 -األستاذة كثير ياسمينة-األستاذة بوطابة مسعودة -

 فضال عن ايداع ملفات التقاعد لثالثة أساتذة أخرين وهم:

 األستاذ حامة مصطفى-األستاذة علي باشا فاطمة الزهراء -األستاذ دبوب أوريدة -

 .نقص الهياكلثانيا:

 .ارتفاع عدد الطلبة املعيدين.ثالثا

ّاقتراح لجنة بإشراف رئيس القسم مكونة من :-2

 مسئولي تخصصات كل السنوات ،و نائب مدير الدراسات  ، و  مدير الدراسات -

 .2021/2022من أجل النظر في املشاكل العالقة بالنسبة للسنة الجامعية 

 

III- قسم التاريخ :ّ

ّإثبات شغور منصب األستاذ الدكتور املرحوم محمد الحبيب بشاري رحمه هللا.1-

تم تعويض املرحوم املذكور أعاله ،2018سبتمبر  وبناء على محضر انتخابات اللجنة العلمية بتاريخ:

باألستاذة الدكتورة: نبيلة عبد الشكور، باعتبارها العضو اإلضافي بعد األستاذ الدكتور غرداوي 

ّنور الدين الذي يشغل منصب رئيس القسم ووجوده في اللجنة بقوة القانون.
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 خالصة أشغال دورة املجلس العلمي للكلية

 املجموع عاشرا تاسعا ثامنا سابعا سادسا خامسا رابعا ثالثا ثانيا اوال القسم

 25 1 / 2 / / 1 1 2 / 18 لفلسفةا

 62 2 3 1 36 12 2 2 / 1 3 علم املكتبات

 84 1 5 6 23 0 5 2 8 3 31 التاريخ

 171 4 8 9 59 12 8 5 10 4 52 املجموع

ّاالقسام ملفا 171 العام 

 الثالثة 

 

ّ

ّ(.ل م د  علوم +  مناقشة الدكتوراه)  تشكيل لجان: أوال

ّمناقشة الدكتوراه) علوم +  ل م د (. تعديل لجان :ثانيا

ّ. مشرف مساعد (تعيين  -تغييرال -االسناداالشراف ) :ثالثا

ّعناوين رسائل الدكتوراه ) علوم +  ل م د (./ تحوير تعديل رابعا:

ّ.املطبوعات البيداغوجية :خامسا

ّ.الدكتوراه املشاريع التمهيدية لطلبة سادسا:

ّ.تمديد تسجيالت الدكتوراه :سابعا

ّ.حركة األساتذة املوظفين ثامنا:

ّ.التظاهرات العلمية :تاسعا

ّ.متفرقات :عاشرا

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

  عدد امللفات  

ّ-بالقسم والنوع والعدد -= عدد امللفات   171 

3ّالتي اقترحتها اللجان العلمية لألقسام 

ّو تداول حولها أعضاء املجلس العلمي للكلية

ّواتخذت بشأنها القرارات التالية:

ّالقبول ،او التعديل، أو التحفظ، أو الرفض.
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قة بجدول أعمال الّدورة
ّ
ّ:اآلراء والتوصيات املتعل

ّطالب األعضاء بتأجيل النقاط التالية الجتماع قادم:قبل انهاء اعمال الدورة، 

 دراسة معايير بطاقة تنقيط االساتذة والخاصة باملنح. .1

 مشروع النظام الداخلي للمجلس للمصادقة عليه. .2

 اقتراحات التظاهرات العلمية بعد استكمال كل البيانات. .3

والدولية على ان تستكمل وتمت املوافقة املبدئية على التظاهرات العلمية الوطنية منها 

ّ.في املحضر النهائي   االبيانات الخاصة بها في اقرب وقت ممكن وترسل للمجلس إلدماجه

املتداولة باملجلس كما تم اقتراح وضع معايير تضبط فيها طرق التعامل مع امللفات    

العلمي للكلية، وفق النصوص السارية املفعول، وما جرى به العمل وفق األعراف 

ليتم علمية التي ال تخالف القانون، يساهم في اعدادها جميع األعضاء باقتراحاتهم، ال

طرق العمل بين  بغرض توحيد، لألقساممن قبل اللجان العلمية مستقبال اعتمادها 

ّ.قليل من الخالفات التتحقيق التوافق و ، وكذا لمختلف اللجان العلمية التابعة للكلية

يجاد الحلول املستعجلة واملتعلقة بمشاكل نقص كما التمس األعضاء ضرورة ا

ّالهياكل ، ونقص التاطير، مقابل العدد املتزايد للطلبة مع مراعاة قدرة استيعاب األقسام.

