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ةال ّ املرجعي صوص ّ   ن

رقم .1 نفيذي ّ الت خ279-03املرسوم ّ والقواعد 2003أوت23املؤر امعة ا ام م د ّ يحد ذي ّ ال

م ّ واملتم ل ّ املعد ا، وس ا نظيم ب اصة  ).47إ43 املواد(ا

خ .2 ّ املؤر لية2004ماي05القرار لل العلمي املجلس س كيفيات د ّ يحد  .الذي

رقم .3 خا1234القرار ّ لية22 ملؤر العلميال2019جو املجلس ألعضاء سمية القائمة د ّ يحد ذي

لية تلمسانل جامعة  .التكنولوجيا،

رقم .4 العام ن م رة ّ خة1500مذك ّ سم25املؤر     .2019د
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ليةالعلمي املجلس آراءمجاالت   وتوصياتھلل

العل املجلس ليةيبدي وتوصياتھلل رقم45املادة حسب،آراءه التنفيذي املرسوم خ279-03من ّ املؤر

أعاله،و ،2003أوت23 ور ياملذ يأ   :فيما

ومحتواه .1 التعليم  ،تنظيم

البحث، .2 أشغال  تنظيم

البحث، .3 برامج احات  اق

و .4 أقسام شاء إ احات ا،/اق غلق أو بحث ومخابر ووحدات شعب  أو

و .5 ا وتمديد ج ّ التدر عد ما شعب فتح احات ا،/اق شغل املطلوب املناصب عدد وتحديد ا غلق  أو

م، .6 إل اجات وا ساتذة  مواصفات

ي يأ بما ذلك ع ادة ز ف ّ ل   :و

ان .7 ح ق و ج ّ التدر عد فيما البحث مواضيع ا،اعتماد  مناقش

8. ، ام ا يل التأ ان اح  اق

امعة .9 ا مدير إ لية ال عميد ا يرسل ال لية لل والعلمية البيداغوجية شاطات ال حصائل دراسة

وتوصياتھ املجلس بآراء ً   .مرفقة

مكن العميدو عليھ ا عرض العل أو البيداغو انب با ق ّ تتعل أخرى ٍ مسألة ّ ل ر َ خط ُ ي   .أن

املادةيمارس ا عل املنصوص البحث لوحدة العل املجلس صالحيات لية لل العل من16املجلس

رقم التنفيذي خ257-99املرسوم ّ إ1999نوفم16املؤر كيفيات د ّ يحد البحثالذي وحدات شاء

ا وس ا ي. وتنظيم يأ فيما صوص ا ع رأيھ بدي و يدرس الصفة ذه   :و

البحث .1 ع ا،مشار شاطا رامج و   للوحدة

والتكنولوجية، .2 العلمية عمال   تنظيم

ا .3 ّ وحل البحث وفرق البحث أقسام شاء     .إ
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العلميأعضاء .1 لية املجلس عنلل بون ّ ورةأعمالاملتغي ّ   الد

قم ّ قب  الر ّ والل فة  سم ّ   الص
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I- دورة أعمال العلميجدول ليةاملجلس  لل

  

ة .1 السنو صيلة التدرج 2019 ا عد ما شاطات   لل

الدكتوراه .2 املناقشات ان  شكيل

ام .3 ا يل التأ ان  شكيل

مطبوع .4  بيداغوجية اتتقييم

 متفرقات .5
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II-  ُ اتم العلميدورةأعمالجر ليةاملجلس  1لل

التكنولوجيا لية ل العل املجلس س رئ لسةافتتح صباحاا التاسعة الساعة جدولع عرض

يخص فيما توضيحات لية ال عميد قدم ا عد و للمجلس العادية الدورة ذه ل نجازاتعمال

لية ال مرافق داخل ة   .أألخ

رق قطة ّ ة:  01  مالن السنو صيلة التدرج 2019 ا عد ما شاطات   لل

 ّ امللف  عرض

لية ال عميد نائب التدرج قام عد ةاعرضملا السنو القطاعشاطاتل 2019   صيلة و ذا

تية املحاور صيلة ا ذه   :شمل

الدكتوراه .1 طلبة  )2019سنة(عداد

يل -  ال سنوات باعتبار الدكتوراه طلبة  )2019سنة(عداد

الصفة -  باعتبار الدكتوراه طلبة  )2019سنة(عداد

جون .2 ر   )2019سنة(ا

سنة -  منذ قديم نظام دكتوراه جون ر  2009ا

دكتوراه - جون ر سنةLMDا   2011منذ

سنة - منذ ام ا يل التأ ع  2013املتحصلون

سنة - منذ جون ر   2009ا

ارج .3 با املستوى ن املدى(تحس قص ن  )التكو

املستفيدين - فئة حسب املدى قص ن و  الت

قسام - حسب املدى قص ن و  الت

و  - املستفيدينالت فئة حسب لك واملس املخصص املدى قص   ن

ارتھ - ز تمت الذي البلد حسب املدى قص ن و  الت

السنوات - حسب املدى قص ن و  )2019إ2012من(الت

ام .4 ا ن التكو البحث ع  CNEPRUمشار

سنة .5 ن الزائر  2019ساتذة

سنة - من ن الزائر ساتذة سنة2009عداد  2019 إ

                                                             
1   ً قاط وفقا ّ د عدد الن ّ ُحد ّقاط المُدرجة ضمن جدول أعمالی ورة للن ّ   .الد
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لسنة .6 العلمية رات  2019التظا

ا        تجدو النقاط ذه ل املعطيات رقماملحضرذال مرفقةل ق    .01 امل

وا- أي ّ ّ  لر   وصيةالت

امل ثمن صيلة ا ذه دراسة ليةجلسعد لل شاطاتالعل ال ذه تية,ل التوصيات عض أبدى   :و

ن- املتأخر الطلبة عدد للعددز انجايبقى سبة بال مرتفع الدكتوراه م للطلبةجماأطروحا

التدرج عد ما ن و الت ان الوضعيات ذه بدراسة املجلس طلب وعليھ التدرج عد ما ن ل امل

العلمية ان ال   ,قسامأللو

بصات- لل جما العدد الك اس عدم املجلس اصالحظ ا لةالعلمية مش طرح حيث الدكتوراه بطلبة

العليا السلطات و يآت ال من املجلس طلب و املحدد الوقت ة التأش ع صول يلإيجادا س ل حلول

  ,العملية

منحة- ملستفيدي ة التأش ل مش أيضا بآجالPNEطرح ذهاملحددة لفة امل امعية ا يآت ال من طلب و

املستفيدين مساعدة العمليةامللفات   .ذه

رقم قطة ّ الدكتوراه: 02الن املناقشات ان   شكيل

ليةاملجلس ىتلق ل منالعل ان التكنولوجيا أجلملفات )07(سبعةماقسأللالعلميةال من للتقييم

الدكتوراه املناقشات ان التاشكيل دول ا حسب ،:  

  

. ه  القسم

ةمع  مار

)(Arch 

. ه

 يوطبيةب

)GBM(  

 نيةمد. ه

)GC(  

. ه

ائيةك  ر

)GEE(  

. ه

 انيكيةمي

)GM(  

  ري 

)Hyd(  

أتصاالت

, س

(TLC)  

  املجموع

 هوكتوراد

  )د.م.ل(

  01    01  01    01  04  

 هدوكتورا

  )قديم(

      02      01  03  

  07  02    01  03    01    املجموع
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البيوطبية -2.1 ندسة ال   قسم

-ّ  ول امللف

- ّ امللف دكتوراه: عرض أطروحة   مناقشة

دكتوراه أطروحة مناقشة ة) د.م.ل(ملف أحالمللم عزوز  بيوطبيةندسةهشعبةبن

)(Génie Biomédicalزة :بيوطبيةندسةه  :تخصص   بيوطبية أج

 )   (Génie Biomédical: Instrumentation Biomédicaleعنوان   : تحت
Extraction des caractéristiques du signal Electromyogramme(EMG) en vue d’une classification  

 

Publication  
Auteur(s): Ahlem Benazzouz; Zine-Eddine Hadj Slimane 
Titre: Knee pathology diagnosis based on muscle activation intervals detection and the 
relationship between knee flexion and surface EMG 
Revue/ Journal/ Editeur: International Journal of Medical Engineering and Informatics 
Parution (Volume, N° des pages) :  In press  
ISSN: ISSN online 1755-0661 ISSN print 1755-0653 
Indexation: Scopus  

https://www.inderscience.com/info/ingeneral/forthcoming.php?jcode=ijmei URL:   

