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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
المـركـــز الجامعـــــي – أحمد
Centre Universitaire - AHMED ZABANA - de Relizane
زبانة – بغليــــزان
Sous direction de la post-graduation, de la recherche
بعد
لمـا
نيــابة المديرية
scientifique et des relations extérieures
O
العلمي
التدرج و البحث
N :….../S.D.P.G.R.S.R.E/2016
و العــالقـــــــات
Relizane le :………………….
الـخـــــــارجـــية
الرقم /10 :ن.م.م.ت.ب.ع.ع.خ6102/
غليزان في6102/16 /10 :

محضر إجتماع المجلس العلمي للمركز الجامعي ليوم

6102/16/10
في عام ألفين و ستة عشر و في اليوم األول من شهر فيفري و على الساعة الحادية عشر
صباحا إجتمع أعضاء المجلس العلمي للمركز الجامعي بقاعة اإلجتماعات على مستوى عمادة
المركز ب رئاسة األستاذ الدكتور حاشي يوسف مدير المركز الجامعي و بحضور األعضاء اآلتية
أسمائهم:
 خالدي سمير :المدير المساعد لما بعد التدرج و البحث العلمي و العالقات الخارجية عويسي عبد السالم  :المدير المساعد للدراسات في التدرج و التكوين المتواصل و الشهادات عمراني نصر الدين :المدير المساعد للتنمية و اإلستشرافبراهيمي بوداود  :مدير معهد اآلداب و اللغات بن جديد فتحي :مدير معهد العلوم القانونية و اإلدرية زعيتر خالد  :مدير معهد العلوم و التكنولوجيا المسوس يعقوب :مدير معهد العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية بغدادي الجياللي  :مدير معهد علوم الطبيعة و الحياة و العلوم الدق هني مصطفى :مدير معهد العلوم التجارية و اإلقتصادية و علوم التسيير بونيف عبد الحميد  :رئيس المجلس العلمي لمعهد العلوم و التكنولوجيا هديبل السبتي :رئيس المجلس العلمي لمعهد العلوم القانونية و اإلداريةزقاوة أحمد  :رئيس المجلس العلمي لمعهد العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية محمود يوسف محمود :رئيس المجلس العلمي لمعهد علوم الطبيعة و الحياة و العلوم الدقيقة زواوي حبيب  :رئيس المجلس العلمي لمعهد العلوم التجارية و اإلقتصادية و علوم التجارية مديرة المكتبة المركزية  :بلحوسين فاطمة .الغائبون:
 مفالح بن عبدهللا :رئيس المجلس العلمي لمعهد اآلداب و اللغات -سيكوك قويدر :ممثل عن جامعة مستغانم
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Sous direction de la post-graduation, de la recherche
بعد
لمـا
نيــابة المديرية
scientifique et des relations extérieures
O
العلمي
التدرج و البحث
N :….../S.D.P.G.R.S.R.E/2016
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جدول األعمال :
 - 2ترقية األساتذة إلى أستاذ مساعد قسم "أ"
 - 1ترسيم األساتذة
 - 3دراسة ملف ات األساتذة المترشحين للتكوين اإلقامي بالخارج.
 - 4التظاهرات العلمية.
 - 5ملفات تحسين المستوى بالخارج للموظفين اإلداريين.
 - 6متفرقـات.
 - 0ترسيم األساتذة :وافق المجلس العلمي على ترسيم األساتذة المساعدين قسم "ب " اآلتية
أسماؤهم و المستوفون الشروط القانونية للترسيم:
تاريخ الترسيم
الرقم لقب و إسم تاريخ التنصيب
األستاذ
11
12
13
14
15
16
10
10
10
11
11
12
13
14
15
16

سرير محمد
ناصر صورية
بن عثمان زينب
عسلي بوبكر
حسين كمال
عبد الرحيم موسى
عواط أسماء
معيزية أحمد
قرماد أمينة
زوامبي ليلى
رميل عائشة
حاج مصطفى عدة
ميموني ياسين
بشكير عابد
بوقطاية سفيان
عمامرة نبيلة

