i

Jjarrll

4 +tlJ,j,

"..Èll

4+Jjljâll

a+JJr++ll

Répubtique Algérien.ne D émocratique P opul"aire

Ministère

-113ï1

' tt f- ll'illËtlj-l
"-tll'''-,'ll,,l'
de I'En,seignement Supérieur et de Ia Recherche

Scienffique

4r.

-Éljlll

I nstitut d'Archéologi e

2018 | 03 | 20 ,ê

Ar-l î

Université D'Alger2

crr,*

é

I

t.ç.r

.2018

.+slt É.r

ort+rll 2L lf l tÊ*'t
2018 I 03 115: g.-;Q &jJl

,t ,r-cJrJl

. dt-âeTl
.(ol.XÉS.t

+

JHLrr. U) ôel..;ÉIl cFt-,J

-01

.çf.\,lf c$tilf -OZ
.(..f.d +

fsb

ol.UlS.9 of;:ÉSrll

+ .l+-,tlt g^.rtL -Of
.eti;ii'c

: ùJJÉl.rJ|
-1t3Tl

.rgr.n;;ro

g.!lf U"l+.ltL-i* -l
sjhll eÊil+ lifslt Ë;rall çu
crl.ll-,;.tl!

dlS.ll Ê;rJl

{.:$U

,/lJi

et:çIt

Jl,i,j 1+rÉ /ôl.T

t!

u*r

iJÉ

/Ër.i

çijr Ljdte /Ët.1
ôJÉll r.cs.r Ëj.cr /.t

L.j

b/'b
(Jùi.J. lé) lJÉe

-O+

CY+

O+

",ilr."ll

gltr/

rl

r.oro 7l.l

ljlàe

çs-ls..-l+

lgb

jJF

Vle

{l,:"<rt-'r 6JH+À iil

lJ.àe

*lr.oi-A-* / ir

1;dl-le /ll

LF.ll

r'c /rl

cb+

الجمهىريت الجسائــريت الديمقـــراطيــت الشعبيـــت

République Algérienne Démocratique Populaire
وزارة التعليـــم الـعـــالــي والبحث العلمــــــي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

معهد اآلثار

جـــامعــة الجزائر

Institut d’Archéologie

Université D’Alger2

بتاريخ  8352 / 30 /51اجتمع أعضاء المجمس العممي لمعيد اآلثار وافتتحت الجمسة السيدة  /رئيسة المجمس

العممي بقراءة جدول األعمال ليذا االجتماع ورحبت باألستاذة الدكتورة خديجة بواشي نشار بصفتيا المديرة الجديدة

لمعهد اآلثار وأعطتيا الكممة حيث عرضت ىذه األخيرة بعض المستجدات اليامة في الجامعة وتطرقت إلى نقطتين
ىامتين تتعمقان بإبرام اتفاقية تعاون بين الجامعات الفرنسية واإلسبانية والجزائرية بخصوص التكوين في الدكتوراه،
مع التأكيد عمى ضرورة إببلغ إدارة الجامعة عند دعوة األساتذة لمقيام بنشاطات تتعمق بالبحث والتكوين.
وتناول الكممة نائب المديرة المكمف بالدراسات مشي ار إلى العديد من النقاط المتعمقة بالمصمحة وتتمثل في تحديد
مبدئي لتاريخ االمتحانات وكذا تحديد فترة التربصات لفائدة الطمبة ما بين  80و  62أفريل  6800مع اإلشارة إلى
أنو تم إنشاء مخبر بيداغوجي لصالح كل الطمبة في جميع التخصصات والذي يخضع لجدول مبرمج من مصمحة

الدراسات باالتفاق مع األساتذة وذلك انطبلقا من السنة الجامعية المقبمة.

وأكد السيد نائب المديرة المكمف بالدراسات عمى ضرورة تعاون األساتذة مع اإلدارة القتراح مواضيع الميسانس
والماستر وتحديد عدد الطمبة لممشرف الواحد ،وكذا تحديد العبلمة التي يتحصل عمييا الطالب في سبيل رفع

المستوى العممي ليذه المذكرات.

