المدرسة العليا لألساتذة بوزريعة الجزائر

.

مديرية التكوين في الدكتوراه والبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي واالبتكار وترقية المقاوالتية.

حمضر جلسة اجمللس العلمي املنعقد بتاريخ 24 :أفريل .2019
بتاصٜذ  19ؽعبإ ٖ1440ـ املٛافل يــ  24أفض 2019 ٌٜاْعكز اجملًػ ايعًُ ٞيًُزصع ١ايعًٝا يألعاتش٠
حٝح اجتُع أعطا ٤اجملًػ بض٥اع ١ايغٝز َزٜض املزصع ١ايعًٝا يألعاتش ٠بكاع ١االجتُاعاتٚ ،اْطًكت
األؽػاٍ عً ٢ايغاع ١ايعاؽض ٠صباحا يزصاع ١جز ٍٚاألعُاٍ اآلت:ٞ
 - 1ملف الدراسات العليا.
 - 2ملف املنح القصرية املدى.
 - 3متفرقات.
ٚبعز نًُ ١تضحٝب ١ٝباذتاضض َٔ ٜٔطضف ايغٝز املزٜض ؽضع اجملًػ يف رصاع ١ايٓكط ١األٚىل يف جزٍٚ
األعُاٍ:

 .Iملف الدراسات العليا:
 عجٌ اجملًػ ايعًُ ٞاْعكار عز ٠اجتُاعات يًجإ ايعًُ ١ٝيألقغاّ يزصاع ١قطاٜا ايزصاعات ايعًٝااملتعًك ١بٗا حٝح ؽهًت دتإ ملٓاقؾ ١صعا ٌ٥املاجغتري ٚأطضٚحات ايزنتٛصاٚ ،ٙبعز تال ٠ٚستاضض
ايًجإ صارم اجملًػ عً ٢ايًجإ املؾهًٚ ١ارتاص ١بهٌ قغِ.

 -1قسم اللغة العربية:
صارم اجملًػ ايعًُ ٞعً ٢قضاصات ايًجٓ ١ايعًُ ١ٝيًكغِ ٚاملتعًك ١بتؾه ٌٝدتإ َٓاقؾ١
صعا ٌ٥املاجغتري ٚأطضٚحات ايزنتٛصا ٙنُا قزَّتٗا ايًجٓ ١ايعًُ.١ٝ
ٚافل اجملًػ ايعًُ ٞعً ٢تعٝني ايزنتٛص ٠عباؼ ْبَ ١ًٝؾضف ١صٝ٥غ ١ٝعً ٢أطضٚح١
ايزنتٛصا ٙيًطايب ١طًخا ٟٚصًٝخ ١خًفا يًزنتٛص عبز اهلل قً ٞايش ٟتٓاطٍ عٔ اإلؽضاف ٜٚبك٢
َؾضفا َغاعزا.
1

-

صارم اجملًػ عًَ ٢ؾاصٜع ايبخح يفضم  prfuاملكزَ َٔ ١طضف ايًجٓ ١ايعًُ ١ٝيًكغِ.

صارم اجملًػ عً ٢قضاص ايًجٓ ١ايعًُ ١ٝبرتق ١ٝاألعتاس خًٝف ٞفؤار َٔ صتب ١أعتاس َغاعز ب إىل
صتب ١أعتاس َغاعز أ.
ٚافل اجملًػ عً ٢طًب تػٝري عٓٛإ َٚز ١ْٚأطضٚح ١رنتٛصا ٙيًطايبَ ١اح ٞفاطُ ١ايظٖضا٤
إؽضاف ايزنتٛص ٠غُاصْ ٟصري« :َٔ ٠ارتطاب ايزٜين عٓز اإلَاّ عً ٞصض ٞاهلل عٓ٘ :رصاعات يف اآليٝات
ايتزاٚي ١ٝرتطب٘ ايٓارص ،» ٠يٝصبح ايعٓٛإ ادتزٜز « :اآليٝات ايتزاٚي ١ٝيف ارتطاب اإلصالح ٞادتظا٥ض-ٟ
َكاالت اإلَاّ عبز اذتُٝز بٔ بارٜػ أمنٛسجا» .

