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ػمذ ِجٍس جاِؼح ضؼ١ة اٌذواٌ ٟاجرّاػا ػاد٠ا تراس٠خ ِ 23ا 3122 ٞػٍ ٝاٌساػح اٌصاٌصح
تؼذ اٌضٚاي تماػح االجرّاػاخ تّمش سئاسح اٌجاِؼح تذضٛس اٌس١ذاخ ٚاٌسادج أػضاء
اٌّجٍس اٌٛاسدج أ سّاؤُ٘ ف ٟالئذح اٌذضٛس اٌّشفمح تٙزا اٌرمش٠ش ٚفك إٌػاب اٌمأ.ٟٔٛ
ِطشٚع جذٚي األػّاي:
ِ -2طاس٠غ طٍثاخ اػرّاد اٌّساٌه ؛
ِ -3خرٍفاخ.
ف ٟتذا٠ح االجرّاع اسر ًٙاٌس١ذ اٌشئ١س وٍّرٗ تاٌرشد١ة تاألػضاء اٌجذد٠ٚ ،رؼٍك األِش
تاٌس١ذ إٌاج ٟضىشِ ٞذ٠ش األواد١ّ٠ح اٌج٠ٛٙح ٌٍرشت١ح ٚاٌرى ٓ٠ٛتاٌجذ٠ذج ٚاٌس١ذ سضٛاْ
جغٍ١ح ِّصال ػٓ اٌّٛظف . ٓ١تؼذ رٌه لذَ اٌشئ١س ئخثاساخ ِٓ تٕٙ١ا :
ِ ذاضشج

اٌىاذة

اٌّغشتٟ

اٌطا٘ش

تٕجٍْٛ

اٌذاغً

ػٍٝ

جائضج

غٔٛىٛس" "Goncourt؛
 ذظا٘شج ػٍّ١ح تّطاسوح  CGEMتىٍ١ح اٌؼٍ َٛاٌر ٟػٍ ٝئشش٘ا ذُ االذفاق
ػٍ ٝخٍك  CLUSTERاٌى١ّ١اء ؛
 ذشذ١ة اٌجاِؼاخ اٌز ٞأغذسٖ ِؼٙذ  ISISتفٕ١١ا فٛ١ٌٛ٠ 21 ٟصٌٍ 3122جاِؼاخ
اٌّغاست١ح .د١س ادرٍد اٌسٕح اٌذاٌ١ح جاِؼح ضؼ١ة اٌذواٌ ٟاٌشذثح اٌصاٌصح ٚطٕ١ا ،تؼذ
جاِؼح ِذّذ اٌخاِس تاٌشتاط ٚجاِؼح اٌماض ٟػ١اؼ تّشاوص ،وّا ادرٍد اٌشذثح
اٌراسؼح ِغاست١اٚ .تٙزٖ إٌّاسثح ٕ٘ئ سئ١س اٌّجٍس جّ١غ األساذزج ػٍ ٝاٌّجٛٙداخ
اٌر ٟلاِٛا تٙا ٌٍشفغ ِٓ ئضؼاع اٌجاِؼح ٚطٕ١ا ِٚغاست١ا ؛
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 أٚضخ اٌس١ذ اٌشئ١س أٔٗ تؼذ ٚضغ اٌّ١ضأ١ح اٌّؼرّذج ِٓ طشف اٌّجٍس ٌذِ ٜػاٌخ
ٚصاسج االلرػاد ٚاٌّاٌ١ح ،فمذ ذُ خػُ ِثٍغ  ْٛ١ٍِ 21دسُ٘ ِٓ طشف ِػاٌخ ٘زٖ