ثم تناولت السيدة نائب المديرة المكمفة بالبحث العممي الكممة مشيرة إلى المستجدات في مجاالت البحث العممي
والتكوين في الدكتوراه والتأىيل الجامعي والمنح ،حيث أدرجت العديد من اإلجراءات خاصة فيما تعمق بإيداع النسخ
التي تحتوي عمى أعضاء لجنة المناقشة .كما أكدت عمى ضرورة األخذ بنفس المعايير السابقة في توزيع المنح مع

بعض اإلضافات حتى يتم ترتيب مدة التربص حسب األولويات.

وكحصيمة لعممية متابعة مشاريع التكوين في الدكتوراه لجميع التخصصات أشارت السيدة نائب المديرة المكمفة

بالبحث العممي إلى أنو تمت برمجة كل الدروس اإلجبارية لتعزيز المعارف ،كما قام العديد من الطمبة بإلقاء دروس
بيداغوجية التي تدخل ضمن برنامج التكوين في الدكتوراه .كما برمجت العديد من الخرجات الميدانية التي يقوم فييا

طمبة الدكتوراه باإلشراف مع أساتذة التخصص عمى التكوين الميداني لمطمبة.
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 .5رسائل لمقراءة:

 .5.5رسائل ماجستير تخصص آثار إسالمية:
إسم ولقب الطالب

ناصيري زىرة

عنوان البحث

لجنة المناقشة

السكة الفضية الفاطمية من خبلل

 -أد.ة  /خديجة نشار ...........رئيسا.

مجموعة المتحف العمومي عبد المجيد

 -أ.د/صالح بن قربة .....مشرفا ومقررا.

مزيان بالشمف

 -دة  /ليمى مرابط  .............عضوا.

 -دراسة مسكوكاتية-

 -د  /حميم سرحان  ............عضوا.

المواقع والمعالم األثرية الفاطمية

 -أ.دة  /عائشة حنفي ...........رئيسا.

النعمان"

 -أ .د /اسماعيل بن نعمان .....عضوا.

" من خبلل كتاب افتتاح الدعوة لمقاضي  -أ.د/صالح بن قربة .....مشرفا ومقررا.
جميمة بونعجة

 -دراسة تاريخية أثرية-

3

 -د /حميم سرحان  .............عضوا.
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 .8.5رسائل الدكتوراه:
 تخصص ماقبل التاريخ:إسم ولقب الطالب

فرح شمريك

عنوان البحث

لجنة المناقشة

التطور التكنولوجي لموجو

 -أ.د /طارق عزيز ساحد  ..............رئيسا.

الثقافي اآلشولي في الجزائر

 -أ.د/عبد القادر دراجي ..........مشرفا ومقررا.

الشمالية الغربية

 د /مروان رابحي  .....................عضوا. -د /مصطفى رميمي ...................عضوا.

 -دراسة موقع الرايح سيدي

-

عمي مستغانم -

د/سعيد

معوش(المركز

الوطني

لمفمك)

.........................................عضوا.
 تخصص آثار قديمة:إسم ولقب الطالب

لجنة المناقشة

عنوان البحث

 أ.د /محمد خير أورفمي ...............رئيسا.حميدة فورالي

نجمة سراج رميمي

بيوت التعميد في مقاطعة

-أ.د /سميم دريسي ..............مشرفا ومقررا.

 -دراسة أثرية تنميطية -

-أ.دة  /جييدة مينتل  .................عضوا.

 -أ.د /محمد المصطفى فيبلح .........عضوا.

نوميديا المسيحية

 -أ.د /رضا بن عبلل(المدرسة العميا) ..عضوا.

 -أ.د /محمد خير أورفمي ...............رئيسا.

فسيفساء التيازوس الديونيزي

 -أ.د /محمد البشير شنيتي ......مشرفا ومقررا.

 -دراسة إيكنوغرافية تنميطية

-أ.دة /جييدة مينتل  ..................عضوا.