 -2قسم الفلسفة:
صارم اجملًػ عً ٢قضاص ايًجٓ ١ايعًُ ١ٝيكغِ ايفًغف ١بتعز ٌٜعٓٛإ أطضٚح ١ايطايب ١حجاج
غاْٚ ١ٝاملكزّ يف َؾضٚع ايتغج ٌٝبــ « :فًغف ١ايرتب ١ٝايتخضٜض ١ٜعٓز باٚي ٛفضٜض » ٟيٝصبح« :األعػ
ايفًغف ١ٝيًرتب ١ٝعٓز باٚي ٛفضٜض.»ٟ
نُا ٚافل اجملًػ عً ٢تعز ٌٜعٓٛإ املؾضٚع ايتُٗٝز ٟيًزنتٛصا ٙيًطايب ١طٛاص ١ٜاملًٝاْٞ
إؽضاف ايزنتٛص ٠قاٜز عً ١ُٝيٝصبح « :فهض ٠ايظَإ ٚاملهإ بني يٝبٓتظ ناْط » بعزَا نإ
ايعٓٛإ املكزَّ« :جاي ١ٝايظَإ ٚاملهإ بني يٝبٓتظ ٚناْط».
ٚافل اجملًػ عً ٢عكز ْز ٠ٚبٝزاغٛج ١ٝتًب ١ٝيطًب املفتؿ ايعاّ يًفًغف ١يف إطاص ايتعا ٕٚبني
املزصع ١ايعًٝا يألعاتشٚٚ ٠طاص ٠ايرتب ١ٝايٛطٓ ،١ٝحٝح تتهفٌ ٚطاص ٠ايرتب ١ٝايٛطٓ ١ٝبتػطَ ١ٝصاصٜف
عكز ايٓز ٠ٚيف عٝام عٌُ شترب ايرتبٚ ١ٝاالبغتُٛٝيٛجٝا يكغِ ايفًغف.١
تػٝري.

نُا صارم اجملًػ عً ٢دتإ املٓاقؾ ١املكزَ َٔ ١طضف ايًجٓ ١ايعًُ ١ٝيكغِ ايفًغف ١رٕٚ

 -3قسم التاريخ:
صارم اجملًػ ايعًُ ٞعً ٢دتإ املٓاقؾ ١يضعا ٌ٥املاجغتري ٚأطضٚحات ايزنتٛصاًَٚ ٙفات
ايتأٖ ٌٝادتاَع ٞاييت رصعتٗا ايًجٓ ١ايعًُ ١ٝيًكغِ.
-

ٚافل اجملًػ ايعًُ ٞعً ٢تعز ٌٜعٓٛإ أطضٚح ١ايطايب عبز ايعظٜظ صؽٝز َٔ « :ايٓؾاط ايظصاعٞ

ٚرٚص ٙيف حتكٝل األَٔ ايػشا ٞ٥يف املػضب اإلعالَ َٔ ٞايكضٕ ايجاْٖ ٞجضَٝ 06 / ٟالر ٟإىل ايكضٕ ايجأَ
ٖجضَٝ 12 /ٟالر » ٟيٝصبح ايعٓٛإ ناآلت « :ٞايٓؾاط ايظصاعٚ ٞرٚص ٙيف حتكٝل األَٔ ايػشا ٞ٥يف
أفضٜكٝا ٚاملػضب األٚعط َٔ ايكضٕ ٖ02ـ ّ 06/إىل ايكضٕ ٖ08ـ .»ّ 12/
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-