اح ق و أي ّ   الر

التكنولوجياموافقة لية ل العل دكتوراهاملجلس أطروحة مناقشة ملف ة) د.م.ل(ع بن للم

أحالم معزوز أسماؤ تية عضاء من ون تت مناقشة نة   :أمام

  

  

 

 

  

نتماء  الرتبة  سمواللقب    الصفة  جامعة

ن أم د ّ محم العا  شيخ التعليم تلمسان  أستاذ سا  جامعة   رئ

الدين ن ز سليمان العاأستاذ  حاج تلمسان  التعليم ا  جامعة ً   مشرف

د فر وش العا  عم التعليم اغو،  أستاذ شي الينوى جامعة

  أ.م.و

ا ً مشرف

ا ً   مشار

لطفي العا  مراد التعليم للعلوم  أستاذ العليا املدرسة

تلمسان   التطبيقية

ا ً   ممتحن

عوار عمور العا  بن التعليم املتعددةا  أستاذ الوطنية ملدرسة

ران بو   التقنيات

ا ً   ممتحن

ي الغا عبد قسم  جباري محاضر تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة ً   ممتحن
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و - 2.2 ائية ر الك ندسة ال ونيكقسم  لك

-ّ  ول امللف

 - ّ امللف دكتوراه: عرض أطروحة  مناقشة

للم  دكتوراه أطروحة مناقشة فؤادملف ي ،)Génie Industriel(  صناعيةندسةشعبة ،ملي

عنوان  )Génie Industriel(  صناعيةندسةتخصص   : تحت
Résolution d’un problème stochastique de localisation allocation avec gestion des indisponibilités des 

sites  

اح- ق و أي ّ   الر

للم دكتوراه أطروحة مناقشة ملف ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس فؤادموافقة ي أمامملي

م أسماؤ تية عضاء من ون تت مناقشة   :نة

  

  
Publication :  
Auteur(s) : Fouad Maliki, Mustapha Anwar Brahami, Mohammed Dahane, Zaki Sari ; 
Titre : Conception et gestion des indisponibilités des sites dans les chaînes logistiques ; 
Revue/ Journal/Editeur : Journal Europeen des Systemes Automatises/ Lavoisier. 
Année :2016     Parution (Volume, N° des pages) : Vol 49, n° 4-5, pp.471-485. 
ISSN : 1269-6935, Indexation : SCOPUS.  
Catégorie: B selon la catégorisation de la commission de validation des revues scientifiques 
(DGRSDT) 

-systemes-des-europeen-electronique/journal-https://www.lavoisier.fr/livre/electricite : URL
9782746247741-2016/marange/descriptif-octobre-juillet-5-4-n-49-volume-automatises 

 

-ّ يامللف   الثا

- ّ امللف دكتوراه: عرض أطروحة  مناقشة

للم  دكتوراه أطروحة مناقشة نجاة ةملف ونيك شعبة،مقدم تخصص)Electronique(إلك

لكرتونیك ٕ كروا عنوان (Microélectronique) م   : تحت
Analyse et modélisation de l’effet de la température sur les caractéristiques électriques d’un H.B.T 

de puissance  

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

محمد سيدي ي قسم                مليا محاضر تلمسان  "أ"أستاذ سا  جامعة   رئ

دي م ر قسم  صو محاضر العليا  "أ"أستاذ عمال  املدرسة ا  إلدارة ً   مشرف

محمد محاضر HDR  دحان أستاذ سا   فر لوران جامعة   ا  ً مشرف

ا ً   مشار

أمحمد محاضر HDR  نون أستاذ سا  فر CESI, LINEACT   ا ً   ممتحن

لطيفة قسم  غمري محاضر تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة ً   ممتحن
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اح ق و أي ّ   الر

للم دكتوراه أطروحة مناقشة ملف ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس نجاة ةموافقة مقدم

م أسماؤ تية عضاء من ون تت مناقشة نة   :أمام

  

  
Publication :  
Auteur(s) : MOKEDDEM  Nadjet & GHAFFOUR Kheireddine; 
Titre : Characterization and Modeling the Effect of Temperature on Power HBTs InGaP/GaAs,  
Revue/ Journal/Editeur : International Journal of Electrical and Computer Engineering ( 
IJECE) , Institute of Advanced Engineering and Science(IAES) ; 
Année :2020   Parution (Volume, N° des pages) : Vol 10, N°1, Fevrier 2020 ; pp581- 588 . 
ISSN : 2088-8708, Indexation : SCOPUS.  
Catégorie: B selon la catégorisation de la commission de validation des revues scientifiques 
(DGRSDT) 

http://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/article/view/16885 URL :   
  

-ّ   لثالثاامللف

- ّ امللف دكتوراه: عرض أطروحة  مناقشة

دكتوراه  أطروحة مناقشة حسان  ةللمملف اب،بوك   صناعيةندسةشعبةر

  )Génie Industriel(إنتاجية تخصص ،(Productique)   عنوان   : تحت
Réalisation d'un support d'aide à la décision pour la gestion du problème stochastique de la 

collecte des déchets ménagers dans une zone urbaine  

  

اح ق و أي ّ   الر

للم دكتوراه أطروحة مناقشة ملف ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس حسان ةموافقة بوك

اب مر أسماؤ تية عضاء من ون تت مناقشة نة   :أمام

  

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

س يو بن العا                بوعز التعليم تلمسان  أستاذ سا  جامعة   رئ

الدين خ العا  غفور التعليم تلمسان  أستاذ ا  جامعة ً   مشرف

سليم قسم  كر محاضر "أ"أستاذ تلمسان  ا جامعة ً   ممتحن

بومدين العا  لعسري التعليم سعيدةجامعة أستاذ ا  ً   ممتحن

لطفي العا  مراد التعليم للعلوم  أستاذ العليا املدرسة

  تلمسان- التطبيقية

ا ً   ممتحن

محمد سيدي قسم  مص محاضر للعلوم  "أ"أستاذ العليا املدرسة

  تلمسان- التطبيقية

ا ً   ممتحن
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Publication :  
Auteur(s) : R. Boukli-Hacene, F. Boudahri, H. Betaouaf ; 
Titre : ; OPTIMAL DESIGN OF PHAREMACEUTICALS SUPPLY CHAIN 
Revue/ Journal/Editeur : ;  Journal of Fundamental and Applied Sciences; UNIV EL OUED, 
FAC SCIENCE & 
TECHNOLOGY 
Année :2020, Parution (Volume, N° des pages) : Vol. 12, n°1; 
ISSN :           (Print), 1112-9867 (Online),   Indexation : ALL DATABASES, (Thomson reuters). 
Catégorie: B selon la catégorisation de la commission de validation des revues scientifiques 
(DGRSDT) 

https://www.jfas.info/index.php/JFAS/article/view/569URL :  
  
   

انيكية -2.3 املي ندسة ال  قسم

-ّ ول امللف ّ  امللف

- ّ امللف دكتوراه: عرض أطروحة   مناقشة

خ امل28/11/2019بتار ليةالعلجلسدرست للطالبلل الدكتوراه أطروحة مناقشة حناويملف

التاليةمصطفى املناقشة نة ن ع و للمناقشة املطروح امللف ع موافقتھ أعطى   و

  

خ ابقدم،13/01/2020بتار ا طلب املناقشة نة ل سا رئ بصفتھ خوان مفتاح رئاسةھستاذ  من

للطالب الدكتوراه أطروحة مناقشة مصطفىنة صيةحناوي   .ألسباب

 

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

الميا قسم                صاري محاضر سا  تلمسانجامعة  "أ"أستاذ   رئ

فت ري قسم  بود محاضر ا  غلزانجامعة  "أ"أستاذ ً   مشرف

فيصل قسم  بلقايد محاضر "أ"أستاذ تلمسان  ا جامعة ً   ممتحن

دي م ر قسم  صو محاضر "أ"أستاذ العليا  عمال  املدرسة إلدارة ا  ً   ممتحن

شام قسم  بطواف محاضر تلمسان  "ب"أستاذ   مدعوا  جامعة

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

خوان العا  مفتاح التعليم تلمسان  أستاذ سا  جامعة   رئ

خالد العا  عليان التعليم   مشرفا  تلمسانجامعة  أستاذ

اللطيف عبد العا  حسي التعليم ران  أستاذ و   ممتحنا  2جامعة

  