بشمال إفريقيا الرومانية
وتحميمية -

 -أ.د /سميم دريسي ...................عضوا.

 د /حمزة محمد الشريف  .............عضوا. -د /رفيق خبلف (المركز الجامعي بتيبازة)

 ......................................عضوا.
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الحاج لبيب

 -أ.د /محمد المصطفى فيبلح ..........رئيسا.

التحصينات العسكرية

-أ.د /سميم دريسي ...............مشرفا ومقررا.

الرومانية جنوب الونشريس

 ..............Sabine le Febvre -عضوا.

 -أ.دة /بختة مقرانطة ..................عضوا.

 -القرن  3 ،6م -

-أ.د /رابح حاجي ياسين ...............عضوا.

 -دة /سعاد سميماني (جامعة قسنطينة) ........

 ......................................عضوا.
 تخصص آثار إسبلمية وعثمانية:إسم ولقب الطالب

العيدي طويل

لجنة المناقشة

عنوان البحث

 -أ.دة  /عائشة حنفي ...................رئيسا.

العمارة والعمران الريفيين

 -أ.د/عبد الكريم عزوق ..........مشرفا ومقررا.

بمنطقة سطيف خبلل العيد

 أ.د /اسماعيل بن نعمان ..............عضوا. -دة /ىجيرة تمميكشت ..................عضوا.

اإلسبلمي.

 -د /بتة مرزوق (جامعة المسيمة) ......عضوا.

اآلثار الريفية العقارية

النذير قوادرية

 -أ.دة /عائشة حنفي ....................رئيسا.

والمنقولة واشكالية حمايتيا

 -أ.د /اسماعيل بن نعمان........مشرفا ومقررا.

واستغبلليا سياحيا

 -دة /ذىبية محمودي ..................عضوا.

 منطقة الحضنة أنموذجا  - -د /عمي بوتشيشة  ....................عضوا. -د  /فؤاد بوزيد (جامعة قالمة) .........عضوا.

 -د /محمد الطيب عقاب ................رئيسا.

نماذج من القصور
تيجاني لعمودي

 -أ.د/عبد الكريم عزوق ..........مشرفا ومقررا.

الصحراوية

 -أ.دة /عائشة حنفي ...................عضوا.

 -دراسة وصفية تحميمية

لقصور أقاليم وادي ريغ وادي
5

 -دة  /ىجيرة تمميكشت .................عضوا.
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 -د /فؤاد بوزيد  .......................عضوا.

ميتة ،ووادي ميزاب -

 -أد.ة /عائشة حنفي ...................رئيسا.

المنشآت المائية بمدينة
صميحة جدي

 -أ.دة /خيرة بن بمة .............مشرفا ومقررا.

الجزائر خبلل العيد العثماني  -دة /ىجيرة تمميكشت .................عضوا.

 -د /عمي بوتشيشة  ...................عضوا.

 -دراسة أثرية تحميمية -

 -د /جمال عناق (جامعة تبسة) ........عضوا.

 تخصص صيانة وترميم:إسم ولقب الطالب

لجنة المناقشة

عنوان الرسالة

 أ.دة  /عائشة حنفي ..................رئيسا.تشخيص عوامل تمف الموحات  -أ.د/عز الدين بويحياوي ........مشرفا ومقررا.
الفنية واقتراح مبادئ صيانتيا  -دة  /سامية بن قويدر ................عضوا.

نورة نشاب

 -دة  /زكية زروال (مدرسة الفنون الجميمة)

من خبلل دراسة نماذج

 .......................................عضوا.

 د /رفيق خبلف (المركز الجامعي بتيبازة ) .......................................عضوا.
 أ.د /مصطفى دوربان  ................رئيسا.محمد حميرة

الزليج األثري بمدينة قصبة

 -د /لخضر سميم قبوب ........مشرفا ومقررا.

ترميمية قصر الدار الحمراء

 -د /اعمر ربعين  .....................عضوا.