األخ١شجٚ ،لذ ذّد ِؼاٌجح ٘زٖ اإلضىاٌ١ح تطش٠مح ِسرؼجٍح فِ ٟجٍس اٌرٕس١ك تاالذفاق
ػٍ ٝئسماط ٘زا اٌذزف تطش٠مح ِرٕاسثح ت ٓ١اٌّإسساخ ٔظشا ٌٍطاتغ االسرؼجاٌ ٟاٌزٞ
ذرطٍثٗ ٘زٖ اٌؼٍّ١حٚ ،ف٘ ٟزا اٌس١اق ذساءي أدذ أػضاء اٌّجٍس ػٓ ػذَ ِشٚس ٘زٖ
اٌؼٍّ١ح ػثش ِجٍس اٌرذت١ش.
ِٓ جٙح أخش ،ٜطاٌة اٌس١ذ اٌشئ١س ِٓ اٌّسإ ٓ١ٌٚأْ ٠ساّ٘ٛا ِسرمثال ف ٟئػذاد
اٌّ١ضأ١اخ ف ٟا٢جاي اٌّذذدج ،در٠ ٝرسٕ ٝاٌشفغ ِٓ ٔسثح اٌّ١ضأ١ح اٌٍّرضَ تٕفماذٙا
ٚذفاد ٞسذة االػرّاداخ ِٕٙا ،وّا ٔ ٖٛتاٌّجٛٙداخ اٌر٠ ٟم َٛتٙا اٌّسإٌْٛٚ
ػٓ اٌّػاٌخ االلرػاد٠ح ف ٟػٍّ١ح ذذض١ش اٌّ١ضأ١ح ؛
 أخثش اٌس١ذ اٌشئ١س أٔٗ تؼذ ِىاذثح اٌٛصاسج اٌٛغ١ح ف٘ ٟزا اٌطأْ ذٛغٍد اٌجاِؼح
تّٕػث )3( ٓ١جذ٠ذ ٓ٠تإٌسثح ألساذزج اٌرؼٍ ُ١اٌؼاٌِ ٟساػذِٕ ٓ٠ذا ٌٍّإسساخ
اٌجذ٠ذج ؛
 وّا أخثش اٌس١ذ اٌشئ١س أْ ِطىً ذٛلف األضغاي تاٌّذسسح اٌٛطٕ١ح ٌٍؼٍ َٛاٌرطث١م١ح لذ
ذُ دٍٗ ٚذُ االذفاق ِغ اٌّرذخٍ ِٓ ٓ١أجً ذسٍُ اٌّذسسح ف ٟتذا٠ح اٌذخٛي اٌجاِؼٟ
اٌّمثً.
 وّا أخثش اٌشئ١س أػضاء اٌّجٍس أْ اٌٛصاسج دزفد اإلٔزاس اٌّٛجٗ ٌألساذزج األستغ
تاٌّذسسح اٌٛطٕ١ح ٌٍرجاسج ٚاٌرس١١ش تؼذ ذمذ ُ٠طٍة اسرؼطاف ِٓ طشف األساذزج
اٌّؼٕ ٓ١١ف٘ ٟزا اٌطأْ.
 ٚتؼذ أْ ذذخً أدذ األػضاء ِطاٌثا تاضافح شالز ٔماط ضّٓ ِخرٍفاخ تجذٚي األػّاي ذُ
االذفاق ػٍ ٝئدساجٙا ػٍ ٝاٌطىً اٌراٌٟ
 خشجاخ ضؼثح اٌجغشاف١ا ؛ ِطىً األسرارج اٌر ٟذؼشضد ٌإلػرذاء ِٓ طشف أسرار آخش ٚاٌر ٟػشضد ٍِفٙاػٍ ٝئداسج وٍ١ح ا٢داب ٚاٌؼٍ َٛاإلٔسأ١ح.
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ذذاس٠ة .PFE

