محضر اجتماع المجلس العلمي ليوم  03جوان 2018

جدول األعمال:
منحة التكوين االقامي باخلارجمنحة التكوين قصري املدى باخلارجقضايا الدراسات العليامشاريع البحث ،التكوين اجلامعيمتفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاتاجتمع اجمللس العلمي للمدرسة يف التاريخ املذكور أعاله لدراسة النقاط املدرجة يف جدول
األعمال وبعد افتتاح اجللسة من طرف السيد رئيس اجمللس العلمي شرع احلاضرون يف التداول حول
النقاط السالفة الذكر و قد انتهى احلاضرون إىل مايلي:
 بالنسبة للنقطة األوىل فقد وافق احلاضرون على القائمة املقدمة للمجلس وتتكون من ثالثةأمساء هي :أ/بن خدوجة عبد العزيز لغة اجنليزية
 أ/سرت اهلل أحالم لغة اجنليزية أ/مزراق حممد جغرافياواليت أرسلت إىل الندوة اجلهوية للوسط للمشاركة يف االستفادة من منحة التكوين االقامي
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بالنسبة للنقطة الثانية يف جدول األعمال فقد قدم املدير املساعد ملا بعد التدرج و البحثالعلمي تطرق فيه إىل أن هناك  13أستاذا مل يستهلك منحة التكوين قصري املدى باخلارج
للسنة املالية  2017رغم التسهيالت اليت قدمتها اإلدارة هلم منها تغيري الوجهة.
 أما فيما يتعلق مبنحة السنة  2018فقد قدم املدير املساعد عرضا حول امللفات وحولشبكة التنقيط اليت سبق عرضها يف هذا اجمللس وعليه تبين هذه الشبكة يف توزيع املنح .وقد
تقدم للحصول على هذه املنحة  161أستاذا إضافة إىل ثالثة طلبة غري أجراء وبعد تقليص
مدة املنحة إىل عشرة أيام بلغ عدد املستفيدين  105أستاذا وبقي  59أستاذا مل يستفيد من
العملية.كما أقصي من هذه املنحة كل من استفاد من عطلة علمية  ،كما أقصي ايضا كل
أستاذ أودع أطروحته للدكتوراه للمناقشة.
 وبعد فتح باب الطعون مل يتقدم إال أستاذان بالطعن يف اآلجال احملددة  .وقد حتصل كلأستاذ على  10أيام وتذكرة.
ويف هذا الصدد قدم رئيس قسم اللغة العربية عرضا مشريا إىل اخلطوات اليت عوجلت هبا عملية
املفاضلة بني األساتذة ووفق الشروط املنصوص عليها سابقا ،وقد أشار إىل إقصاء األساتذة
سويسي  ،جمدويب عثمان  ،محيود رتيبة لكوهنم أودعا رسائلهم للمناقشة .
كما أقصيا األستاذان قماري حممد ،وبلمهدي فتيحة ألهنما استفادا خالل السنة من العطلة
العلمية وبناء من هذه السنة فان كل أستاذ يطلب االستفادة من العطلة العلمية جيب أن
يدرس الطلب على مستوى اللجان العلمية لألقسام للبث فيها هنائيا.
 كما قدم رئيس قسم اللغة االجنليزية عرضا مشريا اىل االستفادة من  13منحة منها 07بالنسبة لألساتذة املساعدين و  06بالنسبة لألساتذة احملاضرين.
 قدم السيد رئيس قسم الفلسفة عرضا أشار فيه إىل الشفافية املطلقة اليت سادت هذهالعملبة حيث قدم  15طلبا للحصول على املنحة وقد استفاد من املنحة  05من فئة
أستاذ حماضر(أ) و  03أستاذ حماضر (ب) و 02أساتذة مساعدين يف اجملموع  10من
 15طلبا.
كما قدم رئيس قسم التاريخ و اجلغرافيا مشريا اىل تقدمي  52طلبا استفاد منها  31منحة 13 ،أستاذ مساعد و  05أستاذ تعليم عايل و  04أستاذ حماضر(ب) و  09أستاذ
حماضر (أ).
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 أما بالنسبة لقسم اللغة الفرنسية فقد قدمت رئيسة القسم عرضا تطرقت فيه اىل مايلي:درس  27طلب للحصول على املنحة استفاد منها  17أستاذا موزعني بالشكل التايل:
 07من مصف أساتذة وأستاذ حماضر  10 ،أساتذة مساعدين (أ) و (ب).
كما قدم أستاذان طعنا وبعد الدراسة مل تغري هذه الطعون شيئا يف النتيجة.
كما سيستفيد  03طلبة دكتوراه غري أجراء من هذه املنحة.
 بالنسبة ملنحة املوظفني فقد مت تعليقها إىل غاية االستفسار مع وزارة التعليم العايل و البحثالعلمي للنظر يف احلصة املمنوحة هلم.
 وقد وافق اجمللس على هذا التعليق. لقد طرحت قضية البحث العلمي و الدراسات العليا يف املدارس العليا لألساتذة فقد واقفاجمللس على التفكري يف تقرير مفصل للدفاع عن إبقاء البحث العلمي و الدراسات العليا يف
املدارس العليا لألساتذة كوهنا مؤسسات تابعة لوزارة التعليم العايل و البحث العلمي كبقية
املؤسسات اجلامعية األخرى.
 قضايا الدراسات العليا: جيمد التسجيل يف الدكتوراه و املاجستري حىت صدور النص القانوين الذي يوضح هذااألمر.
 كما وافق اجمللس واعتمد حماضر اللجان العلمية لألقسام (الفلسفة ،التاريخ واجلغرافيا ،اللغةالعربية ،الفرنسية).
فرق البحث التكوين اجلامعي فقد وافق اجمللس على املشاريع اجلديدة اليت متت دراستها علىمستوى املخابر و اللجان العلمية لكل قسم
متفرقات:
بالنسبة لطلب األستاذ صامي بوسعد لألستفادة من العطلة العلمية حيول اىل اللجنة العلميةللقسم للنظر فيه وهو نفس القرار بالنسبة مللف األستاذة بن زروق سهيلة من قسم اللغة
الفرنسية أيضا.
فيما خيص الطالبتان عدة شهيناز وغريب سليمة اللتان تطلبان فسخ التسجيل القدميالنقضاء املدة القانونية و اعادة التسجيل من جديد فيؤجل طلبهما حىت يصدر قانون تنظيم
الدكتوراه اجلديد.
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بالنسبة لطلب مركز االبستيمولوجيا األرويب تنظيم يوم دراسي بالشراكة مع املدرسة حولاألدب املوريطاين فقد قرر اجمللس إحالة امللف على اللجنة العلمية لقسم اللغة العربية للنظر فيه.

رفعت اجللسة يف متام  13سا
املقرر أ.د /م .بوطارن
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