نموذجا-

 -د /خالد قمواز (جامعة الشمف) ........عضوا.

 -د /بدر الدين بمعيبود .................عضوا.

الجزائر– دراسة تنميطية
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 .8التأهيل الجامعي:

بعد دراسة الممفات وافق أعضاء المجمس العممي عمى تشكيل لجان القراءة والمناقشة لممترشحين كالتالي:
إسم ولقب المترشح
جمال عناق

لجنة القراءة
 -أ.دة  /خديجة نشار.

 -أ.د  /صالح يوسف بن قربة.

 -أ.دة  /زكية راجعي.

 -أ.دة  /عائشة حنفي.

 -أ.د  /مبارك بوطارن.

(المدرسة العميا)

دليمة حوقبلون

 -د  /محمد بن عبد المؤمن.

 -د  /رضا بن عبلل.

 -دة  /نورية أكمي.

 -أ .دة  /جييدة مينتل.

(المدرسة العميا)

 -أ.د  /عز الدين بويحياوي.

 -أ.دة  /خديجة نشار.

 -د  /العمري يحياوي.

 -د  /نور الدين بو عبد اهلل.

 -أ.د  /عبد الحق معزوز.

 أ.د  /اسماعيل بن نعمان.(جامعة الجمفة)

 -أ.د  /عز الدين بويحياوي.

 -أ.د  /صالح يوسف بن قربة.

 -دة  /صبرينة دحماني.

 -د  /العمري يحياوي.

 -أ.د  /عبد الحق معزوز.

(جامعة تممسان)

محمد العرباوي

( المركز الوطني )

 -أ.د  /سميم دريسي.

(جامعة تممسان)

ليمى مرابط

 -دة  /أم الخير مطروح.

 -أ.د  /محمد خير أورفمي.

(جامعة وىران)

محمد جودي

لجنة المناقشة

 -أ.دة  /عائشة حنفي.

(جامعة تممسان)

 -أ.د /محمد المصطفى فيبلح.

 -أ.د  /سميم عنان.

 -د  /توفيق عمروني.

 -أ.دة  /عائشة حنفي.

 -د  /نبيل بوعويرة.

(جامعة قسنطينة)

7

 -د  /رضا بن عبلل.

(المدرسة العميا)
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إسم ولقب المترشح
عمر بموط

لجنة القراءة
 -أ.دة  /خديجة نشار.

 -أ.دة  /زكية راجعي.

 -أ.دة  /شريفة طيان.

 -دة  /رفيقة تومي.

 د  /عبد القادر قرمان.(جامعة معسكر)

محند آكمي خربان

 -أ.د  /مصطفى دوربان.

 -د  /توفيق عمروني.

 د  /محمد بن عبد المومن. -أ.د  /سعيد دلوم.

 -د  /رضا بن عبلل.

(المدرسة العميا)

 -أ.د  /سميم دريسي.

 -دة  /حكيمة طواىري.

 -أ.دة  /جييدة مينتل.

 -دة  /سعاد سميماني.

 -د  /رضا بن عبلل.

(المدرسة العميا)

 -أ.د  /محمد خير أورفمي.

 -أ.د  /سميم دريسي.

 -دة  /سعاد سميماني.

 -د  /رضا بن عبلل.

 -دة  /نورية أكمي.

(جامعة قسنطينة)

اعمر ربعين

( المركز الوطني )

 -أ.د  /رابح ياسين حاجي.

(جامعة قسنطينة)

زكية زروال

 دة  /أم الخير مطروح. -د  /حمزة محمد الشريف.

(جامعة وىران)

فريدة منصوري

لجنة المناقشة

 -د  /سميم عنان.

 د  /بدر الدين بمعيبود. -د  /نبيل بوعويرة.

(جامعة قسنطينة)

 أ.دة  /جييدة مينتل.(المدرسة العميا)

 د  /أرزقي بوخنوف. -د  /سميم قبوب.