فؤاد حسن   بوك

  

قسم محاضر   "أ"أستاذ

للعلوم العليا املدرسة

  تلمسان–التطبيقية

  

  ممتحنا
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Publication            
HENAOUI Mustapha, ALIANE Khaled “Study on Solar Air Collector with Perforated Strips in 
the Baffles”. International Review of Mechanical Engineering (IREME), Vol. 13, N° 4, pp 249-
255. ISSN :1970-8734, Indexation : Catégorie B 
URL :https://www.praiseworthyprize.org/jsm/?journal=ireme 

 

اح ق و أي ّ   الر

امللف، ذا دراسة دكتوراه عد أطروحة مناقشة ملف ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس وافق

ستاذ املتمثل املناقشة نة ل جديدا سا رئ ن عي تم و مصطفى حناوي الرحيللم عبد محومات

ون يلت كما املعدلة املناقشة   :نة

 

التصاالتقسم - .2 و   سلكيةال السلكية

-ّ  ول امللف

- ّ امللف دكتوراه: عرض أطروحة   مناقشة

دكتوراه أطروحة مناقشة ة) علوم(ملف نوالللم سلعا زوجة    اتصاالت: شعبةحساين

(Télécommunications)،اتصاالت: تخصص(Télécommunications)   ,عنوان   : تحت

"Conception d'antennes microrubans miniatures pour différents standards de communications 
sans fil"  

 
Publication  
Auteur(s): N. Seladji-Hassaine, F.T. Bendimerad 
Titre: Miniaturized Dual Band Triangular Microstrip Antenna With Sierpinski Fractal Ground 
Revue/ Journal/ Editeur: INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROWAVEAND OPTICAL 
TECHNOLOGY (IJMOT  )  
Parution (Volume, N° des pages) : 2016; vol. 11, No 5; pp. 347-355  
ISSN: 1553-03396 ; Indexation: Scopus; URL: https://www.iimot.com/VOL-11-NO-5.aspx  
 
 
 
 
 
 

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

عبد العا  مالرحيحومات التعليم تلمسان  أستاذ سا  جامعة   رئ

خالد العا  عليان التعليم تلمسان  أستاذ   مشرفا  جامعة

اللطيف عبد العا  حسي التعليم ران  أستاذ و   ممتحنا  2جامعة

  

فؤاد حسن   بوك

  

قسم محاضر   "أ"أستاذ

للعلوم العليا املدرسة

  تلمسان–التطبيقية

  

  ممتحنا
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اح- ق و أي ّ   الر

دكتوراه أطروحة مناقشة ملف ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس ة) علوم(وافق حساين للم

نوال سلعا م زوجة أسماؤ تية عضاء من ون تت مناقشة نة   :أمام

  

  

سم و   الصفة  نتماءجامعة  الرتبة  اللقب

نور  حسن بوك العا  الدين السيد التعليم تلمسان  أستاذ س  جامعة   رئ

طارق  فت ديمراد بن العا  السيد التعليم تلمسان  أستاذ ا  جامعة ً   مشرف

فاطمة دبات العاةأستاذ  السيدة معسكر  التعليم ا  جامعة ً   ممتحن

لطفى مراد العا  السيد التعليم للعلوماملدرسة  أستاذ العليا

  تلمسان–التطبيقية

ا ً   ممتحن

محمد سيدي اح مر العا  السيد التعليم تلمسان  أستاذ ا  جامعة ً   ممتحن

 

 

  -ّ يامللف   الثا

- ّ امللف دكتوراه: عرض أطروحة   مناقشة

دكتوراه أطروحة مناقشة د( ملف م ة) ل يامللم  اتصاالت: شعبةحملي

(Télécommunications)  , تصاالت: تخصص ات شب و   أنظمة

(Systèmes et Réseaux de Télécommunications)،  عنوان   :تحت

"Développement de nouvelles techniques de modulation, de codage et de détection pour les 

systèmes de communications OFDM dans un environnement à bruits impulsifs α-stables 

symétriques (AWSαSN)" 

Publication  
Auteur(s): Heyem HAMLILI, Samir KAMECHE, Abdelhafid ABDELMALEK 
Titre: SαS Noise Suppression For OFDM Wireless Communication in Rayleigh Channel  
Revue/ Journal/ Editeur: International Journal of Electrical and Computer Engineering  
Parution (Volume, N° des pages) : April 2020; Vol 10, pp 1999-2006 
ISSN: 2003-2010 Indexation: Scopus 
URL: : http://ijece.iaescore.com/index.php/IJECE/article/download/16403/pdf 
 

اح- ق و أي ّ   الر

دكتوراه أطروحة مناقشة ملف ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس د( وافق م ة) ل حمليللم

م يام أسماؤ تية عضاء من ون تت مناقشة نة   :أمام
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سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

عمر العا  صديقي التعليم تلمسان  أستاذ س  جامعة   رئ

سم العا  امش التعليم تلمسان  أستاذ ا  جامعة ً   مشرف

فيظ ا عبد املالك قسم  عبد محاضر تلمسان  "ب"أستاذ ثانيا  جامعة ا ً   مشرف

راء الز قسم  سليمان محاضرة ام  "أ"أستاذة ا ناملركز ع

ت   تموش

ا ً   ممتحن

اج ا محمد سيدي د قسم  إير محاضر تلمسان "أ"أستاذ ا  جامعة ً   ممتحن

 

 

رقم قطة ّ ام: 03الن ا يل التأ ان   شكيل

التكنولوجياتلق لية ل العل املجلس العلميةاالمنى شكيلتملفا) 03( لألقسامن أجل من للتقييم

و مرحلتھ ام ا يل التأ ام) 07(وان ا يل التأ ان شكيل أجل من للتقييم ملفا

الثانبة   .مرحلتھ

. ه  القسم

ة معمار

)(Arch 

. ه

بيوطبية

)GBM(  

مدنية. ه

)GC(  

. ه

ائية ر ك

)GEE(  

. ه

انيكية مي

)GM(  

  ري 

)Hyd(  

أتصاالت

  (TLC), س

  املجموع

يل التأ

ام ا

  ) 1مرحلة(

  01        01  01  03  

يل التأ

ام ا

  )2مرحلة(

  02    01  01    03  07  

  10  04  01  01  01    03    املجموع

  

البيوطبية -1.3 ندسة ال   قسم

-ّ   ول امللف

-  ّ امللف مرحلت: عرض ام ا يل والتأ   ھ

ملف امدراسة ا يل البيوطبية، التأ ندسة تلمسان،بال جامعة التكنولوجيا، منلية م َّ قد ُ امل

السيد رطرف طا اري َ م ُ قسمع محاضر   .بومرداسجامعةب -ب- أستاذ
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Publication  

Auteur(s): Omari Tahar, Bereksi Reguig Fethi 
Titre: A new approach for blood pressure estimation based on phonocardiogram 
Revue/ Journal/ Editeur: Biomedical Engineering Letters 
Parution (Volume, N° des pages) :  2019, Vol. 9, No. 3  
ISSN: online 2093-985X print 2093-9868 
Indexation: Scopus  

 z-00113-019-https://doi.org/10.1007/s13534URL:  

اح - ق و أي ّ   الر

التكنولوجياموافقة لية ل العل ناملجلس ناملبتعي نقرر املفملتقييمالتالي ا يل منالتأ املقدم

رالسيد طا قسم عماري محاضر تب" ب"أستاذ   .يارتجامعة

  

  يالثا لفامل

- ّ امللف الثانية: عرض مرحلتھ ام ا يل   التأ

نة ن عي و م أسماؤ تية ساتذة ن املقرر طرف من املقدمة ر التقار إيجابية من والتأكد الدراسة

لألستاذ ام ا يل التأ يلمناقشة ن     .ديب

 