ٚافل اجملًػ عً ٢تعز ٌٜعٓٛإ أطضٚح ١ايطايب صاَ ٞبًعٝز:َٔ ٟ

« صٛص ٠املضأ ٠يف ايػضب

اإلعالَ ٞايكضٕ ارتاَػ إىل ايتاعع ٖجضَٝ15-10 /ٟالر » ٟيٝصبح ايعٓٛإ ناآلت« :ٞاملضأ ٠يف ايػضب
اإلعالَ ٞعصض ًَٛى ايطٛا٥ف ٚاملضابطني منٛسجا ٖ422ـ ٖ441/ـ .»ّ1146/ّ1030 -
«إَهاْات ٚعٛا٥ل
ٚافل اجملًػ عً ٢تعز ٌٜعٓٛإ أطضٚح ١ايطايب بٛععز ١ٜستفٛظ َٔ:
ايتُٓ ١ٝيف ٚال ١ٜايبٜٛض » ٠يٝصبح ايعٓٛإ « :إَهاْات ٚعٛا٥ل ايتُٓ ١ٝايفالح ١ٝيف ٚال ١ٜايبٜٛض:٠
حاي ١ايبًزٜات ادتٓٛب( ١ٝرٜض-٠املعُٛص-٠تاقزٜت -اذتجض ٠ايظصقا.) ٤
ٚافل اجملًػ ايعًُ ٞعً ٢طًب تٓاطٍ عٔ اإلؽضاف عً ٢ايطايب عبز ايكارص صاف َٔ ايزنتٛص:
عيت ستُز إىل ايزنتٛص يعؾٝيب ايطاٖض ملتابع ١اإلؽضاف عً ٢األطضٚح ١املٛع ١َٛبـ« :ايتُٓ ١ٝايغٝاح١ٝ
ٚإؽهاي ١ٝايعكاص يف ٚال ١ٜادتظا٥ض»ٖٚ ،شا ألٕ املٛضٛع ٜٓزصج ضُٔ اٖتُاَات املؾضف ادتزٜز.
ٚافل اجملًػ عً ٢صأ ٟايًجٓ ١ايعًُ ١ٝيف تأجَٓ ٌٝاقؾ ١مسري بػزار ألطضٚح ١ايزنتٛصا ٙاييت
أصتظٖا حتٜ ٢كزّ ٚعز بايٓؾض ملكاي٘ ايعًُ َٔ ٞزتً ١ستهُ ١تصزص عٔ َؤعغ ١جاَع.١ٝ
ٚافل اجملًػ عً ٢ايطًب ١ايش ٜٔتٓاطٍ عِٓٗ األعتاس ؽٗيب عبز ايعظٜظ ن ْ٘ٛتكاعز يصاحل
أعاتشٚ ٠افكت عً ِٗٝايًجٓ ١ايعًُ ١ٝيًكغِ.

 - 4قسم اللغة الفرنسية:
ٚافل اجملًػ ايعًُ ٞعً ٢ايًجإ املكرتح َٔ ١طضف ايًجٓ ١ايعًُ ١ٝيًكغِ ملٓاقؾ ١صعاٌ٥
املاجغتري ٚايزنتٛصا.ٙ
-

صارم اجملًػ ايعًُ ٞعً ٢فضم ايبخح اييت متت املصارق ١عًٗٝا َٔ قبٌ ايًجٓ ١ايعًُ ١ٝيًكغِ

يف إطاص .prfu
فُٝا خيص ايطايب عطا ٤أمحز ايش ٟتكزّ مبكاٍ َٓؾٛص يف زتً ١اعرتض اجملًػ ح ٍٛايعزر
املكزّ َٔ اجملً ١ألْ٘ عزر خاص مجعت فَٛ ٘ٝاضٝع ْٛقؾت يف املًتك.٢

.II

الـمــــنح:

قزّ َزٜض ايبخح ايعًُ ٞعضضا َٛجظا عٔ حاي ١املٓح ايكصري ٠املزٚ ٣عجٌ َا:ًٜٞ
 تكزّ يطًب املٓخ ١ايكصري ٠املز 111 ٣أعتاس  ٚأعتاس ستاضض. تكزّ يطًب املٓخ ١ايكصري ٠املز 33 ٣أعتاس َغاعز هلِ تغجٜ ٌٝكٌ عٔ  06عٓٛات. تكزّ يطًب املٓخ ١ايكصري ٠املز 23 ٣أعتاس َغاعز جتاٚطت عزر تغجٝالتِٗ يف ايزنتٛصا07 ٙتغجٝالت ٚمل ٜٓاقؾٛا.
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 -تكزّ يًخص ٍٛعً ٢املٓخ 03 ١طًب ١رنتٛصا ٙغري أجضا.٤

وبالتالي اقرتح السيد مدير البحث العلمي ما يلي:
-1

عٝغتفٝز األعاتش ٠احملاضض ٕٚصٓف  -أ - ٚ -بٚ -أعاتش ٠ايتعً ِٝايعاي ٞمبا ف ِٗٝاملزٜض ْٛٚاب٘

ٚصؤعا ٤األقغاّ َٔ َٓخَ ١زتٗا  10أٜاّ ر ٕٚتشنض ٠باعتجٓا ٤ايطاقِ اإلراص.ٟ
 - 2عٝغتفٝز األعاتش ٠املغاعز ٕٚايش ٜٔتكٌ تغجٝالتِٗ عٔ  06عٓٛات مبٓخ ١تكزص بـ َٜٛ 13ا
ر ٕٚتشنض.٠
-3

