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أعضـا  اللننـة اجتمـع الثانية بعد الـووا  و على الساعة  نية عشراذتمن سنـة ألفيـن و  مارسمن شهـر التاسع عشر فـي 
 حبضور األعضا :العلمية لقسم علوم ادلادة 
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 ..........................................صاحل بلعيدي          -

   .......................................... عبد هللا عطاف       -
 .......................................... جنيب ملكمي         -
 ..........................................  عبد احلكيم شاديل   -

   ..........................................  زتيدة بوسهل      

 .غياب بعذر )تربص ابخلارج(.....العاقل السعيد 
 .غياب بعذر )تربص ابخلارج( ......    نباش اندية

 
  :لدراسة جدو  األعما  اآليت

 ابلتأىيل اجلامعي، دراسة ادلطبوعات اخلاصة .1

 حتديد معايري الرتتيب لالستفادة من الرتبصات قصرية ادلدى، .2

 ، -ب - قسمترقية األساتذة ادلساعدين  .3

 متفرقات ... .4

 اركة رتيع األساتذة احلاضرين، مت ما يلي:بعد ادلناقشة و اإلثرا  و مبش
 

 أوال: مطبوعات التأهيل اجلامعي:

 تعيني اخلرباء

 أستاذ حماضر "ب" بقسم علوم ادلادة و ادلعنونة كالتايل: فيصل جايناللننة على ادلطبوعة ادلقدمة من طرف السيد:  وافقت -
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Méthodes spectroscopiques d’analyse, partie I : La spectroscopie dans l’UV-Visible 

 راستها.و عينت األستاذ جنيب ملكمي و األستاذة فاطمة الوىرا  سرييت كخبريين لد

 أستاذ حماضر "ب" بقسم علوم ادلادة و ادلعنونة كالتايل: مسري كنوشوافقت اللننة على ادلطبوعة ادلقدمة من طرف السيد:  -
Chimie des surfaces et catalyse hétérogène 

  و عينت األستاذ حممود  عماري و األستاذة مليكة عبة كخبريين لدراستها.
 

 أستاذ حماضر "ب" بقسم علوم ادلادة و ادلعنونة كالتايل: بريزة بودوروافقت اللننة على ادلطبوعة ادلقدمة من طرف السيد:  -
  ِ Cours de physique et exercices corrigés 

 و عينت األستاذ خمتار فالق و األستاذ بودايرة كخبريين لدراستها.

 

 الرتبصات قصرية املدى:اثنيا: معايري الرتتيب لالستفادة من 

 ، وكانت كما يلي:رتتيب لالستفادة من الرتبصات قصرية ادلدىالمعايري على  ابإلرتاعوافقت درست اللننة و  -

 مالحظة النقاط الوثيقة الرقم
10 

 B و   A  منشورات دولية
 ن 5
 ن 2

 و الثالثة.أادلرتبة األوىل،الثانية  
 ادلراتب األخرى

12 
 حمكمة منشورات وطنية

 ن 3
 ن 0

 و الثالثة.أادلرتبة األوىل، الثانية 
 ادلراتب األخرى.

 للمتدخل فقط. ن 3 مداخلة دولية  13
 للمتدخل فقط. ن 0 مداخلة وطنية 14
 لألطروحة ن 5 أتطري دكتوراه دتت مناقشتها 15
 للمذكرة ن 0 أتطري ماسرت دتت مناقشتها 16
 معرتف هبا. دار نشر ن 01 التأليف )كتب، ...( 17

 

 مع األخذ بعني االعتبار التفاصيل التالية :

 بسكرة يف ادلنشور العلمي، -مد خيضر ـيف نقطة ادلنشورات العلمية الدولية : ضرورة ذكر جامعة حم -0
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 بسكرة يف ادلنشور العلمي، -مد خيضر ـادلنشورات العلمية الوطنية : ضرورة ذكر جامعة حم -2

 أو للمتدخل(. )ادلشاركة يف التظاىرات العلمية : جيب أن يكون اسم ادلعين بعملية الرتتيب يف ادلرتبة األوىل فقط   -3

 عملية التأطري  ختص ادلؤطر و مساعد ادلؤطر. -4

 : مالحظة
 سنوات(. 13) 2107و  2105نقاط خمتلف األعما  حتسب يف الفرتة ما بني  -0
 .2107إىل  2105يف حالة تساوي النقاط بني مرتشحني  حتتسب الرتبصات السابقة اليت استفاد منها ادلرتشح من  -2

  
 ترقية األساتذة املساعدين قسم )ب(:اثلثا: 

 -أ -قسم إىل أستاذة مساعدة  -ب –أستاذة مساعدة قسم  فريدة بوستةوافقت اللننة على ترقية السيدة  -

 رابعا: املتفرقات:
 :التنازل عن اإلشراف -

طالبة . ويتعلق األمر بألسباب خاصة بلعيدي صاحل العلمية على طلب تناز  عن اإلشراف تقدم بو الدكتوروافقت اللننة 
توىل تل ألستاذة دال  حركايت أستاذة حماضرة )أ( بقسم علوم ادلادةاوقد اقرتحت اللننة حتويل الطالبة إىل  .مرمي غمريالدكتوراه 
 .عليهااإلشراف 

 :املسجلني يف املاجستري -

بن عيسى حو  وضعية طالبة ادلاجستري  فاطمة الوىرا  سرييتالدكتورة ادلشرفة األستاذة بنا  على التقرير ادلقدم من طرف  -
  وفقا للقوانني سارية ادلفعو . اقرتحت اللننة إقصا  الطالبة  حيث أكدت األستاذة انقطاع الطالبة.،شفيقة 

 حفيظ عبد الوىابحو  وضعية طالب ادلاجستري  مغوي أزتد التقرير ادلقدم من طرف األستاذ ادلشرف الدكتوربنا  على  -
 اقرتحت اللننة إقصا  الطالب وفقا للقوانني سارية ادلفعو . حيث أكد األستاذ انقطاع الطالب. ،

 مسا . 16:00رفعت اجللسة يف يومها يف الساعة: 

 القسم رئيـس                              اللجنة العلمية رئيـس

 