الرقم لقب
األستاذ

و

2116 /11/26
2116 /11/25
2115 /12/31
2116 /11/11
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31

2115 /11/26
2115 /11/25
2114 /12/31
2115 /11/11
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31

تاريخ الترسيم

إسم تاريخ التنصيب

10

غوالي حبيب

2114 /12/31

2115 /12/31

10
10

حبيبي أحمد
عبد العزيز الهادي

2114 /12/31
2114 /12/31

2115 /12/31
2115 /12/31
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2115 /12/31
2114 /126102
نورة.ب.ع.ع.خ/31 /
21
العارف.م.ت
الرقم /10 :ن.م
غليزان في6102/16 /10 :

21
22
23
24
25
26
62
62
62
01

عرعار امينة
بلقندوز أمينة
بلخديم ليلى
عرباوي محمد
عياد أمينة
براهيمي لطيفة
بتواتي عبد القادر
شحرور وسيلة
بغدادي الجياللي
صغير عبد الكريم

2114 /12/31
2115 /11/10
2115 /11/11
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2115 /11/11
2115/11/21

2115 /12/31
2116 /11/10
2116 /11/11
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2116 /11/11
2116 /11/21

00
06
00
03
03
02
02
02
02
31
30

يوسفي عبد الهادي
بوقبرين عابد
نوار محمد
عباس خالد
قواسمي لطفي
صحراوي شهر زاد
بن عودة نبيل
عقاب لزرق
صغير سعاد
وزاني كنـزة
عبدو فاطمة

2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2115 /11/21
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31
2115 /12/31
2114 /12/31
2114 /12/31

2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2116 /11/21
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2115 /12/31
2116/11/31
2115 /12/31

 - 2ترقية األساتذة :وافق المجلس العلمي على ترقية األساتذة المساعدين قسم "ب" إلى رتبة أستاذ
مساعد قسم "أ" الذين يثبتون ثالثة تسجيالت متتالية في الدكتوراه و هم كاآلتي:
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الرقم لقب و إسم األستاذ

10
16
10
13
13
12
07

10
10

رميل ملوكة
سليمان مهدي
بدوبية سهام
صاغور هشام
تمزوت بلحول
حساين محمد
بن قندوز عبد النور
األشهير فزيالت
بلميهوب آمال

تاريخ الترقية

تاريخ الترسيم

2116 /12/11
2116 /12/11
2116 /12/11
2116 /12/11
2116 /12/11
2116 /12/11
2116 /12/11
2116 /12/11
2116 /12/11

2114 /12/13
2114 /12/10
2115 /15/10
2114 /11/11
2115 /12/10
2115 /11/10
2114 /11/11
2114 /11/21
2111 /12/21

 - 3دراسة ملفات األساتذة المترشحين للتكوين اإلقامي بالخارج:بعد دراسة ملفات األساتذة
المترشحين للتكوين اإلقامي بالخارج و مقارنتها مع المراسلة الوزارية رقم  14المؤرخة في
 2116/11/13و التي تحدد شروط اإلستفادة من التكوين اإلقامي بالخارج و مكونات الملف
الالزم لذلك خلص أعضاء المجلس إلى مايلي:
أ  -بالنسبة لألستاذ صالح هيشام من معهد العلوم التجارية و اإلقتصادية و علوم التسيير ملف مقبول
( بلد اإلستقبال ماليزيا).
ب  -بال بسبة لألستاذة شلولي عزيزة من معهد اآلداب و اللغات ملف مقبول شرط تقديم رسالة
اإلستقبال األصلية قبل تاريخ  ( 2116/12/14بلد اإلستقبال فرنسا).
ج  -بالنسبة لألستاذة العربي كريمة من معهد علوم الطبيعة و الحياة و العلوم الدقيقة ملف مقبول
شرط تقديم رسالة اإلستقبال األصلية قبل تاريخ  ( 2116/12/14بلد اإلستقبال فرنسا).
د  -بالنسبة لألستاذة األشهير فزيالت من معهد اآلداب و اللغات ملف مرفوض لعدم توفر الشروط
المذكورة في المراسلة الوزارية المذكورة آنفا ( نقص الملف اإلداري  ،الملف العلمي و رسالة
اإلستقبال) .
 - 4التظاهرات العلمية:
شكر السيد مدير المركز الجامعي األساتذة و المسؤولين اإلداريين على المجهودات المبذولة في
إنجاح جميع التظاهرات العلمية التي نظمت و التي أنعشت المركز الجامعي و خلقت صدى
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إعالمي متميز في مختلف وسائل اإلعالم ،كما حث السيد المدير على ضرورة الحفاظ على روح
التفاني في العمل و اإلجتهاد.
كما نوه السيد المدير بأهمية موافقة الوزارة الوصية على تنظيم ملتقيين دوليين :
 األول م ن تنظيم معهد العلوم القانونية واإلدارية تحت عنوان":نشاط المنظمات الدولية وأثرهعلى إرادة المشرع الوطني"
 الثاني من تنظيم مخبر اللغة و التواصل بمعهد اآلداب و اللغات تحت عنوان " نحو نظام تعليميرقمي في تدريس اللغات في الجامعة ".

