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 2018/ق.ع. م  /ك.ع.د.ع.ط.ح/:...............الرقـــن 
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 /302018رقم  حمضر اجتماع اللجنة العلمية

 8105 يما 07بتاريخ  عقدنامل
 

أعضـا  اللننـة اجتمـع الثانيـة بدـا الـلوال و على الساعة  نية عشرامثمن سنـة ألفيـن و  يمامن شهـر ع باسالفـي 
 حبضور األعضا :الدلمية لقسم علوم ادلادة 

 
        الدلمية ، رئيس اللننةفرحات حمـماي -
           ، رئيس القسمرشيا خملويف -
             اعضو  ،نباش  اندية -

                    ا، عضو عبا هللا عطاف -
                      ا، عضو جنيب ملكمي -
                 االداقل ، عضو السديا  -

                      ا، عضو محياة بوسهل

 .(غياب بدذر)      اعبا احلكيم شاديل، عضو 
 .(غياب بدذر)         اصاحل بلدياي، عضو 

              

 
   :لاراسة جاول األعمال اآليت

 ،و ترتيب طلبات الرتبص قصري ادلاى و الدطل الدلميةدراسة  .1

 ،(PRFU)تلكية مشاريع البحث  .2

 ، (Binôme)على االقرتاح اخلاص بصيغة أتطري طلبة ادلاسرت  صادقةادل .3

 
 اركة مجيع األساتذة احلاضرين، مت ما يلي:بدا ادلناقشة و اإلثرا  و مبش

 
 

 



03/2012هحضر اجتواع اللجنت العلويت رقن   لقسن علىم الوادة                                                                   2/5 

 

 

 : دراسة و ترتيب طلبات الرتبص قصري املدى و العطل العلميةأوال: 

وكان ترتيب طلبات تربص قصري ادلاى لألساتذة و األساتذة  ،لبات ادلودعةطال درست اللننة الدلمية لقسم علوم ادلادة -1
 و نظرا للميلانية ادلخصصة للقسم، متت ادلوافقة على الطلبات كما يلي: بنا  على مدايري االنتقا  والرتتيبن ياحملاضر 

 

 

 

 

 املالحظة املستقبل )الوجهة( البلد النقطة االسم و اللقب الرقم
 مستفيد اسبانيا 001 بن رماش سديا 10
 مستفيد األردن 014 عماري حممود 10
 مستفيد تونس 65 الداقل السديا 10
 مستفيد فرنسا 40 بلدياي صاحل 10
 مستفيد اجملر 85 وهاب وهاب 10
 مستفيد فرنسا 84 رمحان ساعا 10
 مستفيد فرنسا 82 ما توفيقـسلطاين حم 10
 مستفيد سويسرا 88 مومين مصطفى 10
 احتياط ادلغرب 88 بوجمان يوسف 10
 احتياط تركيا 05 مغلي أمحا 01
 احتياط اسبانيا 03 جاين فيصل 00
 احتياط فرنسا 08 صياد شهيناز 00
 احتياط كناا 01 عبا السالم نورة أمال 00
 احتياط ماليلاي 16 بوسهل محياة 00
 احتياط فرنسا 16 نواجي مليكة 00
 احتياط فرنسا 15 نباش اندية 00
 احتياط ايطاليا 15 لراوي حبيبة 00
 احتياط بلنيكا 15 حركايت دالل 00
 احتياط تونس 14 بوانب كرمية 00
 احتياط اجملر 12 لويلة اعرب 01
 احتياط تونس 11 بلحسن عقبة 01
 احتياط فرنسا 18 بدلوزي مراد 00
 خلضر يوسف 00

 
 احتياط تركيا 18
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 و وافقت على طلبات تربص قصري ادلاى لألساتذة ادلساعاون كما يلي: درست اللننة الدلمية لقسم علوم ادلادة، -2

 
يف انتظار ارفاق  طلبة الاكتوراهو وافقت على طلبات تربص قصري ادلاى ل درست اللننة الدلمية لقسم علوم ادلادة -3

 كما يلي:  (Lettres d’invitation)ملفاهتم برسائل استقبال 

 

 
 

علمية ادلقامة من طرف األساتذة  ةاالستفادة من عطل اتطلبو وافقت على الدلمية لقسم علوم ادلادة درست اللننة   -4
 :   اآلتية أمساؤهم راهوطلبة الاكتو 

 عدد االايم )الوجهة( البلد االسم و اللقب الرقم
 يوم 00 ادلغرب وصاف مباركة 10
 أايم 01 ادلغرب شاديل عبا احلكيم 10