عٝغتفٝز ايطًب ١غري األجضا ٤مبٓخ ١تكزص بـ َٜٛ 13ا َع تشنض.٠

 07أٜاّ ر ٕٚتشنضٚ ٠سيو ألِْٗ اعتٛفٛا
 - 4عٝغتفٝز األعاتش ٠املغاعز ٕٚمبٓخَ ١زتٗا
تغجٝالتِٗ ٚمل ٜٓاقؾٛا ٚقز ٚافل اجملًػ عًَ ٢غاعزتِٗ إلنُاٍ َا تبك َٔ ٢صعايتِٗ.
ُٜ - 5خضّ َٔ املٓخ ١نٌ َٔ مل ٜغتًٗو َٓخ ١ايغٓ ١املاضٚ ١ٝمل ٜكزّ تكضٜضا عًُٝا َع ٚثٝك١
ؽضط ١اذتزٚر إىل َزٜض ١ٜايبخح ،نُا ال ٜغتفٝز َٓٗا َٔ ناْت ًَفات٘ ْاقص ١عً ٢عب ٌٝاملجاٍ
األعاتش ٠املغاعز ٜٔغري املضمسني ٚغريٖا َٔ اذتاالت اييت تتطًب إٔ ٜه ٕٛاملًف ناَال َٔ ايٓاح١ٝ
ايكاْ.١ْٝٛ
عُضض االقرتاح عً ٢االعتفتا ٤فٛافل عً ٘ٝادتُٝع ر ٕٚاعرتاض ٚي ٛيعطٚ ٛاحز َٔ اجملًػ ايعًُٞ
ٚصٝ٥ػ اجملًػ بعز املصارق ١طًب َٔ املعرتضني صفع أٜزٚ ِٜٗمل ْغجٌ أ ٟاعرتاض.