 د /رفيق خبلف.(المركز الجامعي بتيبازة )

 رفض أعضاء المجمس العممي ممف المترشحة كيينة رومان لعدم توفره عمى مقال عممي منشور في مجمة عمميةمعترف بيا وذات لجنة قراءة.

 تم التحفظ عمى ممف المترشح إعيشوشن واعمر في انتظار المراسمة من جامعة الجزائر .68
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 .0مشاريع التسجيل في الدكتوراه (عموم  +ل.م.د):

 .5.0تخصص ما قبل التاريخ :وافق أعضاء المجمس العممي عمى المصادقة عمى اإلشراف وعمى المواضيع
المقترحة التالية:
إسم ولقب الطالب
سفيان سي عمور

الموضوع

األستاذ المشرف

دراسة وظيفية لمكاشط موقعي عمورة (األطمس

د  /مروان رابحي

 -مقاربة تكنولوجية وتجريبية وتراسيولوجية -

(مشرف مساعد)

الصحراوي الشرقي) وقمدمان (األطمس التمي)

د  /كريم أبركان

مواقع ما قبل التاريخ في المناطق الساحمية الوسطى
وليد عزوق

سارة بوشبلغم

موراد إيديري

والغربية خبلل فترة الزمن الجيولوجي الرابع

أ.دة  /يسمينة شايد سعودي

االستغبلل االقتصادي والرمزي لمسمحفاة

د  /مروان رابحي

 دراسة مقارنة ومقاربة بيئية قديمة -في شمال إفريقيا في العصر النيوليتي

التصرفات الغذائية لئلنسان النيوليتي لشمال افريقيا:
دراسة أركيوزولوجية لمبقايا الحيوانية لمواقع قمدمان0

د  /فريد خربوش
(مشرف مساعد)

دة  /سييمة مرزوق

(األطمس التمي)  -كابيميتي (األوراس)
عمورة (األطمس الصحراوي)

أرزقي بوراي
معتوق رميتي

دراسة تكنولوجية وتجريبية لمفؤوس اليدوية
لممواقع اآلشولية بالجزائر

دراسة المواقع األثرية لنياية فترة البميستوسين األعمى
وبداية اليولوسين

أ.د  /عبد القادر دراجي
أ.د  /عبد القادر دراجي

لممنطقة الشمالية الغربية لمجزائر
 تمت موافقة أعضاء المجمس العممي عمى المساعدة عمى اإلشراف لكل من د  /كريم أبركان و د /فريد خربوشبناء عمى الطمب المتضمن اختيار واقتراح المشرف الرئيسي د  /مروان رابحي وذلك لضرورة عممية اقتضتيا

مواضيع البحث المقترحة.
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 .8.0تخصص آثار قديمة :وافق أعضاء المجمس العممي عمى المصادقة عمى اإلشراف وعمى المواضيع المقترحة
التالية:
إسم ولقب الطالب

الموضوع

األستاذ المشرف

توفيق سبلمة

دراسة تاريخية وأثرية لمنطقة الحمادية

أ.د /محمد المصطفى فيبلح

EQUIZETO

منى عصوان

العممة النوميدية لمممك ماسينيسا وخمفائو

د  /توفيق عمروني

(  686ق.م  28 -ق.م )
أمفورات مقاطعة موريطانيا القيصرية بببلد الغال
وايطاليا بين القرنين األول ق.م والرابع ميبلدي