Publication  
Auteur(s): Dib Nabil, Radhwane Benali and Fethi Bereksi Reguig 
Titre: Epileptic seizure recognition using EEG wavelet decomposition based on nonlinear and 
statistical features with support vector machine classification 
Revue/ Journal/ Editeur: Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik 
Parution (Volume, N° des pages) :  2019, Vol. X, No. X  
ISSN: online 1862-278X print 0013-5585 
Indexation: Scopus  

0246-2018-https://doi.org/10.1515/bmtURL:  
 

  

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

لطفي ف شر قسم  حمزة محاضر   مقررا  تلمسانجامعة  "أ"أستاذ

رضوان ع قسم  بن محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة

محمد ار ّ قسم  عم محاضر بومرداس  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

الدين ن ز سليمان العا  حاج التعليم تلمسان  أستاذ   مقررا  جامعة

قسم  سفيانسليمان محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة

اللطيف عبد العا  حسي التعليم ران  أستاذ و   مقررا  2جامعة
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اح -  ق و أي ّ   الر

التكنولوجيا لية ل العل املجلس وافق ن املقرر طرف من املقدمة ر التقار ل إيجابية ع طالع عد

للسيد ام ا يل التأ مناقشة نة ن عي يلع ن قسمديب محاضر ندسة-ب-أستاذ ال بقسم

تلمسان جامعة التكنولوجيا، لية   .البيوطبية،

يل  التأ مناقشة نة ون منتت ام   :ا

  

  

  لثالثالفامل

- ّ امللف الثانية: عرض مرحلتھ ام ا يل   التأ

إيجابية من والتأكد نةالدراسة ن عي و م أسماؤ تية ساتذة ن املقرر طرف من راملقدمة التقار

فادية ي ا مز لألستاذة ام ا يل التأ   .مناقشة

 

Publication  
Auteur(s): F. Meziani; S. Rerbal; S.M. Debbal 
Titre: Spectro-temporal analysis of electromyogram signals 
Revue/ Journal/ Editeur: International Journal of Medical Engineering and Informatics 
Parution (Volume, N° des pages) :  2019, Vol. 11, No. 2  
ISSN: ISSN online 1755-0661 ISSN print 1755-0653 
Indexation: Scopus  

 https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=98754URL:  
  
  

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

فيظ ا عبد العا  سعيد التعليم تلمسان  أستاذ سا  جامعة   رئ

ي الغا عبد قسم  جباري محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   ممتحنا  جامعة

دي م ر قسم  صو محاضر عمال  "أ"أستاذ إلدارة العليا   ممتحنا  املدرسة

سليمان الدينحاج ن العا  ز التعليم تلمسان  أستاذ   مدعوا  جامعة

سفيان قسم  سليمان محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مدعوا  جامعة

اللطيف عبد العا  حسي التعليم ران  أستاذ و   مدعوا  2جامعة

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

لطفي ف شر قسم  حمزة محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة

رضوان ع قسم  بن محاضر   مقررا  تلمسانجامعة  "أ"أستاذ

د ّ محم ار ّ قسم  عم محاضر بومرداس  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة
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اح- ق و أي ّ   الر

ن املقرر طرف من املقدمة ر التقار ل إيجابية ع طالع التكنولوجياعد لية ل العل املجلس وافق

ام ا يل التأ مناقشة نة ن عي فاديةللسيدةع ي ا قسممز محاضرة بقسم-ب-أستاذة

التكنولوجي لية البيوطبية، ندسة تلمساناال جامعة ،.  

من ام ا يل التأ مناقشة نة ون   :تت

  

  

ال -3.2 ندسة ال ونيكقسم لك و ائية ر  ك

 -ّ   ول امللف

- ّ امللف الثانية: عرض مرحلتھ ام ا يل   التأ

ساتذة ن املقرر طرف من راملقدمة التقار إيجابية من والتأكد نةالدراسة ن عي و م أسماؤ تية

لل ام ا يل التأ ا دكتور مناقشة زكر  .كوردي

  

 

 

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

الدين ن ز سليمان التعليم  حاج تلمسان  العاأستاذ سا  جامعة   رئ

ن م محمد سيدي العا  دبال التعليم تلمسان  أستاذ   ممتحنا  جامعة

لطفي العا  مراد التعليم للعلوم  أستاذ العليا املدرسة

تلمسان   التطبيقية

  ممتحنا

لطفي ف شر قسم  حمزة محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مدعوا  جامعة

رضوان ع قسم  بن محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مدعوا  جامعة

د ّ محم ار ّ قسم  عم محاضر بومرداس  "أ"أستاذ   مدعوا  جامعة

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

سليم قسم  كر محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة

محمد سيدي ي قسم  مليا محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة

لطفي العا  مراد التعليم التطبيقية  أستاذ للعلوم العليا املدرسة

  تلمسان

  مقررا
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Publication : 

Auteur(s) : Kourdi Zakarya, Abdelkhader Hamdoun 
Titre : A modeling and performance of the triple field plate HEMT 
Revue/Journal/Editeur  International Journal of Power Electronics and Drive Systems (IJPEDS) 
/ Institute of Advanced Engineering and Science (IAES). 
Année : 2019   Parution (Volume, N° des pages) : vol.10 , no.1 , pp. 398-405 
ISSN (Print) : 20888694 , Indexation : Scopus 
Catégorie: B selon la catégorisation de la commission de validation des revues scientifiques 
(DGRSDT) 

405-http://doi.org/10.11591/ijpeds.v10.i1.pp398  : URL  

اح-    ق و أي ّ   الر

ع طالع ععد التكنولوجيا لية ل العل املجلس وافق ن املقرر طرف من املقدمة ر التقار ل إيجابية

للسيد ام ا يل التأ مناقشة نة ن ا عي زكر ب، كوردي بحث الصناعية مركزأستاذ قمار ر –تطو

ران    .و

من ام ا يل التأ مناقشة نة ون   :تت

 

انيكية - املي ندسة ال  قسم

ول -  ّ   امللف

- ّ امللف الثانية: عرض مرحلتھ ام ا يل   التأ

نة ن عي و م أسماؤ تية ساتذة ن املقرر طرف من املقدمة ر التقار إيجابية من والتأكد الدراسة

لألستاذ ام ا يل التأ محمدمناقشة رمضان  .بن

  

سم و   الصفة  نتماءجامعة  الرتبة  اللقب

املجيد عبد العا  بومدين التعليم تلمسان  أستاذ سا  جامعة   رئ

أحمد الدينبن العا  نصر التعليم تلمسان  أستاذ   ممتحنا  جامعة

م الكر عبد ي قسم  فروا محاضر للعلوم  "أ"أستاذ العليا املدرسة

تلمسان   التطبيقية

  ممتحنا

سليم قسم  كر محاضر   مدعوا  تلمسانجامعة  "أ"أستاذ

محمد سيدي ي قسم  مليا محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مدعوا  جامعة

لطفي العا  مراد التعليم للعلوم  أستاذ العليا املدرسة

تلمسان   التطبيقية

  مدعوا

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

خوان العا  مفتاح التعليم تلمسان  أستاذ   مقررا  جامعة

العا  الديننصر حمدادو التعليم التقنية  أستاذ الوطنية ران–املدرسة   مقررا  و

أحمد قسم  عزي محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة



      21 / 38 

Publication : 

Auteur(s): Benramdane M., Abboudi, S., Ghernaout, M. (2019) 
Titre: “Contribution to the simulation and parametric analysis of the operation of a solar 
concentration thermal installation”. International Journal of heat and Technology, Vol. 37, N° 02, 
pp. 446-456. ISSN : 0392-8764 , Indexation : Catégorie « B »  
URL : https//doi.org/10.18280/ijht.370210  
   

اح-    ق و أي ّ   الر

ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس وافق ن املقرر طرف من املقدمة ر التقار ل إيجابية ع طالع عد

للسيد ام ا يل التأ مناقشة نة ن محمدعي رمضان محاضرقسمبن أستاذ ندسة-ب-، ال بقسم

انيكية،   املي

من ام ا يل التأ مناقشة نة ون   :تت

 

  الري قسم -3.3

-ّ  ول امللف

- ّ امللف و: عرض مرحلتھ ام ا يل   التأ

امدراسة ا يل التأ السيدملف طرف من م َّ قد ُ ةامل ط بن قسمشكيب محاضر بقسم-ب-أستاذ

تلمسان جامعة التكنولوجيا، لية ،   .الري

Publication  

Auteur(s): Chakib Bentalha, Mohammed HABI 
Titre: Free surface profile and inception point as characteristics of aerated flow over stepped 
spillway: Numerical study 
Revue/ Journal/ Editeur:Journal of Water and Land Development 
Parution (Volume, N° des pages) :  2019, Vol. 42 (VII-IX), No. 42-48 

