الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
املركز الجامعي  -صالحي أحمد -النعامة-
-----------------------------------------------------------------

محضر املجلس العلمي للمركز الجامعي -صالحي أحمد -بالنعامة
املنعقد يوم  31ديسمبر 7132
في هذا اليوم األربعاء الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وسبعة عشر ميالدية ،على
ً
زوال بقاعة الجتماعاتّ ،
تم عقد املجلس العلمي للمركز الجامعي صالحي أحمد
الساعة الثانية
بالنعامة ،برئاسة السيد مدير املركز الجامعي األستاذ معروف عبد الرزاق ،وبحضور األعضاء املدونة
أسماؤهم وصفاتهم وفقا لقائمة الحضور التالية:
 -عمروش عبد اإلله

املدير املساعد ملا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية.

 -عمراني كمال الدين

مدير معهد الحقوق والعلوم السياسية.

 -ربيعي ميلود

مدير معهد اآلداب واللغات.

 -دويس محمد

ممثل األساتذة عن معهد اآلداب واللغات.

 -عامر الهواري

ممثل األساتذة عن معهد العلوم والتكنولوجيا.

 -نعيمة خثير

ممثل األساتذة عن معهد العلوم ولتكنولوجيا.

 -عيداوي عبد الغني

مدير معهد العلوم والتكنولوجيا.

 -مفتاح العيد

ممثل األساتذة عن معهد الحقوق والعلوم السياسية.

الغائبون بعذر:
 -مباركي عبد املجيد

املدير املساعد للدراسات في التدرج والتكوين املتواصل والشهادات.

 الرافعي عبد هللا -بوخال ميلود

املدير املساعد للتنمية ولالستشراف.
ممثل األساتذة عن معهد اآلداب واللغات.

 -سمغوني زكريا

ممثل األساتذة عن معهد الحقوق والعلوم السياسية.
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وكان جدول األعمال كالتالي:
 -1النظر في نتائج الخبرات املتعلقة بمطبوعات األساتذة املقدمة من أجل التأهيل.
 -2النظر في ملفات ترقية بعض األساتذة إلى مصف أستاذ مساعد قسم (أ).
 -3النظر في إعادة تسجيل طلبة الدكتوراه السنة الثانية تخصص (النحو واللغة العربية) ،والسنة
الثالثة تخصص (اللسانيات وتعليمية اللغة العربية).
 -4النظر في عناوين أطروحات الدكتوراه الخاصة بالسنة األولى تخصص (نقد ودراسات أدبية)
بقسم اللغةو الدب العربي.
 -5النظر في عناوين أطروحات الدكتوراه الخاصة بالسنة األولى تخصص (الحماية الجنائية
لألسرة) بقسم الحقوق.
 -6متفرقات.
----------------------------------------ً
افتتح السيد املدير الجلسة ً
مستعرضا محاور الجتماع املذكور أعاله ،لتبدأ
مرحبا بالحاضرين
املداولت حول النقاط املبرمجة وفق الترتيب التالي:
 -3نتائج خبرات التأهيل:
 فيما يخص مطبوعة األستاذ بن ّعراج املوسومة بـ "محاضرات في علم النبات" ،جاء ر ّد
الخبرتين الخار ّ
جيتين إيجابيا .وعليه ّتمت املصادقة على املطبوعة من قبل املجلس العلمي.
 مطبوعة األستاذة بوعلي وفاء املعنونة بـ "محاضرات في ميكروبيولوجيا األغذية" ،كان ّالرد
ّ
ًّ
التحفظات في الشكل والتوثيق.
إيجابيا ،لكن مع ضرورة رفع بعض
للخبرتين الخارجيتين
ّ
املواد" ،و َرد ر ّد الخبرة الداخلية بشكل
 مطبوعة األستاذ بلعابد زكريا وعنوانها "مقاومةإيجابي من دون تحفظات .وكذلك األمر بالنسبة للخبرة الخارجية ولكن مع بعض
التحفظات الواجب رفعها.
 -7فيما يتعلق بملفات الترقية إلى رتبة أستاذ مساعد (أ) ،تداول أعضاء املجلس العلمي الحديث
التخصصات التي ّ
ّ
يوضحها الجدول التالي:
حول ملفات بعض األساتذة في
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الرقم االسم واللقب
مرين اسماء
1
بوسبحة نجيّة
2
بن ديدة عصام
3
براهيمي جمال
4
كعوان موسى
5