 - 3ملفات تحسين المستوى بالخارج للموظفين اإلداريين:
قدم المدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي و العالقات الخارجية عرضا حول التطورات
التي طالت ملف التربصات لفئة المستخدمين اإلداريين بدءا برفض المراقب المالي للتأشير على
اإللتزام الخاص بإستفادة الموظفين اإلداريين من التربص بالخارج لجملة من المبررات منها
الصنف و المستوى الدراسي ممثال في شهادة جامعية على األقل الطور األول .
و بناءا على هذه المعطيات إقترح المجلس العلمي معايير إنتقاء المترشحين اإلداريين للتربص
بالخارج من بين الموظفين الذين يثبتون شهادة جامعية الطور األول على األقل و كذا األصناف
 11فما فوق ،على أن تدرس الملفات على مستوى المجلس العلمي للمركز .
 - 6متفرقات:
 أشار السيد المدير إلى قرب عملية إستالم  4111مقعد بداغوجي في إطار عملية التوسعةللمركز و سيتم تدشينه عن قريب ليفتح أبوبه لطلبة المركز.
 كما تدخل األستاذ يوسف محمود يوسف المكلف بمتابعة شعب الماستر على مستوى نيابةالمديرية للدراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات ونوه بضرورة تطوير الموقع
اإللكتروني للمركز الجامعي وتحيين جميع المعلومات المدرجة فيه .
 كما تتطرق مدير المركز إلى نقطة مهمة في عرف المراسالت اإلدارية أال وهي ضرورة تدوينإسم المركز الجامعي "أحمد زبانة " و بصة موحدة و رسمية في جميع المراسالت اإلدارية.
 ضرورة تنظيم أيام دراسية لتكوين وإعالم الموظفين واإلداريين تهدف إلى خلق إجراءاتتنظيمية تتعلق بالتسجيالت و الدخول الجامعي.
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 ضرورة توحيد واجهة المذكرات والبحوث العلمية وفي هذا الصدد طالب مديرالمركز منالمدير المساعد لما بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات الخارجية عقد إجتماع تنسيقي مع
مدراء المخابر من إعتماد مجموعة من اإلجراءات والتنظيمات في المناقشات العلمية لمشاريع
البحث والمذكرات الجامعية .
 إقتراح إنشاء أقسام وتخصصات جديدة كالتي تهتم بتديرس اللغة الصينية والتركية. -إقتراح إنشاء معهد العلوم الدقيقة واإلعالم اآللي .

و في االخير شكر السيد المدير الحاضرين عل مشاركتهم في إثراء النقاش و إبداء آرائهم في
المسائل المدرجة في جدول األعمال متمنيا للجميع مزيد من النجاح و التوفيق .
رفعت الجلسة على الساعة  13:31زواال من نفس السنة و الشهر و اليوم المذكورين أعاله.

رئيس المجلس العلمي للمركز
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