س و نتماء  الرتبة  ماللقب   الصفة  جامعة

عمر قسم  صبان محاضر تلمسان  "أ"أستاذ سا  جامعة   رئ

الدين نصر ي تر العا  بي التعليم تلمسان  أستاذ   ممتحنا  جامعة

القادر عبد العا  يوسفي التعليم للعلوم  أستاذ ران و جامعة

ران–التكنولوجيا   و

  ممتحنا

خوان التعليم  مفتاح تلمسان  العاأستاذ   مدعوا  جامعة

الدين نصر العا  حمدادو التعليم التقنية  أستاذ الوطنية –املدرسة

ران   و

  مدعوا

أحمد قسم  عزي محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مدعوا  جامعة
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ISSN: ISSN online 1429-7425, ISSN  2083-4535 
Indexation: Scopus; URL: http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/index_en.php  
 

اح- ق و أي ّ   الر

املقدم ام ا يل التأ ملف لتقييم ن التالي ن املقرر ن بتعي التكنولوجيا لية ل العل املجلس موافقة

السيد بنمن ةشكيب التكنولوجياط لية الري،   .بقسم

  

  

الآل قسم -3.4 و السلكية   سلكيةتصاالت

-ّ  ول امللف

- ّ امللف و: عرض مرحلتھ ام ا يل   التأ

املفمدراسة ا يل السيدالتأ طرف من م َّ قد ُ ديامل م قسمدامو محاضر سعيدة"ب"أستاذ    .،جامعة

Publication: 
Auteur(s): Damou M, Nouri K,Chetioui M, Boudkhil A, Feham M, 
Titre:"A new technique of optimization of HMSIW bandpass filter with CAR cells using coupling 
matrix ", 
Revue/ Journal/ Editeur: INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROWAVEAND OPTICAL 
TECHNOLOGY (IJMOT  )  
Parution (Volume, N° des pages) : 2019; vol. 14, No 2; pp. 77-84 
ISSN: 1553-03396    Indexation: Scopus 

اح- ق و أي ّ   الر

ن بتعي التكنولوجيا لية ل العل املجلس ناملموافقة نقرر االتالي من املقدم امللف دامو لسيدلتقييم

دي قسم م محاضر ام"ب"أستاذ ا يل للتأ سعيدة التصاالت،جامعة و سلكيةال السلكية

تلمسان   .بجامعة

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

غنيم الرحمننقاش العا  عبد التعليم تلمسان  أستاذ   مقررا  جامعة

العا  حميدبوشلقيع التعليم تلمسان  أستاذ   مقررا  جامعة

هللاقمو عبد قسم  بو محاضر ن  "أ"أستاذ ع ام ا تاملركز   مقررا  تموش

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

سم العا  امش التعليم تلمسان  أستاذ   مقررا  جامعة

محمد سيدي د إير

اج   ا

قسم محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة

لتومة العا  نوري التعليم سعيدة  أستاذ   مقررا  جامعة
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-ّ يامللف  الثا

-  ّ امللف الثانية: عرض مرحلتھ ام ا يل   التأ

نة ن عي و م أسماؤ تية ساتذة ن املقرر طرف من املقدمة ر التقار إيجابية من والتأكد الدراسة

للسيد ام ا يل التأ محمدمناقشة نرابح   .م

 

Publication: 
Mohammed Amin Rabah, Mohammed Bekhti," Dual Graphene Patch Antenna For Ka Band 
Satellite Applications ", International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace, Vol 6 N° 4 
2018, pp: 1-13. 
ISSN: 2374-6793 
Indexation: SCOPUS. 
URL: https://doi.org/10.15394/ijaaa.2019.1386 

اح- ق و أي ّ   الر

ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس وافق ن املقرر طرف من املقدمة ر التقار ل إيجابية ع طالع عد

ام ا يل التأ مناقشة نة ن نللسيدعي م محمد برابح بحث الصناعية مركزأستاذ قمار ر تطو

ران–   .و

من ام ا يل التأ مناقشة نة ون   :تت

 

  

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

نورالدين حسن العا  بوك التعليم تلمسان  أستاذ   مقررا  جامعة

ي ةبدوي  ع قسم  زوجة محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة

لطفي العا  مراد التعليم التطبيقية  أستاذ للعلوم العليا املدرسة

  تلمسان

  مقررا

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

مغنية ي العا  مليا التعليم تلمسان  أستاذ سا  جامعة   رئ

فيظ ا عبد قسم  بوعشة محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   ممتحنا  جامعة

سن الرحمان عبد البحث  حاج قمار   مدير ر تطو الصناعية،مركز

ران   و

  ممتحنا

نورالدين حسن العا  بوك التعليم تلمسان  أستاذ   مدعوا  جامعة

ي ةبدوي  ع قسم  زوجة محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مدعوا  جامعة

لطفي العا  مراد التعليم للعلوم  أستاذ العليا املدرسة

تلمسان   التطبيقية

  مدعوا
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-ّ  الثالثامللف

- ّ امللف الثانية: عرض مرحلتھ ام ا يل   التأ

نة ن عي و م أسماؤ تية ساتذة ن املقرر طرف من املقدمة ر التقار إيجابية من والتأكد الدراسة

للسيد ام ا يل التأ محمدمناقشة   .دبال

  

Publication: 
Auteurs: Mohammed Debbal, Mouweffeq Bouregaa, Hicham Chikh-Bled, Mohammed el Kebir 
Chikh-Bled, Mohammed Chamse Eddine Ouadah, 
Titre:" Influence of Temperature on the Chromatic Dispersion of Photonic Crystal Fiber by 
Infiltrating the Air Holes with Water ",  
Revue: Journal of Optical Communications, accepted for publication (2019) 
ISSN: 0173-4911 
Indexation: SCOPUS. 
URL: https://www.degruyter.com/view/j/joc.ahead-of-print/joc-2019-0074/joc-2019-0074.xml 
Published Online: 2019-06-15 | DOI: https://doi.org/10.1515/joc-2019-0074  

اح- ق و أي ّ   الر

التكنولوجيا لية ل العل املجلس وافق ن املقرر طرف من راملقدمة التقار ل إيجابية ع طالع عد

للسيد ام ا يل التأ مناقشة نة ن عي محمدع محاضر دبال ام -ب-قسم أستاذ ا املركز

ت تموش ن   .ع

من        ام ا يل التأ مناقشة نة ون   :تت

 

  

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

اض ر أحمد العاأستاذ  برصا تلمسان  التعليم   مقررا  جامعة

هللا فتح م قسم  كر محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة

راء الز قسم  سليمان محاضر اامل  "أ"أستاذ تامركز تموش ن   مقررا  ع

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

رشيد العا  مرزو التعليم تلمسان  أستاذ سا  جامعة   رئ

من قسم  خالدي محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   ممتحنا  جامعة

محمد ع قسم  بن محاضر ت  "أ"أستاذ تموش ن ع ام ا   ممتحنا  املركز

اض ر أحمد العا  برصا التعليم تلمسان  أستاذ   مدعوا  جامعة

هللا فتح م قسم  كر محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مدعوا  جامعة

راء الز قسم  سليمان محاضر ت  "أ"أستاذ تموش ن ع ام ا   مدعوا  املركز
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-ّ عامللف  الرا

- ّ امللف الثانية: عرض مرحلتھ ام ا يل   التأ

نة ن عي و م أسماؤ تية ساتذة ن املقرر طرف من راملقدمة التقار إيجابية من والتأكد الدراسة

للسيدة ام ا يل التأ يلةمناقشة س ي   .فروا

 

Publication: 
Auteur(s): Souheyla S. Ferouani, Zhor Z. Bendahmane, Abdelmalik A. Taleb Ahmed , 
Titre:"Design and Analysis of Dual Band Star Shape Slotted Patch Antenna ", 
Revue: Microwave Review, Vol 23 N° 1 June 2017, pp: 9-13. 
ISSN: 1450-5835 
Indexation: SCOPUS. 