التخصص
فرنسية
إنجليزية
رياضيات
علوم الطبيعة والحياة
إعالم آلي

المالحظة
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول
مقبول

ّ
يتعلق باملصادقة على عناوين أطروحات الدكتوراه في تخصص "نقد ودراسات أدبية"ّ ،
تم
 -1فيما
ّ
الخاصة بالطلبة ،وذلك قصد معاينة مدى استيفائها للشروط
استعراض ملفات وثائق التسجيل
القانونية من حيث الشكل واملضمون ،وعليه ّ
سجل أعضاء املجلس املالحظات والتوصيات التالية:
 -1وثائق التسجيل غير مستوفاة من حيث ملء املعلومات الخاصة باألطروحة (خطة العمل،
األهداف .)...وعليه من الضروري املراجعة واستكمال جميع العناصر.
 -2الكتابة غير واضحة ول تسمح بقراءة سليمة للمضامين والعناوين وحتى ألسماء أعالم ّ
املدونات
املراد دراستها .وعليه من الواجب أن تكون الكتابة بالحاسوب.
 -3إرفاق امللف الورقي بآخر رقمي على شكل قرص مضغوط لتسهيل عملية نقل املعلومات منه
لحقا ،وذلك حتى ّ
ً
يتسنى تسجيل الطلبة واألطروحات على بوابة  CERISTوكذا املحافظة على
امللفات كاملة في أرشيف م َ
رقمن.
 -4جدول اإلشراف:
الطالب (ة)

عنوان األطروحة

بن جديد جمال

ترجمة المصطلح النقدي وتأصيله في الدراسات النقدية المعاصرة.

لرقط الطاهر

اآلخر في رواية "كلمة هللا" أليمن العتّوم.

زياني لبيّة

الخطاب النقدي المغاربي المعاصر من النسقية إلى المقصدية.

دهنون إبراهيم

توظييف التراث في رباعية الدم و النار لعبد المالك مرتاض

حساني عبد الغني شعرية السرد في روايات السعيد بوطاجين.

األستاذ المشرف
أة .لخضاري صباح
أ .قيطون أحمد
أ .بكري شكيب
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ّ
تخصص "الحماية الجنائية لألسرة"،
 -4فيما يرتبط باملصادقة على عناوين أطروحات الدكتوراه
والتي جاءت وفق الجدول التالي:
الطالب (ة)
تاهونزة نور الدين
فخات عبد العزيز
رغيوات مصطفى
عسال غانم قدور

عنوان األطروحة
التلقيح االصطناعي وفق القانون الجزائري.
نطاق مبدأ سلطان اإلرادة في عقود الزواج في ضوء أحكام قانون األسرة
الجزائري والشريعة اإلسالمية.
السلطة التقديرية لقاضي شؤون األسرة على ضوء القانون واالجتهاد
القضائي( .دراسة مقارنة بين القانون الجزائري وبعض القوانين العربية
الحماية الجزائية للحالة المدنية لألسرة في القانون الجزائري.

األستاذ المشرف
أة .براهيمي سهام
أ .محمدي بدر الدين
أ .خلواتي صحراوي
أ .مفتاح العيد

التخص َ
ّ
صين .لكن على الرغم من ثقة أعضاء املجلس في
ّتمت املصادقة على جميع العناوين واملواضيع في
َ
لجنتي التكوين في الدكتوراه سواء التابعة ملعهد اآلداب واللغات أو ملعهد الحقوق والعلوم السياسية ،فقد
ّ
ّ
التخص َ
ّ
ّ
بالجدة
صين
تم التنويه بضرورة الحرص عل أن تتسم املواضيع املختارة ألطروحات الدكتوراه في

والقيمة العلمية املضافة .و هنا شدد السيد رئيس املجلس العلمي على أنه ينبغي على املشرفين على
أطروحات الدكتوراه أن يولوا العناية الكبيرة في تحديد مواضيع البحوث املقترحة على الطلبة واختيار
تلك التي تتوافق مع محاور الدكتوراه كما ورد في دفتر الشروط الخاص بكل مشروع و أن تضيف قيمة
جديدة للموضوع من وجهة نظر مفاهيمية أو مقاربتية أو منهجية ،ومن وجهة نظر إدارية أي إمكانية
التجسيد في الوقت املحدد قانونا.
املتفرقات وافق املجلس على طلب ّ
ّ
قدمه طالب الدكتوراه :حجازي عبد الوهاب ،من السنة
 -6في
ٍ
ّ
الثانية تخصص "النحو واللغة العربية" تحت إشراف األستاذ دويس محمد ،يتعلق بتعديل موضوع
وعنوان أطروحة الدكتوراه من " البحر املحيط عند أبي حيان األندلس ي" الى "موقف أبي حيان من أراء
أبي علي الفارس ي النحوية في البحر املحيط".
هذا ،وبعد مناقشة ّ
كل النقاط املدرجة في جدول األعمال ،شكر السيد املدير ورئيس املجلس
ّ
العلمي األستاذ معروف عب الرزاق الحضور على إثرائهم ألشغال الجتماع ،وقام سيادته برفع الجلسة
في اليوم ذاته على الساعة الخامسة من بعد الزوال.
رئيس املجلس العلمي للمركز
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