مستخرج من اجتماع المجلس العلمي ليوم  31أكتوبر 2018

جدول األعمال :
-1امتحانات السنة اجلامعية 2018/2017
-2قضايا الدراسات العليا
-3متفرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
بالتاريخ املذكور أعاله اجتمع أعضاء اجمللس العلمي ملناقشة القضايا املذكور  ي جدل
األعما  ،لبعد أن افتتح رئيس اجمللس اجللسة شرع احلاضرلن  ي التدال حو النقاط
السابقة الذكر ،لخلصوا إىل النتائج التالية:
 تقدمي رؤساء األقسام حوصلة حو سري االمتحانات اخلاصة بالدلر العاديةالثانية ل الدلر االستدراكية.
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-1قسم الفلسفة  :السري العادي لالمتحانات ،ل إمكانية انطالق الدراسة ابتداء
من  2018/11/03لنسبة النجاح كانت98%
-2قسم اللغة العربية  :السري العادي لالمتحانات  ،ل ستنطلق الدرلس ابتداء من
2018/11/03لنسبة النجاح كانت %98
-3قسم اللغة االنجليزية  :السري العادي لالمتحانات  ،ماعدا بعض احلاالت اليت
سيبث فيها الحقا  ،ل انطالق الدراسة يوم  2018/11/03بنسبة النجاح % 91
-4قسم اللغة األمازيغية :السري العادي لالمتحانات ل انطالق الدراسة يوم
 2018/11/03نسبة النجاح %100
 -5قسم اللغة الفرنسية  :السري العادي لالمتحانات  ،ل املدالالت ل انطالق الدراسة
يوم  ، 2018/11/03تأجيل املدالالت إىل األسبوع القادم بالنسبة لبعض األفواج نسبة
النجاح % 98
 أحليت بعض احلاالت البيداغوجية على مستوى اللجنة املختصة للقسم.نفس احلصيلة بالنسبة لقسم التاريخ ل اجلغرافيا
هناك نقص  ي التأطري بالنسبة للغة األمازيغية نظرا لشغور املناصب املطلوبة بالنسبة هلذاالتخصص.
طرح رئيس اجمللس مشكلة رسوب الطلبة بالنسبة لقسم اللغة الفرنسية2

عدم السماح للطلبة الذين رسبوا أكثر من مرتني  ي السنة نفسها(تسوية الوضعية بالتنسيقمع الوزار )
ضرلر استيفاء األساتذ الدائمني نصاهبم الزمين قبل قبو أساتذ متعاقدين ل مشاركني ي مؤسسات جامعية أخرى.

-1قضايا الماستر:
لغة انجليزية :نسبة النجاح % 85
 مناقشة املذكرات هناية مارس 2019لغة عربية :تأخر  ي سري الدرلس
 إعداد املذكرات (تأخر)التاريخ  :توزيع مواضيع املذكرات على األساتذ
لغة فرنسية :انطالق املناقشات  ي شهر ديسمرب 2018
الشرلع  ي تسجيل املاسرت اجلديد ابتداء من 2018/11/03
 % 80من طلبة املدرسة
 %0 5من قدماء الطلبة
 % 15من خارج املدرسة
دراسة ملفات املرتشحني تكون على مستوى األقسام
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انطالق الدراسة  ي املاسرت ابتداء من منتصف شهر نوفمرب 2018
الدراسة  ي املاسرت تكون طيلة أيام األسبوع.
-2قضايا الدراسات العليا:
لقد متت مناقشة هذه القضايا على مستوى اللجان العلمية لألقسام
قبو املقاالت اليت حتصل أصحاهبا قبل  2018/06/21على لعد بالنشر من إدار اجمللة
إرفاق الوعد بالنشر بنسخة عن املقابناء الوعد بالنشر على أساس اخلرب-1قسم الفلسفة  :حتديد جلان مناقشة رسائل الدكتوراه لمذكرات املاجستري
-2قسم اللغة و األدب العربي :تتمت املصادقة على مشاريع البحث  ي الدكتوراه ل
حتديد جلان املناقشة بالنسبة لرسائل الدكتوراه ل مذكرات املاجستري.
-3قسم التاريخ و الجغرافيا:
عدم تسجيل املشاريع اخلاصة بتخصص اجلغرافيا  ،ل قبو املشاريع اخلاصة بطلبة املدرسة
فقط.
-4قسم اللغة الفرنسية :متت املصادقة على جلان مناقشة رسائل الدكتوراه
-املصادقة على مشاريع البحث  ي الدكتوراه.
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*مشرلع الدكتوراه للمرتشحة عد شاهيناز استوفت مد التسجيل جبامعة اجلزائر  02قبلت
اللجنة العلمية تسجيلها ل صادق عليها اجمللس العلمي.
 -3متفرقات:
 عقد جلسة مع األساتذ إلصالح جملة الباحث طرح قضية بريش بلقاسم إلحالتها إىل جملس التأديب اخلاص باملدرسة بتوصية مناجمللس العلمي.
قضية امتناع األستاذ/امحد بوقجاين عن إجراء االمتحان للطلبة رأى اجمللس العلمي أنتسند القضية لألساتذ احملاضر من اجل تنظيم دلر للطلبة املعنيني.
الملتقيات العلمية  :تنظم هذه امللتقيات بالتنسيق مع مديرية البحث العلميل الدراسات العليا.
ملحق:
اقرتاح ملتقى خاص بقسم التاريخ حتت عنوان "حواجز املغرب العريب" اقرتاح ملتقى خاص بقسم الفلسفة دليلاقرتاح ملتقى خاص باللغة االجنليزيةتناز عن اإلشراف للطالب اسكندر إبراهيم ل موافقة األستاذ /لسيلة بن قداح علىمواصلة اإلشراف.
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طرح قضية العطلة العلمية لألستاذ غماري نصري من طرف رئيس قسم اللغة العربيةل قد طلب منه السيد املدير أن يدعوها إلحضار ملفها.
 كما درس أعضاء جملس البحث العلمي طلب مدير خمرب الدراسات التارخيية املعاصرأ.د سعيدي مزيان على تعديل فرق البحث التابعة للمخرب لفق ماجاء  ي حمضر اجتماع
اجمللس العلمي للمخرب بتاريخ  04جويلية  2018بعدما قدم مدير املخرب لثائق مرفقة فيها
تركيبة الفرق األربعة ل القائمة االمسية ألعضاء املخرب اليت تضمنت  31عضوا.

رفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية و عشرون دقيقة
 14سا  20د
مقرر الجلسة  :أ /م .غازي
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