هو اعادة النظر في سياسة توجيه الطلبة لتخفيف الضغط ومن ضمن الحلول املقترحة        

ّاألدنى من املستوى وكذا سمعة الكلية.حفاظا على الحد  الى الكلية برفع معدالت التوجيه،

على موعد الجتماع استثنائي بين األعضاء الحاضرين ، تم االتفاق  املغادرةوقبل 

 صباحا.  2022أكتوبر  12ربعاء أّلا  حدد بتاريخ :املقبل ،خالل االسبوع 

ّاستثنائي خاص لدراسة الجانب املالي ، املتعلق ب:كما طالب االعضاء بعقد اجتماع 

 استفسارات بخصوص امكانية وجود مستحقات مالية ألعضاء املجلس. .1

 سنوات. 4تطبيق تعليمة منحة األشراف للمناقشين قبل  .2

 تسهيل اجراءات التكفل ايواء واطعاما باألساتذة املناقشين من خارج الجامعة. .3

الحاضرون الى ضرورة التكفل في الدورات املقبلة بإطعام املجتمعين في  نبهكما 

ّت املجلس العلمي للكلية ، خاصة وأن اجتماعاتها كثيرا ما تطول.دورا

ّد.30سا 15وبعد ست ساعات  متواصلة، رفعت الجلسة على الساعة 



 2022أكتوبر  06           ّاملجلس العلمي للكلية                    ّّ    2رقم  -الدورة العادية 

70 
 

-ليامجاّلا -فهرس املحضر  

الصفحة رقم   عنوان امللف 

ّاالفتتاحية 5
 أوال: مناقشة الدكتوراه  تشكيل لجان 
 - Iقسم الفلسفة 

 ا/علوم 7

 ب/ل م د 10

املكتبات قسم علم-    II 

 ا/علوم /

 ب/ل م د 16

قسم التاريخ-  III 

 ا/علوم 17

 ب/ل م د 26

 ثانيا: تعديل لجان مناقشة الدكتوراه 
/ - Iقسم الفلسفة 

قسم علم املكتبات-   34 II 

قسم التاريخ-  III 

 ا/علوم 34

 ب/ل م د 35

/في الدكتوراه االشرافتغيير  ثالثا:   
تعيين مشرف مساعد    

37 - Iقسم الفلسفة 

قسم علم املكتبات-   / II 

قسم التاريخ- 38 III 

 رابعا: تعديل/ تحوير عناوين رسائل الدكتوراه 
43 - Iقسم الفلسفة 

قسم علم املكتبات-   43 II 

قسم التاريخ- 44 III 

 خامسا: املطبوعات البيداغوجية 
46 - Iقسم الفلسفة 

قسم علم املكتبات-   46 II 

التاريخقسم - 46 III 
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الدكتوراهالتمهيدية لطلبة  شاريع املسادسا:    
/ - Iقسم الفلسفة 

قسم علم املكتبات-   49 II 

قسم التاريخ- / III 

 سابعا: تمديد تسجيالت الدكتوراه 
/ - Iقسم الفلسفة 

قسم علم املكتبات-    II 

/ل م دا 52  

52-53 علومب/   

قسم التاريخ-  III 

علوم/ا 54  

ل م دب/  58  

 ثامنا: حركة األساتذة املوظفين 
61 - Iقسم الفلسفة 

قسم علم املكتبات-   60 II 

60-61 قسم التاريخ-  III 

 تاسعا: التظاهرات العلمية 
/ - Iقسم الفلسفة 

قسم علم املكتبات-   63 II 

قسم التاريخ- 64 III 

 عاشرا: متفرقات 
67 - Iقسم الفلسفة 

قسم علم املكتبات-   67 II 

قسم التاريخ- / III 

 خالصة أشغال دورة املجلس العلمي للكلية 68

قة بجدول أعمال الّدورة 69
ّ
 الخاتمة: اآلراء والتوصيات املتعل

 فهرس املحضر 70
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