2.pdf-2055-serbia.org.rs/files/MWR/MWR2017jun/Vol23No1-https://www.mttURL:   
  

اح- ق و أي ّ   الر

ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس وافق ن املقرر طرف من املقدمة ر التقار ل إيجابية ع طالع عد

للسيدة ام ا يل التأ مناقشة نة ن يلةعي س ي قسمفروا محاضرة ام -ب-أستاذة ا املركز

ت تموش ن   .ع

من ام ا يل التأ مناقشة نة ون   :تت

 

  

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

زوجة عيمة مصطفى بن

  فحام

قسم محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة

قسم  مراديلة محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مقررا  جامعة

فوزي وجة ب العا  صا التعليم بلعباس  أستاذ سيدي   مقررا  جامعة

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

طارق  فت ديمراد العا  بن التعليم تلمسان  أستاذ سا  جامعة   رئ

يمينة ادف قسم  بل محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   ممتحنا  جامعة

ةقادري قسم  بوف محاضر شار  "أ"أستاذ   ممتحنا  جامعة

زوجة عيمة مصطفى بن

  فحام

قسم محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مدعوا  جامعة

مراد قسم  يلة محاضر تلمسان  "أ"أستاذ   مدعوا  جامعة

فوزي وجة ب العا  صا التعليم بلعباس  أستاذ سيدي   مدعوا  جامعة
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رقم قطة ّ مطبوعة: 04الن  بيداغوجيةتقييم

لدىاتمطبوع) 03(ثالث ا إيداع ّ التكنولوجياتم لية ل العل واملجلس و ا  )06( ست مرحل

الثانيةاتمطبوع ا   .مرحل

البيوطبية - 1.4 ندسة ال   قسم

ول -   امللف

-ّ امللف و(عرض   )املرحلة

مطبوعة تقييم أجل من و مرحلتھ امللف   عنوان (polycopié de TP)بيداغوجيةدراسة

" Les réseaux locaux "، البيوط عالم اختصاص س سا ل لطلبة التطبيقية لألعمال ة املوج و

البيوطبية ندسة ال السيدين،شعبة طرف من م َّ قد ُ امل جالو قسم) auteur( موساوي محاضر -ب-أستاذ

التكنولوجي لية تلمساناب جامعة عمرو، بن قسم)co-auteur( قادري محاضر ندسة-أ-أستاذ ال بقسم

التكنولوجيالبيوطبية تلمسانالية جامعة ،.  

اح- ق و أي ّ   الر

نموافقة عي ع التكنولوجيا لية ل العل ماملجلس أسماؤ تية اء البيداغوجيةا املطبوعة لتقييم

الس طرف من عمر وجالي موساو  ةدااملقدمة بن ليقادري   . التكنولوجياةب

  

يامللف-   الثا

-ّ امللف الثانية(عرض  )املرحلة

جابيةمعاينة ر مالتقار أسماؤ تية اء البيداغوجيةل باملطبوعة سمةللسيدةاملتعلقة ي  ستو

قسم محاضرة تلمسان" أ"أستاذة جامعة التكنولوجيا، لية البيوطبية، ندسة ال   .بقسم

 

 

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

ن م محمد الرحيم قسم  عبد محاضر تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب

عديل قسم  قوار مساعد تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

الدين ن ز سليمان التعليم  حاج تلمسان  العاأستاذ ا  جامعة   خب

عديل قسم  قوار مساعد تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب



      27 / 38 

اح- ق و أي ّ   الر

التكنولوجياموافقة لية ل العل سمة للسيدةاملجلس ي قسم ستو محاضرة ندسة" أ"أستاذة ال بقسم

التكنولوجي لية البيداغوجيةاالبيوطبية، ا مطبوع شر ب   :عنوان،

 "Prédict ion d’informat ion bio logiques "املس لطلبة ة املوج عالم2و اختصاص

البيوطبية ندسة ال شعبة ،   .البيوط

املدنية -4.2  ندسة ال  قسم

ول -    امللف

-ّ امللف الثانية(عرض   )املرحلة

ر  التقار مجابيةيمعاينة أسماؤ تية اء البيداغوجيةل باملطبوعة فتللسيداملتعلقة ،حمزاوي

تلمسان جامعة التكنولوجيا، لية املدنية، ندسة ال    .قسم

  

اح- ق و أي ّ   الر

للسيد التكنولوجيا لية ل العل املجلس فتموافقة ليةب  أستاذ،حمزاوي املدنية، ندسة ال قسم

البيداغوجية شرمطبوعتھ ب املس"  Cours de Chemin de fer "عنوانالتكنولوجيا، لطلبة ة املوج 2و

شعبة: اختصاص وجسور، ندسة: مسارات  .املدنيةال

  

ندسة -4.2 ال وقسم ائية ر ونيكالك  لك

ول -    امللف

-ّ امللف الثانية(عرض   )املرحلة

للس البيداغوجية باملطبوعة املتعلقة م أسماؤ تية اء ل يجابية ر التقار مراد ةدامعاينة ولوسيف

القادر عبد ندسةقسممشرنن وال ائية ر ونيكالك تلمسانلك جامعة التكنولوجيا، لية ، .  

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

عمر قسم  طالب محاضر تلمسان  "ب"أستاذ ا  جامعة   خب

عم الرحمانر بن قسم  عبد مساعد تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب
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اح- ق و أي ّ   الر

التكنولوجيا لية ل العل املجلس مراد ةداللسموافقة القادولوسيف عبد بقسماتذةأس ،رمشرنن

ندسة وال ائية ر ونيكالك مطبوع لك شر ب التكنولوجيا، لية  عنوانتحتالبيداغوجيةم،

« Electronique de puissance»    لطلبةو ة سااملوج رتق اختصاصالثالثةسنةسل    .الك

يامللف-    الثا

- ّ امللف الثانية( عرض   )املرحلة

للسيد البيداغوجية باملطبوعة املتعلقة م أسماؤ تية اء ل يجابية ر التقار عمعاينة ن ،قور

ندسةقسم وال ائية ر ونيكالك تلمسانلك جامعة التكنولوجيا، لية ، .  

  

  

اح- ق و أي ّ   الر

للسيد التكنولوجيا لية ل العل املجلس عموافقة ن بقسمقور ندسة،أستاذ وال ائية ر الك

ونيك عنوانلك البيداغوجية مطبوعتھ شر ب التكنولوجيا، لية ،: «Systèmes asservis numériques»  

ة املوج املسوو زة اختصاص 1لطلبة شعبة ج ونية، ونيك  لك  .لك

 

 

  

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

محمد سيدي ي قسم  مليا محاضر تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب

شكري بن محمد ب قسم  حب مساعد تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

يم برا العاأستاذ  شر تلمسان  التعليم ا  جامعة   خب

شعيب عابد قسم  مالطي مساعد تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب
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الري  -4.3  قسم

ول -    امللف

-ّ امللف و(عرض   )املرحلة

من و مرحلتھ امللف بيداغوجيةدراسة مطبوعة تقييم لطلبة" Irrigation " عنوان أجل ة املوج و

س سا ثالثة( ل شعبة)سنة طرفالري ، من م َّ قد ُ امل و ي الدكتورة، بلعر ستاذفضيلة بوشلقيعو  حميد

تلمسان جامعة التكنولوجيا، لية    .ب

اح- ق و أي ّ   الر

ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس البيداغوجيةموافقة املطبوعة لتقييم م أسماؤ تية اء ا ن عي

الدكتورة طرف من ي املقدمة بلعر ستاذفضيلة بوشلقيعو التكنولوجياحميد لية الري،   .بقسم

  

التصاالتقسم -4.4 و   سلكيةالالسلكية

ول -  امللف

-ّ امللف و(عرض   )املرحلة

عنوان بيداغوجية مطبوعة تقييم أجل من و مرحلتھ امللف   :دراسة

 " Init iat ion à la concept ion des systèmes embarqués avec Arduino "لطلبة ة املوج و

س سا املسو ل للسادة: اختصاص 2و1لطلبة تصاالت، محمدأنظمة سيدي د إير مراد، يلة

و اج الرشيد ا ارون   .أدردور

اح- ق و أي ّ   الر

ن عي ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس ماءاموافقة أسماؤ البيداغوجيةتية املطبوعة لتقييم