 املالحظة عدد االايم )الوجهة(  البلد االسم و اللقب الرقم
 رسالة استقبالل ملف يفتقر يوم 01  تركيا الدابا حممـا 10
 ملف يفتقر لرسالة استقبال يوم  30 االردن زروق أنفال 10
 ملف يفتقر لرسالة استقبال يوم  30 االردن علمي اميان 10
 يفتقر لرسالة استقبال ملف يوم 30  رومانيا خشبة مارية 10
 غري مطابقةرسالة استقبال  يوم  15 االردن عماري إلياس  10
 ملف يفتقر لرسالة استقبال يوم  30 فرنسا غمري مرمي 10
 ملف يفتقر لرسالة استقبال يوم  30 غري حمادة ترير محلة 10

 البلد املدة االسم و اللقب الرقم
 تركيا أايم 10 هاار مبارك 10
 تركيا أايم 10 مقليا عبا احلق 10
 تركيا أايم 10 جديل كمال 10
 تركيا أايم 10 صغري اميان 10
 تركيا أايم 10 كوشكار خولة 10
 مقاونيا أايم 10 بلحسن عقبة 10
 تركيا أايم 10 جاين فيصل  10
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 :(PRFU)اثنيا: تزكية مشاريع البحث 

ادلقامة من طرف االساتذة، و بنا  على حماضر جمالس خمابر البحث  PRFUدرست اللننة مشاريع البحث 
 ادلدنية، متت تلكية ادلشاريع  التالية:

 

 

 خمرب البحث عنوان مشروع البحث مسؤول مشروع  البحث الرقم

11 
 نباش اندية 
 أ .أستاذة حماضرة

Etude des propriétés physico-chimiques 

des complexes et modélisation des 

réactions à l’aide de calculs quantiques 

Laboratoire de chimie 

appliquée 

12 
 مغلي أمحا 

 أستاذ
Etude dynamique et thermique de certains 

composites à base de polystyrène, 

polyéthylène et de fibres naturelles 

Laboratoire de chimie 

appliquée 

13 
 سنقوقة نور الاين

 أستاذ
Conception des photodiodes organiques 

Laboratoire de 

matériaux semi-

conducteurs et 

métalliques 

14 
 جنيب ملكمي
 أ .أستاذ حماضر

Développement des modèles prédictifs et 

investigation des relations 

structure/activité anticancéreuse de 

certains composés hétérocycliques 

Laboratoire de chimie 

moléculaire et 

environnement 

15 
 صاحل بلدياي

 أستاذ
Conception in silico et in vitro de quelques 

séries de molécules hétérocycliques à visée 

thérapeutique 

Laboratoire de chimie 

moléculaire et 

environnement 

16 
 حمـماي فرحات

 أستاذ
Les applications des lasers G.D.L à haute 

puissance photonique pour la contre 

mesure optronique (C.M.O) 

LARHYSS 

07 
 سلطاين حمـما توفيق

 أستاذ
New glasses for white light emitting and 

NIR laser  

Laboratoire  de 

physique photonique et 

nanomatériaux 

multifonctionnels 

08 
 فالق خمتار
 أ .أستاذ حماضر

Formulation des systèmes physiques dans 

le cadre de la mécanique quantique 

déformé 

Laboratoire  de 

physique photonique et 

nanomatériaux 

multifonctionnels 

09 
 بن رماش سديا

 أ .أستاذ حماضر
Synthèse et étude de l’optimisation des 

performances d’un capteur de gaz à base 

de NiO  

Laboratoire  de 

physique photonique et 

nanomatériaux 

multifonctionnels 
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 : اقرتاح خيص صيغة أتطري طلبة املاسرت:اثلثا
بنا  على الداد ادلتلايا لطلبة ادلاسرت بقسم علوم ادلادة ) شدبتا الفيلاي  و الكيميا (، بنا  على االستهالك ادلتلايا 

 االقرتاح على مستوى اللنان البيااغوجية للقسم.للمواد الكيميائية. و بدا طرح و قبول 

انطالقا  (Binôme)إعااد مذكرة ادلاسرت من طرف طالبني قرتاح على ا صادقت اللننة الدلمية لقسم علوم ادلادة
و هذا لرتشيا استهالك ادلواد الكيميائية. علما أن جامدات عاة  2112/2112من ادلوسم الاراسي اجلامدي 

 هبذا النظام. ابلوطن تدمل

 

 مسا . 12:21رفدت اجللسة يف يومها يف الساعة: 

 

 

 القسم رئيـس                              اللجنة العلمية رئيـس

 