 )2مشاريع طلباث اعتماد المسالك
ذذخً سئ١س اٌٍجٕح اٌث١ذاغٛج١ح ٌرمذ ُ٠ذمش٠ش دٛي أضغاي اٌٍجٕح تذ١س أخثش تأْ :
 اٌّإسساخ اٌراتؼح ٌٍجاِؼح ذمذِد تـ  15ذىٕ٠ٛا ٌالػرّاد تشسُ اٌسٕح اٌجاِؼ١ح.3121-3122
 لذَ اٌس١ذ ٔائة اٌشئ١س اٌّىٍف تاٌطإ ْٚاٌث١ذاغٛج١ح ػشضا دٛي اٌرىٕ٠ٛاخ اٌرٟذُ ذمذّٙ٠ا ِٓ طشف ِإسساخ اٌجاِؼح  ،تؼذ رٌه فرخ تاب إٌماش دٛي ٘زٖ
إٌمطح ٚأذد ِالدظاخ اٌّرذخٍ ٓ١ػٍ ٝاٌطىً اٌراٌ:ٟ
 وأد ٕ٘ان ِالدظاخ تخػٛظ ذٛص٠غ اٌّساٌه اٌخاغح تاٌىٍ١ح اٌّرؼذدجاٌرخػػاخ ،د١س ٌٛدع أْ ٕ٘ان وصشج ف ٟػذد اإلجاصاخ اٌّ١ٕٙح ٚلٍح ف ٟػذد
ِساٌه اإلجاصاخ .تإٌسثح ٌىٍ١ح اٌؼٌٍٛ َٛدع ػذَ ٚجٛد ذٛاصْ ت ٓ١ػذد ِساٌه
اإلجاصج اٌّ١ٕٙح ِٚساٌه اٌّاسرش سغُ ذخػ١ع ِ١ضأ١ح خاغح ٌإلجاصاخ اٌّ١ٕٙح
اٌجذ٠ذجٚ .وأد ٕ٘ان ذٛغ١ح تّؼاٌجح ٘زٖ اإلضىاٌ١ح ف ٟاٌسٕح اٌّمثٍح.
 تإٌسثح ٌىٍ١ح ا٢داب ٚاٌؼٍ َٛاإلٔسأ١ح فمذ ٌٛدع ػذَ ذٛفش٘ا ػٍِ ٝساٌه اإلجاصجاٌّ١ٕٙح ٘ٚزا أ٠ضا ٠جة إٌظش فِ ٗ١سرمثال.
تؼذ ػشؼ اٌّطاس٠غ اٌّمرشدح ٌالػرّاد ِٕٚالطرٙا ،لشس اٌّجٍس ذخ ً٠ٛاٌٍجٕح اٌث١ذاغٛج١ح
غالد١اخ اٌّجٍس لػذ االسرّشاس ف ٟػٍّٙا  ٚدساسح اٌّساٌه اٌّمرشدح ػٍ ٝأٔظاس٘ا.
 أِا تخػٛظ إٌّاغة اٌّاٌ١ح اإلضاف١ح ،فمذ ذُ ذخِٕ ً٠ٛػة ِاٌٌٍّ ٟذسسحاٌٛطٕ١ح ٌٍؼٍ َٛاٌرطث١م١ح ِٕٚػة آخش ٌٍىٍ١ح اٌّرؼذدج اٌرخػػاخ ِٓ طشف
ِجٍس اٌرذت١شٚ .لذ ذُ االذفاق ػٍ ٝذٛص٠غ ِٕاغة اٌسٕح اٌّمثٍح اػرّادا ػٍٝ
ِؼا١٠ش س١رُ ذذذ٠ذ٘ا ِسثما تؼذ خػُ ِٕػة ٚادذ س١ؼطٌٍّ ٝذسسح اٌٛطٕ١ح
ٌٍرجاسج ٚاٌرس١١ش ٔظشا ٌٍخػاظ اٌز ٞذؼأ.ِٕٗ ٟ
 )3فيما يخض النقاط المضافت في مختلفاث :
 أجاب اٌس١ذ اٌشئ١س فّ١ا ٠خع خشجاخ ضؼثح اٌجغشاف١ا أٔٙا ذضإِد ِغ خشجحِثشِجح ِسثما تىٍ١ح اٌؼٍ ،َٛوّا أضاف أْ تشِجح اٌخشجاخ ذرُ ِسثما ف ٟاجرّاع
ذٕس١م ٟت ٓ١اٌىراب اٌؼاٌٍِّ ْٛإسساخ ،ئال أْ ٕ٘ان ئوشا٘اخ ِٓ تٕٙ١ا ذٛفش
اٌجاِؼح ػٍ ٝسائك ٚادذ ٚوزا أد١أا ػذَ ادرشاَ اٌثشٔاِج اٌّسطش ِسثماٚ .أضاف
أٔٗ ٠جة ذفاد ٞتشِجح اٌخشجاخ فٔ ٟفس اٌفرشج ،وّا طاٌة اٌشئ١س ترشض١ذ
تشٔاِج اٌشدالخ در ٝذرمٍع ِسافاخ اٌسفش ٚأٚلاذٙا.
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 تخػٛظ ِطىً األسرارج اٌر ٟذؼشضد ٌالػرذاء ِٓ طشف أسرار آخش ٚاٌرٟػشضد ٍِفٙا ػٍ ٝئداسج كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية أخبر السيد الرئيس أٔٗ ٌُ
٠رٛغً تأ٠ح سساٌح ِٓ األسرارج اٌّطرى١ح.
توطيت المجلس :سرؼًّ اٌجاِؼح ػٍ ٝذٛف١ش وً اإلِىأ١اخ إلٔجاح جّ١غ
اٌرىٕ٠ٛاخ.
 فّ١ا ٠خع اٌرذاس٠ة  : PFEاسرغً اٌشئ١س دضٛس السيد الناجي شكري مديراألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجديدة حيث طلب منه التعجيل بإدماج طلبة
األسدس السادس للدراسات الفرنسية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في برامج
التداريب ،وقد أبدى هذا األخير استعداده لتلبية هذا الطلب في أقرب اآلجال.
ٚذُ اخرراَ أضغاي االجرّاع ػٍ ٝاٌساػح اٌساتؼح ِساءا.

المقررون :
السيذة أمينت بقاص
السيذ اسماعيل سحنون

طودق عليه في دورة مجلس الجامعت بتاريخ  32ماي 3122
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