أ.دة  /جييدة مينتل

فمة تفريحت

صبرينة حماني

حرفة مرق وتمميح السمك في الجزائر
خبلل الفترة القديمة

أ.د  /سميم دريسي

ليسيا سايح

مواد البناء الفخارية بمقاطعة البروقنصمية ونوميديا

أ.د  /محمد المصطفى فيبلح

فاطمة الزىراء
بوذراع

شيرزاد مختار

 -دراسة أثرية تحميمية -

بين نوميديا والبروقنصمية – دراسة مونوغرافية

لمواقع ىنشير لولو وأم قراقش وىنشير الحمام وقمعة

د  /مراد ز اررقة

بوعطفان (جنوب قالمة)
األبواب والشوارع الرئيسية في المدن الرومانية

أ.د  /سميم دريسي

بالجزائر  -دراسة أثرية معمارية -
نزيم ز اررقة

مشاىد الصيد البري والبحري من خبلل فسيفساء
الفترة القديمة في الجزائر وتونس

أ.دة  /فريدة عمروس

االستيطان البشري في منطقة الشريعة وضواحييا

دة  /حكيمة طواىري

 -دراسة مقارنة -

محمد بوغ اررة

– والية تبسة -
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 .0.0تخصص آثار إسالمية :وافق أعضاء المجمس العممي عمى المصادقة عمى اإلشراف وعمى المواضيع
المقترحة التالية:
إسم ولقب الطالب

الموضوع

األستاذ المشرف

فييمة أعراب

نظام التغطية وتقنياتو بالعمارة في الجزائر خبلل

دة /ذىبية محمودي

راضية شرفاوي

التحصينات الدفاعية اإلسبانية بمدينة وىران

أ.دة  /عائشة حنفي

الفترة العثمانية  -دراسة أثرية -

المنشآت ذات الطراز الموريسكي الجديد بمدينة
أحمد سعد

أ.د  /اسماعيل بن نعمان

وىران في بداية القرن العشرين ( محطة القطار -
نزل محطة القطار  -جامع عبد السبلم )
نموذجا

حدة ميدي

دة  /ىجيرة تمميكشت

جرد معالم مدينة الجزائر في الفترة العثمانية
باستخدام خريطة آلية

 .3.0تخصص صيانة وترميم :وافق أعضاء المجمس العممي عمى المصادقة عمى اإلشراف وعمى المواضيع
المقترحة التالية:
إسم ولقب الطالب

الموضوع

األستاذ المشرف

المية بوراي

توظيف واستعمال العجائن في ترميم الفخار

د /أرزقي بوخنوف

عاشور بشور

مخزن متحف تيمقاد  -دراسة حالة وتييئة -

د  /بدر الدين بمعيبود

فتيحة تزكريت

صيانة وترميم المجموعة األثرية المعدنية المكتشفة

في الحفرية األثرية اإلنقاذية بساحة الشيداء
القصبة السفمى -
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إسم ولقب الطالب

الموضوع

األستاذ المشرف

بمقاسم بمقادة

مناىج وطرق المحافظة عمى المواقع األثرية

د  /ابراىيم بورحمي

 الموقع األثري القديم مادوروس  -سوق أىراسصبرينة أرحاب

حنان ىبول

إعادة تييئة المتحف العمومي الوطني لشرشال
مواد وأساليب البناء المحمية ودورىا في تشكيل عمارة

القصور الصحراوية  -قصر عين ماضي وقصر بني

د  /محمد الشريف حمزة

أ.دة  /عائشة حنفي

يزقن نموذجا-
ليمى بوسديل

دراسة تقييمية لمشروع ترميم قصر رياس البحر

أ.د /محمد المصطفى فيبلح

(حصن )63
عادل قندوزي

دراسة مخبرية لتأثير العوامل البيولوجية
عمى الحجارة األثرية

 -الموقع األثري رابيدوم (المدية) أنموذجا-

د  /بدر الدين بمعيبود

 تحفظ أعضاء المجمس العممي من المساعدة في اإلشراف مع د  /توفيق حموم لعدم توفر طمب االقتراحوالسيرة الذاتية لؤلستاذ المعني.

 .3متفرقات:

 .5.3تصويبات في المواضيع:
 -وافق أعضاء المجمس عمى تعديل موضوع الطالبة سجية عاشوري إلى " الموضوعات الزخرفية عمى الفنون

التطبيقية الريفية الجزائرية في نياية الفترة العثمانية (الفخار والنسيج نموذجا)  -دراسة أثرية فنية -

إشراف  /أ.د.صالح بن قربة.

 -وافق أعضاء المجمس عمى تعديل موضوع الطالبة ليمى شيخ لونيس إلى " المسح واالستكشاف األثري لممواقع

البيزنطية بالجزائر  -تبسة نموذجا  " -إشراف  /أ.د .توفيق حموم.