طرف من ولسادةااملقدمة اج ا محمد سيدي د إير مراد، الرشيد يلة ارون   .أدردور

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

قسم  معمر بومدين محاضر تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب

سات  طرو قسمأستاذ  بوشر تلمسان  "أ"محاضر ا  جامعة   خب

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

بلقاسم عد التعليم  بن تلمسان  العاأستاذ ا  جامعة   خب

فؤاد قسم  دراز محاضر تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب
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ي- الثا   امللف

-ّ امللف الثانية(عرض   )املرحلة

جابية ر التقار املتعلقةمعاينة م أسماؤ تية اء البيداغوجيةل سيديلسادةلباملطبوعة د إير

ارون أدردور و مراد يلة اج، ا   .الرشيدمحمد

  

اح- ق و أي ّ   الر

التكنولوجيا لية ل العل املجلس اجموافقة ا محمد سيدي د إير ارونللسادة أدردور و مراد يلة ،

تصاالتالرشيد عنوان بقسم البيداغوجية م شرمطبوع ب التكنولوجيا، لية ،:  

Variables aléatoires et  processus stochast iques  

املس لطلبة ة املوج شعبة: اختصاص1و ، تصاالت سلكية: أنظمة الال و السلكية   .تصاالت

  الثالثامللف-

-ّ امللف الثانية(عرض   )املرحلة

ر  التقار مجابيةيمعاينة أسماؤ تية اء للسل للسادة باملطبوعة عبد دياملتعلقة املالك عبد

فيظ راء دةيلساو ا الز   . سليمان

  

اح- ق و أي ّ   الر

للس للسادة التكنولوجيا لية ل العل املجلس فيظ ديموافقة ا عبد املالك سليمان السيدةو عبد

راء مطبوعتصاالتبقسم الز شر ب التكنولوجيا، لية عنوان، البيداغوجية   : م

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

من قسم  خالدي محاضر تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب

فيظ ا عبد املالك تلمسان  "ب"قسممحاضرأستاذ  عبد ا  جامعة   خب

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

فيظ ا عبد قسم  بوعشة محاضر ا  تلمسانجامعة  "أ"أستاذ   خب

اج ا تلمسان  "ب"قسممحاضرأستاذ  زرو ا  جامعة   خب
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Réseaux informat iquesاختصاص س سا الل لطلبة ة املوج و: شعبة اتصاالت، :و السلكية تصاالت

سلكية  .الال

 

ةقسم - املعمار ندسة   ال

- ّ امللف و( عرض   )املرحلة

خ بيداغوجية28/11/2019بتار مطبوعة تقييم ملف لية لل العل املجلس صا لألستاذةدرس بن

ينقاموخديجة ب ا ن املطبوعةالتاليبتعي ذه لتقييم ةThéorie de projets 5:عنوان ن املوج و

س سا الل ة: اختصاص،3سنة  ،لطلبة معمار  .ندسة

  

  

ال ذا عد خ،و سعاد ةستاذطلبتتار ا سال املطبوعةمناا ذه صيةتقييم  .ألسباب

اح ق و أي ّ   الر

البيداغوجية املطبوعة لتقييم م أسماؤ تية اء ا ن عي ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس موافقة

طرف من خديجة ةستاذ املقدمة صا   .بن

 

رقم قطة ّ قات: 05الن ّ  متفر

الدكتوراه5.1-  مشرف  غي

  

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

سعاد قسم  سال مساعد تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب

وليد قسم  حما محاضر تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب

سم و نتماء  الرتبة  اللقب   الصفة  جامعة

بة رت قسم  زرموط مساعد تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب

وليد قسم  حما محاضر تلمسان  "أ"أستاذ ا  جامعة   خب
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 -  ّ امللف  عرض

السيد طرف من املقدم الطلب محمددراسة قسم،مساعدي محاضر ندسة،-أ-أستاذ ال بقسم

املشاركب يتعلق البيوطبية، املشرف حفيظةللطالبة) د.م.ل(الدكتوراه) Co-encadreur(تغي بلفيال

ي   :كما

سم و مشارك  املشرف  املوضوع  اللقب   مشرف

حفيظة   بلفيال

  القديم
Analyse des 
séquences 
d’images 
échographiques  
pour étudier la 
performance du 
ventricule 
gauche  

محمد   مساعدي
جامعة ن، أم عبو

بلعباس   سيدي

ديد محمد  ا   مساعدي

Frédéric Bousefsaf,  

MC. Univ. Lorraine, 

France 

  

اح - ق و أي ّ   الر

التكنولوجيا ةوافقم لية ل العل الاملجلس السيدع طرف من املقدم محمدطلب أستاذ،مساعدي

قسم البيوطبية،،-أ-محاضر ندسة ال املشاركبقسم املشرف بتغي املتعلق ) Co-encadreur(و

حفيظةللطالبة) د.م.ل(الدكتوراه  .بلفيال

  

الدكتوراهعديل-5.2 أطروحة   عنوان

ّ عرض-  ول  امللف

مذكرةعديل طلبتقديم للطالبعنوان اخالديالدكتوراه محمدزكر غرناوط السيد املشرف طرف من

ن انيكيةم املي ندسة ال بقسم   .أستاذ

  

اح- ق و أي ّ   الر

العلموافقة التكنولوجيااملجلس لية غيل للطالبعنوانع الدكتوراه اخالديمذكرة مع زكر

ن املؤطر التانفس ،:  
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سم  و نتماء  الرتبة  اللقب   جامعة

طروحة مشر

ن   السابق

  

  املشرف

ن م محمد العا  غرناوط التعليم تلمسان  أستاذ   جامعة

املساعد سيدي  املشرف ف الشر حمزة

  محمد

قسم محاضر أستاذ

  "أ"

تلمسان   جامعة

طروحة مشر

ن الي   ا

  

  املشرف

ن م محمد العا  غرناوط التعليم تلمسان  أستاذ   جامعة

املساعد سيدي  املشرف ف الشر حمزة

  محمد

قسم محاضر أستاذ

  "أ"

تلمسان   جامعة

  

- ّ امللف ي عرض  الثا

طلب  مذكرةتقديم السيدةالدكتوراهعديل طرف زوجةمن نوالحساين مساعدةسلعا أستاذة ،

   .تصاالتبقسم-أ-قسم

اح- ق و أي ّ   الر

العل املجلس التكنولوجياأبدى لية عديلل ع للسيدةعنوانموافقتھ الدكتوراه حساينمذكرة

نوال سلعا التازوجة ،:  

 

 

  

سم و املذكرة  اللقب   عنوان

 

اخالدي   زكر

 Etude du comportement  vibratoire non linéaire des  القديم
éléments d’une machine tournante en stratifiés à 
rigidité variable 

ديد  Etude du comportement  vibratoire linéaire des  ا
éléments d’une machine tournante en stratifiés à 
rigidité variable 

سم و املذكرة  اللقب   عنوان

 

نوال سلعا زوجة   حساين

 Conception d'antennes miniatures multistandards  القديم

ديد  Conception d'antennes microrubans miniatures pour  ا
différents standards de communications sans fil  
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- ّ امللف  لثالثا عرض

طلب  مذكرةتقديم السيدالدكتوراهعديل طرف فؤادمن ي قسمملي مساعد أستاذ بقسم-أ- ،

ندسة ونيكال لك و ائية ر   . الك

اح- ق و أي ّ   الر

عديل ع موافقتھ التكنولوجيا لية ل العل املجلس للسيدعنوانأبدى الدكتوراه فؤادمذكرة ي ،ملي

  :التا

  

  

غيموضوعغي-5.3 مع الدكتوراه املشرف أطروحة   ستاذ

السيد الدكتوراه الطالب حالة مناقشة محمدتمت تحتعياد ان بومدين ستاذ إشرافالذي دراس

ع مختلفةشرافوتخ ألسباب ذا. عنھ ل وساطة عملية العلمية نة ال س رئ قام ذلك عد

ن ب ما اع سلبية. بوالطالستاذال الوساطة عملية حصيلة إتباع. انت املحددةو التنظيمية جراءات

تم الذي الوساطة ر تقر كتابة تم الدكتوراه الطالب للدراسةعإحالتھتدف لية لل العل املجلس

