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مستخرج من محضر اجتماع المجلس العلمي
لـكلية التكنولوجيا ليوم األحد  09جويلية 2019
في يوم الثالثاء التاسع من شهرجويلية عام الفين وتسعة عشر وفي حدود الساعة الحادية عشر والنصف صباحا
في قاعة االجتماعات السفلية بمبنى إدارة كلية التكنولوجيا ،وبدعوة من عميد كلية التكنولوجيا تم عقد اجتماع
مجلس علمي في دورة عادية ضم العضاء اآلتية أسماؤهم:
بن مية عمار

رئيس املجلس العلمي للكلية

شمسة علي

عميد الكلية

حريز بكار العرابي

نائب العميد للبيداغوجيا واملسائل املتعلقة بالطلبة

خشانة سليم

رئيس قسم الري والهندسة املدنية

منصر رضا

رئيس قسم الهندسة امليكانيكية

لعويني صالح الدين

رئيس قسم هندسة الطرائق والبتروكيمياء

حتيري مسعود

رئيس قسم الهندسة الكهربائية

علي غمري

رئيس اللجنة العلمية لقسم الري

نسيب الجيالني

رئيس اللجنة العلمية لقسم الهندسة امليكانيكية

1

عالق عبد الكريم

رئيس اللجنة العلمية لقسم الهندسة الكهربائية

طير زهير

ممثل الساتذة ذوي مصاف الستاذية

بكاكرة يوسف

ممثل الساتذة ذوي مصاف الستاذية

هيمة عبد القادر

ممثل عن الساتذة املساعدين

جمال براني

ممثل عن الساتذة املساعدين

للتداول حول جدول العمال التالي:
 )1املصادقة على التقارير اإليجابية للطالبين :زغيب عقبة و حميداني بالل من أجل مناقشة دكتوراه الطور
الثالث.
 )2املصادقة على ملفات التأهيل الجامعي لألستاذين :عالل عبد الرحيم و حتيري مسعود.
 )3املصادقة على ملف دكتوراة الطور الثالث للطالب :خشخوش عبد الرحمان
 )4املصادقة على النتائج الخاصة بانتخابات اللجنة العلمية لقسم هندسة الطرائق
 )5متفرقات

ُ
وبعد افتتاح الجلسة من قبل الرئيس ،الذي رحب بالحضور ،شرع مباشرة في التداول حول جدول العمال:

 )1املصادقة على التقارير اإليجابية للطالبين :زغيب عقبة و حميداني بالل من أجل
مناقشة دكتوراه الطور الثالث:
صادق املجلس على التقارير اإليجابية الواردة من لجان املناقشة لدكتوراة الطور الثالث للطالبين :زغيب عقبة و
حميداني بالل ،وذلك من أجل استخراج رخصة املناقشة.

 )2املصادقة على ملفات التأهيل الجامعي لألستاذين :عالل عبد الرحيم و حتيري
مسعود:
صادق املجلس على ملفات تأهيل الستاذين :عالل عبد الرحيم ومسعود حتيري وعين من أجل ذلك لجان الخبرة
التالية:
 بالنسبة مللف الستاذ :عالل عبد الرحيملجنة الخبرة:
الجامعة
الرتبة
االسم واللقب
الوادي
أستاذ محاضر أ
هشام سرهود
الوادي
أستاذ محاضر أ
يوسف بكاكرة
2

محمد صحراوي

بسكرة

أستاذ محاضر أ

وفي حالة ورود التقارير اإليجابية عن امللف يقترح املجلس لجنة املناقشة املتكونة من:
الجامعة
الرتبة
االسم واللقب
الوادي
أستاذ محاضر أ
العيد زلومة
الوادي
أستاذ محاضر أ
نور الدين بسوس
سوق اهراس
أستاذ محاضر أ
ياسين جغادر
 بالنسبة مللف الستاذ :حتيري مسعودلجنة الخبرة:
الرتبة
االسم واللقب
أستاذ محاضر أ
رياض اجقو
أستاذ محاضر أ
علي شمسة
أستاذ تعليم عال
سليم سبع

الجامعة
الوادي
الوادي
بسكرة

وفي حالة ورود التقارير اإليجابية عن امللف يقترح املجلس لجنة املناقشة املتكونة من:
الرتبة
االسم واللقب
الوادي
أستاذ تعليم عال
عبد الكريم عالق
الوادي
أستاذ محاضر أ
العيد زلومة
ورقلة
أستاذ محاضر أ
جمال سامعي

الجامعة

 )3املصادقة على ملف دكتوراة الطور الثالث للطالب :خشخوش عبد الرحمان
صادق املجلس على ملف طلب مناقشة دكتوراه الطور الثالث للطالب :خشخوش عبد الرحمان بعد مصادقة
اللجنة العلمية لقسم امليكانيك عليه والتي وضعت التحفظات اآلتية ،الواجب على الطالب رفعها وهي:
 -1تقرير لجنة التكوين في الدكتوراه ينبغي أن ّ
يعدل ليشمل توزيع الـ  180نقطة.
 -2ضرورة مصادقة اللجنة على دفتر الطالب
وصادق املجلس كذلك على اقتراح لجنة املناقشة املتكونة من :
الوظيفة في اللجنة
الجامعة
الرتبة
االسم واللقب
رئيسا
الوادي
أستاذ محاضر أ
الجيالني نسيب
مناقشا
الوادي
أستاذ تعليم عال
حسين بن موس ى
مناقشا
ورقلة
أستاذ محاضر أ
جمال بشكي
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بوبكر بن حوى
زياد ادريس

الوادي
صفاقس  -تونس

أستاذ تعليم عال
أستاذ محاضر أ

مؤطرا
مؤطرا مساعدا

 )4املصادقة على النتائج الخاصة بانتخابات اللجنة العلمية لقسم هندسة الطرائق:
صادق املجلس على نتائج انتخابات تجديد اللجنة العلمية لقسم هندسة الطرائق والبتروكيمياء والتي أسفرت عما
يلي:
الوظيفة في اللجنة
الرتبة
االسم واللقب
رئيسا
أستاذ محاضر أ
عبد الكريم ربيعي
عضوا
أستاذ محاضر أ
محمد الطيب وصيف خالد
عضوا
أستاذ محاضر ب
نور الدين تامة
عضوا
أستاذ محاضر ب
محمد فؤاد فرحات
عضوا
أستاذ مساعد أ
سهيلة منصر
عضوا
أستاذ مساعد أ
العيد زغود
عضوا
أستاذ مساعد أ
عبد الغني سروطي

 )5متفرقات
وافق املجلس على طلب الستاذة :حنان الرقط تخفيض الحجم الساعي من أجل استكمال أطروحة الدكتوراة على
أن يكون ذلك في السداس ي الول من العام الدراس ي القادم  2020/2019بحجم ساعي قدره  6ساعات أسبوعيا.
رفعت الجلسة على الساعة الواحدة ( )13:00من نفس اليوم والشهروالسنة
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