 -وافق أعضاء المجمس عمى تعديل موضوع الطالب خالد مبخوتة إلى " دراسة مادة الخشب األثري المحفوظ

بالمتحف البمدي بمدينة الجمفة" إشراف /د .سميم عنان.
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 وافق أعضاء المجمس عمى تعديل موضوع الطالب نبيل أمقران إلى " التواجد الفينيقي بالساحل الغربي الجزائريوالعبلقة مع السكان المحميين  "-إشراف /د .ابراىيم بوسعدية.

 .8.3تغيير الموضوع:

وافق أعضاء المجمس العممي عمى تغيير الموضوع لمطالبة العالية بمعباس إلى " معالم مدينة مازونة في العيد

العثماني " إشراف  /دة .ىجيرة تمميكشت.

 .0.3إنتقال اإلشراف:

 -وافق أعضاء المجمس العممي عمى انتقال اإلشراف عمى الطالبة زينب لييم من د .محمد الطيب عقاب إلى

دة .ىجيرة تمميكشت.

 -وافق أعضاء المجمس العممي عمى انتقال اإلشراف عمى الطالبة العالية بمعباس من د .محمد الطيب عقاب إلى

دة .ىجيرة تمميكشت.

 -وافق أعضاء المجمس العممي عمى انتقال اإلشراف عمى الطالبة وافية عادل من أ.د.طارق عزيز ساحد إلى

د .ابراىيم بورحمي.

 -وافق أعضاء المجمس العممي عمى انتقال اإلشراف عمى الطالب خالد مبخوتة من د.مسعود حميان إلى د .سميم

عنان.

 .3.3المساعدة في اإلشراف:
 -وافق أعضاء المجمس العممي عمى المشرف المساعد أ.د .محمد محبوبي من جامعة وىران 6باقتراح من

د.بدر الدين بمعيبود المشرف الرئيسي عمى الطالب كريم سامر في رسالتو حول " :منيجية صيانة وترميم عظام
الديناصورات المستخرجة من حفرية قاسي مومن" ،وذلك لتوفر كل الشروط.

 .1.3تحرير وثيقة الدكتوراه بمغة أجنبية:
 رفض أعضاء المجمس العممي طمب كل من الطمبة :نورة بوىدون  -حسين جرمون  -ليمى شيخ لونيس  -قاسيأزرارق والمتضمن تحرير وثيقة أطروحة الدكتوراه بالمغة الفرنسية وذلك النعدام المبررات المعممة.
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 .4.3مشاريع  CNEPRU( PRFUسابقا)

 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذة زكية راجعي لمشروع البحث التكويني الجامعي PRFUبعنوان " تنميط المسكن الجزائري منذ النشأة إلى غاية العصر العثماني" .

 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذة جييدة مينتل لمشروع البحث التكويني الجامعي PRFUبعنوان "جرد واحصاء المين والحرف في الفترة القديمة بالجزائر من خبلل الكتابات األثرية".

 -وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذ محمد المصطفى فيبلح لمشروع البحث التكويني الجامعي

 PRFUبعنوان " ."Cuicul Djemila et son territoire

 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذة خيرة بن بمة لمشروع البحث التكويني الجامعي PRFUبعنوان " مساجد الجزائر في المصادر األوروبية  -ترجمة وتعميق." -

 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذة نورية أكمي لمشروع البحث التكويني الجامعي  PRFUبعنوان". "Les Activités Ludiques en Algérie Antique

 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذة عائشة حنفي لمشروع البحث التكويني الجامعي PRFUبعنوان " تحريات أثرية بوالية بومرداس" .

 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذة خوخة عياتي لمشروع البحث التكويني الجامعي PRFUبعنوان " التعدين القديم في الجزائر " .

 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذ بدر الدين بمعيبود لمشروع البحث التكويني الجامعي PRFUبعنوان " الصيانة والترميم في المتاحف " .