لول  ا   .وإيجاد

املجلس، أعضاء ن ب واسعة مداولة و امللف ع طالع عد موضوع و و املشرف غي ع املجلس وافق

للطالب محمدالبحث   .عياد

البحث-5.4   مخابر

ول - مخ انتخاب: امللف   LATمدير

محضرتلقى التكنولوجيا لية ل العل البحثاجتماعاملجلس مخ خLATمجلس تار نوفم24املنعقد

العللو 2019 مجلسلطفيباغستاذانتخاباملجلس أعضاء طرف من ملخ ذاكمدير

  .لبحثلخامل

سم و املذكرة  اللقب   عنوان

 

فؤاد ي   ملي

 Résolution d’un problème stochastique de localisation  القديم
allocation et de choix de fournisseurs avec gestion des 
indisponibilités des sites 

ديد  Résolution d’un problème stochastique de localisation  ا
allocation avec gestion des indisponibilités des sites. 
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ي- الثا ن :امللف ملتحي ن الباحث   EOLEخقائمة

التكنولوجياتلقى لية ل العل مديراملجلس فؤادستاذ EOLEلبحثلمخمن خب غماري  19تار

ن  2020جانفي بتحي يتعلق املخ طلب ذا ل ن الباحث او قائمة للبحث09حسب تنظيم عد  .فرق

أ العلاملعاينة املجلس عبدى املحضرسميةالقائمةموافقتھ ذا ل قة امل ن ق( للباحث  .)02امل

  

من -5.5 لية ال الدكتوراه املعتمدة نات التكو   2014إ2009قائمة

مع الدكتوراه املعتمدة نات و الت قائمة ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس الشعباءأسموافق

ح   .2014إ2009منةاملق

املحضر ذا ل مرفقة امللف ذا ل البيانات قل  .03  امل

  

سنة-5.6 ملتقيات   2020تنظيم

لية * ل العل املجلس عوافق الري التكنولوجيا قسم اح باق عنواناملتعلق وط عل ملتقى " نظيم

واملناخ   ".املاء

ع * التكنولوجيا لية ل العل املجلس احوافق تصال( البحثمخ اق و عالم تكنولوجيا و أنظمة

STIC (عل ملتقى نظيم ب عنواناملتعلق   :تحت

International Conference on Information Technologies and Telecommunications, ICITT’2020،

سم  .2020د

ع *  التكنولوجيا لية ل العل املجلس املخاطروافق وإدارة ي العمرا التخطيط حول وط ملتقى اح اق

  . 2020مارس19يوم

2020. Séminaire national sur l'urbanisme et la gestion des risques le 19 mars   

جتما و قتصادي الوط املجلس مة بمسا نظم س امللتقى   .ذا

ع *  التكنولوجيا لية ل العل املجلس املوافق ندسة ال قسم اح ةاق نظيمعمار ب الدو املتعلق امللتقى

اث" ال حول الدولية الدراسية تم" 2020"–يام  ,2020س
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Séminaire international « Journées d’Etudes Internationales sur le Patrimoine – JEPAT2020 » en 

Septembre 2020. 

ع * التكنولوجيا لية ل العل املجلس ندسةوافق ال قسم اح ونيكاق لك و ائية ر املتعلقالك

نظيم و تقىمل ب سنةعل   :حول 2020ط

Scientifique sur le Génie des Procédés Industriels et le Développement  Séminaire National er1
.1)-(GPI2D urabled  

  

ع * التكنولوجيا لية ل العل املجلس قسموافق اح البيوطبيةاق ندسة نظيمال ب اليوماملتعلق

الدكتوراه لطلبة العاشر القسم2020ماي28يوم الدرا ذا ل العلمية نة ال ن. برعاية عي ّ تم كما

نالسيد م محمد ي قسمالعزو محاضر التكنولوجية،" ب"أستاذ لية ب البيوطبية ندسة ال بقسم

اليوم ذا لرئاسة تلمسان  .جامعة

 

املناصب -5.7 نات   التعي

ستاذ* ن عي ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس حوافق الدينبوك نور نةسان ل س رئ منصب

لقسم نةتصاالتالعلمية ال ذه أعضاء طرف من انتخابھ   .عد

ستاذ* ن عي ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس مصطفىوافق عاشور نةبن ل س رئ منصب

لقسم ندسةالعلمية انيكية ال نةاملي ال ذه أعضاء طرف من انتخابھ  .عد

ستاذ* ن عي ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس فتوافق لقسمعضوا سبع العلمية نة ل

ندسة انيكية ال طرفاملي من انتخابھ كممثلعد صنف  لألساتذةزمالئھ ن لألستاذخلفا -أ– املحاضر

أحمد استقالتھ  عزي قدم   .الذي

ستاذ* ن عي ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس محمدوافق رمضان قسمبن س رئ منصب

ندسة انيكية ال   .املي

ستاذ* ن عي ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس قوافق فر كمسؤول فاروق ليم ا عبد قنيفد

سختصاص سا مة"ل م و   ."تركيبات

ستاذ* ن عي ع التكنولوجيا لية ل العل املجلس خالدوافق امشة قم فر مسؤول منصب

الصناعيةختصاص ندسة ال س سا   .ل
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املنصب - 5.8   ترسيم

التكنولوجيا افقو * لية ل العل ستاذةب املجلس بصة سيم م امل مر مساعدةةرتب شادل أستاذة

ندسة-ب–صنف ال انيكيةبقسم خابتداء املي تار  .07/01/2020من

التكنولوجيا* لية ل العل املجلس بصةوافق امل ستاذة سيم راءب الز فاطمة أستاذقوراري رتبة

خابتداءتصاالتبقسم"ب" صنفمساعد تار   .2020-01-02من

ستاذ* سيم ب التكنولوجيا لية ل العل املجلس بصوافق ن امل م محمد نيقاسة ك املولودبر

خ صنفةرتب 1987-06-11بتار مساعد ندسةبقسم-ب–أستاذ وال ائية ر ونيكالك منلك ابتداء

خ   .2020-01-02 تار

التكنولوجيا* لية ل العل املجلس بصةوافق امل ستاذة سيم ايمانب مساعدلعر أستاذ رتبة

ندسة"ب" صنف ال وبقسم ائية ر ونيكالك منلك خابتداء  .2020-01- 02 تار

  

يداععحالة  -5.9   س

تجديدتلقى طلب التكنولوجيا لية ل العل يداععحالةاملجلس أحمدلألستاذس سيد  جنــاس

خمنابتداء عائلية،01/02/2020تار امللف. ألسباب دراسة التكنولوجياوافق،عد لية ل العل املجلس

عاتجديد يداعحالتھ   . س

  

III - دورةخالصة العلميأشغال ليةاملجلس  لل

ورة .1 ّ الد أعمال بجدول قة ّ املتعل والتوصيات   راء

انجاز )1 ن املتأخر الطلبة عدد للعددةأطروحيبقى سبة بال مرتفع للطلبةجماالدكتوراه

ما ن و الت ان الوضعيات ذه بدراسة املجلس طلب وعليھ التدرج عد ما ن ل امل

لألقسام العلمية ان ال و التدرج  .عد

املجلس )2 العددالعلأو الك اس ع العلميةجمابالعمل بصات  . لل

ملفاتالعلاملجلسدرس )3 من عدد ع وافق دكتوراهو أطروحة  .مناقشة

املجلس )4 ملفاتالعلدرس من عدد ع وافق الثانيةو و و مراحلھ ام ا يل  ,التأ
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املطبو  )5 من عدد ع وافق و العل املجلس  . بيداغوجيةال اتعدرس

 

أخرى  .2 وتوصيات   آراء

ن )1 العناو عض عديل ع العل املجلس الطلبةألطروحةوافق لبعض  .الدكتوراه

ع )2 العل املجلس سنةعدةتنظيموافق  .2020ملتقيات

أساتذة )3 عدة ترسيم و العليا املناصب نات عي عدة ع العل املجلس   .وافق

جدول         املدرجة النقاط جميع دراسة و مناقشة الساعةعد ع لسة ا رفعت   .د30و13عمال،

 

  

م                                   فحـــام. ستاذ

 

لية لل العلمي املجلس س  رئ

سم( و وقيعاللقب ّ )والت  

لسة ا اتب  

سم( و )والتوقيعاللقب  