.III

متـــفرقـــــات:
 - 1تٓا ٍٚاجملًػ ايعًُ ٞقط ١ٝاجملالت اييت تغُح يًطايب باملٓاقؾ ١أ ٚايتأٖٚ ٌٝؽزر عً ٢عزّ
قب ٍٛاملًفات إال إسا قزّ ايطايب ٚعزا بايٓؾض أَ ٚكاال َٓؾٛصا يف اجملالت املصٓف َٔ ١ايٛطاصٖٚ ،٠شا
فُٝا خيص ايفرت ٠اييت تبزأ َٔ  21جٛإ .2018
 - 2فُٝا خيص املكاالت املكزَ َٔ ١قبٌ تعتُز اجملالت احملهُٚ ١خباص ١اجملالت األنارمي ١ٝاييت
تصزص عٔ ادتاَعات.
 - 3زتً« ١اذتهُ »١طاملا أْٓا ْاقؾٓا بٗا عابكا ٚناْت َكبٛيٜ ١تِ قب ٍٛاملكاالت املٓؾٛص ٠فٗٝا
قبٌ  21جٛإ.
 - 4ؽزر اجملًػ عً ٢إٔ ته ٕٛاملكاالت املٓؾٛص ٠هلا صً ١مبٛضٛع ايطايب يف صعاي ١املاجغتري أٚ
ايزنتٛصا ٙر ٕٚإٔ ٜهَ ٕٛكتبغا َٓٗا.
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 - 5ؽزر اجملًػ عً ٢االٖتُاّ باملٛضٛعات املكزَ ١ضُٔ َؾاصٜع ايزنتٛصا ٙعً ٢إٔ ته ٕٛتصب
يف اٖتُاَات املزصع ١ايعًٝا يألعاتشَٚ ٠ا ي٘ عالق ١مبخٝطٗا ٖٚشا تٓفٝشا يتٛصٝات ايٛطاص.٠
 - 6تطضم اجملًػ إىل قط ١ٝايزصاعات ايعًٝا يف ادتػضافٝا ٚؽزر عً ٢ضضٚص ٠فتح َاعرت يف
ادتػضافٝا يٝتغٓ ٢هلش ٙايف َٔ ١٦األعاتش ٠املؾاصن ١يف تُٓ ١ٝاملعضف ١يف َٝزإ ادتػضافٝا.
 - 7نُا رعا ايغٝز املزٜض أعاتش ٠ادتػضافٝا إىل فتح شترب يف ادتػضافٝا يٝتغٓ ٢هلِ ايبخح يف
َٝزاِْٗ بهٌ أصحي.١ٝ
 - 8بٗش ٙاإلجضا٤ات ْأٌَ إٔ حتٌ َؾهً ١اإلؽضاف اييت ٜعاَْٗٓ ٞا أعاتش ٠ادتػضافٝا يف املزصع.١
 - 9متت املٛافك ١عً ٢تٓعًَ ِٝتكٚ ٢طين ٜغتفٝز َٓ٘ قغِ اإلصتًٝظ ١ٜيتطٜٛض ٖشا ايكغِ عًُٝا.
حح اجملًػ أعاتش ٠ايًػ ١اإلصتًٝظ ١ٜعً ٢فتح شترب هلشا ايكغِ يٝتغٓ ٢ألعاتشت٘ ايبخح
- 10
يف قطاٜا ايًػ ١اإلصتًٝظٚ ١ٜتعًُٝٝاتٗا.
سنض صٝ٥ػ اجملًػ ايعًُ ٞاذتاضض ٜٔبإٔ املدابض تابع ١ملزٜض ١ٜايبخح ايعًُٚ ٞيف ْفػ
- 11
ايٛقت ختطع يًتٓغٝل َع األقغاّ ألٕ نٌ شترب تابع يكغِ َعني.
أعاتش ٠قغِ ايًػ ١اإلصتًٝظ ١ٜبإَهاِْٗ ْؾض َكاالتِٗ يف زتً ١شترب ايًػ ١ايفضْغ١ٝ
- 12
طاملا أِْٗ ال ميًه ٕٛشتربا ٚال زتً.١
عجٌ اجملًػ ضضٚص ٠جتزٜز قضاصات ايتأٖ ٌٝادتاَع ٞاييت تٓتٗ ٞصالحٝاتٗا يف ْٗا١ٜ
- 13
ايعاّ.
أثريت قط ١ٝشترب ايزصاعات ايتاصخي ١ٝاملعاصض ٠حٝح تكزّ األعتاس ْاٜت قاع ٞباحتجاج
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إىل إراص ٠املزصعٜ ١ك ٍٛف ٘ٝبأْ٘ أقص َٔ ٞاملدرب عٓٚ ،٠ٛطايب ايغٝز املزٜض َٔ َزٜض املدرب تكزِٜ
تٛضٝح يف ايكطٚ ،١ٝقز ؽضح ايزنتٛص ععٝز ٟاألعباب اييت جعًت املدرب ٜكص ٞاألعتاس ْاٜت
قاعٚ ٞسيو بغبب اْكطاع٘ عٔ املدرب َٓش عْٓٚ ١صف ٚنإ قزّ ستطضا يًجًغ ١ايعًُ١ٝ
يًُدرب يف ٖشا ايؾإٔ إلراص ٠املزصعٚ ،١اجملًػ ايعًُ ٞرعا إىل حٌ ٖش ٙاملؾهً ١بايتٛافل
ٚاملصاذت ١بني أعطا ٤املدرب.
فُٝا خيص ايًجإ ايعًُٚ ١ٝاييت اْتٗت آجاهلا حغب تاصٜذ اْتدابٗا سنض اجملًػ بإٔ
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قضاصات تٓصٝبٗا َٔ ايٛطاص ٠تأخضت ملز ٠عٓ ١ناًَٚ ،١صأ ٣اجملًػ بإٔ ٜعٌُ بتاصٜذ قضاص ايتٓصٝب
َٔ ايٛطاصٚ ٠بايتايٜ ٞؤجٌ اْتدابٗا إىل حني اْتٗا ٤صالحٝات ايكضاص ايٛطاص.ٟ
سنض ايغٝز املزٜض بإٔ أعطا ٤اجملًػ ايعًَُ ٞع ٕٛٓٝبصف ١صمس ١ٝحٝح متت تغُٝتِٗ
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ٚألَ ٍٚض ٠يف املزصع َٔ ١قبٌ ايٛطاصٚ ٠ال حيل أل ٟنإ ايطعٔ يف َصزاقٝتِٗ.

يف ايٓٗا ١ٜؽهض املزٜض اذتاضضٚ ٜٔصفعت ادتًغ ١عً ٢ايغاع ١ايجاْ ١ٝطٚاال.
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