 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذة ىجيرة تمميكشت لمشروع البحث التكويني الجامعي PRFUبعنوان " معجم الزخارف النباتية بالجزائر في العيد العثماني " .

 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذ مصطفى دوربان لمشروع البحث التكويني الجامعي PRFUبعنوان

" " Villes et Cités En Maurétanie Centrale

 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذ فيصل نايم لمشروع البحث التكويني الجامعي  PRFUبعنوان" مصطمحات العمارة والفنون من خبلل الوثائق والمخطوطات بالجزائر " .

 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذ توفيق عمروني لمشروع البحث التكويني الجامعي PRFUبعنوان " فيرست تاريخي وأثري لممسكوكات القديمة المحفوظة بالمتحف العمومي الوطني لآلثار القديمة والفنون

اإلسبلمية  -الجزائر " .
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 وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذ عبد الحق معزوز لمشروع البحث التكويني الجامعي PRFUبعنوان " معجم المصطمحات األثرية والفنية " .

 -وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذ كريم أبركان لمشروع البحث التكويني الجامعي  PRFUبعنوان

" . " Histoire et Epistémologie de l’archéologie préhistorique en Algérie

 -وافق أعضاء المجمس العممي عمى اقتراح األستاذ حمزة محمد الشريف لمشروع البحث التكويني الجامعي

 PRFUبعنوان " المصطمحات األثرية والفنية المتعمقة بدراسة الفسيفساء والفخار في الفترة القديمة " .
 .4.3تجديد مشاريع الحفريات:

 -بعد االطبلع عمى التقرير المقدم من طرف األستاذ رابح ياسين حاجي حول مشروع حفرية تاىودة وبعد تقييم

التقرير تقييما إيجابيا وافق أعضاء المجمس عمى تجديد الحفرية لمموسم .6800

 بعد االطبلع عمى التقرير المقدم من طرف األستاذة فريدة منصوري حول األسبار األثرية بموقع توبورسيكومنوميداروم بخميسة (سوق اىراس) وبعد تقييم التقرير تقييما إيجابيا وافق أعضاء المجمس عمى تجديد الحفرية لمموسم

.6800

 بعد االطبلع عمى التقرير المقدم من طرف األستاذ مصطفى دوربان حول مشروع حفرية الجزر الثبلثة وبعدتقييم التقرير تقييما إيجابيا وافق أعضاء المجمس عمى تجديد الحفرية لمموسم .6800

 بعد االطبلع عمى التقرير المقدم من طرف األستاذة يسمينة شايد سعودي حول مشروع حفرية موقع سيدي يونسبوالية عين تيموشنت وبعد تقييم التقرير تقييما إيجابيا وافق أعضاء المجمس عمى تجديد الحفرية لمموسم .6800

 بعد االطبلع عمى التقرير المقدم من طرف األستاذة يسمينة شايد سعودي حول مشروع حفرية موقع كمومناطةبوالية تيارت وبعد تقييم التقرير تقييما إيجابيا وافق أعضاء المجمس عمى تجديد الحفرية لمموسم .6800

 -بعد االطبلع عمى التقرير المقدم من طرف األستاذ مروان رابحي والمتضمن حوصمة أعمال ما بعد الحفرية

لسنة  6802لموقع عمورة  -األطمس الصحراوي  -وبعد تقييم التقرير تقييما إيجابيا وافق أعضاء المجمس عمى
تجديد الحفرية لمموسم .6800

 -بعد االطبلع عمى التقرير المقدم من طرف األستاذ عبد القادر دراجي حول مشروع حفرية الموقع اآلشولي لمرايح

دائرة سيدي عمي – والية مستغانم وبعد تقييم التقرير تقييما إيجابيا وافق أعضاء المجمس عمى تجديد الحفرية لمموسم
.6800

 -كما وافق أعضاء المجمس عمى طمب األستاذ محمد مديق والمتضمن استئناف البحث األثري بموقع تازة بوالية

جيجل.
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