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PRESIDENCE

الرئـــاسة

تقرٌر اجتماع مجلس الجامعة
لٌوم الخمٌس  27فبراٌر 2014
عقد مجلس جامعة شعٌب الدكالً اجتماعا ٌوم الخمٌس  27فبراٌر  2014على الساعة
الثالثة بعد الزوال بقاعة االجتماعات برئاسة الجامعة بحضور السٌدات والسادة أعضاء
المجلس الواردة أسماؤهم فً الئحة الحضور المرفقة بهذا التقرٌر وفق النصاب القانونً.
استهل السٌد الرئٌس كلمته بتهنئة األستاذ حسن قرنفل على تعٌٌنه عمٌدا بكلٌة اآلداب
والعلوم اإلنسانٌة بالجدٌدة مشٌرا إلى ما ٌتسم به األستاذ قرنفل من صفات أخالقٌة وعلمٌة
تؤهله لشغل هذا المنصب ،كما شكر السٌد عبد الواحد مبرور العمٌد السابق على ما بذله
من جهد مدة تولٌه المسؤولٌة بكلٌة اآلداب فً سبٌل الرقً بها.
تم بعد ذلك االتفاق على جدول األعمال التالً:
 -1المصادقة على مشروع تقرٌر اجتماع  66فبراٌر  2014؛
 -2المصادقة على تعدٌل اتفاقٌات التأطٌر المشترك لألطروحات مع الجامعات األجنبٌة
( )cotutelle؛
 -3المصادقة على القانون الداخلً المتعلق بوحدات البحث ؛
 -4المصادقة على الملف الوصفً لتقٌٌم وحدات البحث من أجل اإلعتماد أو إعادة اإلعتماد ؛
 -5مختلفات ؛
 -1المصادقة على مشروع تقرٌر  60فبراٌر:2014
تمت المصادقة باإلجماع على تقرٌر  66فبراٌر  2614بعد أن ناقش السادة األعضاء بعض
مضامٌنه والطلب بإدخال بعض التعدٌالت علٌه.
تدخل بعد ذلك السٌد منسق لجنة البحث العلمً والشراكة المنبثقة عن مجلس الجامعة لتقدٌم
ملخص حول اجتماع اللجنة بتارٌخ  11و 17فبراٌر  2014بخصوص:
 الملف الوصفً لتقٌٌم وحدات البحث العلمً من أجل االعتماد أو إعادة االعتماد ؛
 القانون المتعلق بوحدات البحث العلمً بالجامعة ؛
 تعدٌل اتفاقٌات التأطٌر المشترك لألطروحات مع الجامعات األجنبٌة.
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وقد همت المناقشات المواضٌع التالٌة:
 مسألة مناقشة األطروحات بالجامعة والجامعة الشرٌكة ؛ مسألة لغة مناقشة األطروحة وضرورة إزالتها من المٌثاق ؛ مناقشة مسألة تشكٌل ووضع بنٌة البحث ؛ مناقشة موضوع أهلٌة األساتذة الباحثٌن ؛ مناقشة مسألة عدد األساتذة الباحثٌن المشكلٌن لبنٌة البحث ؛ دور مجلس المختبر.كما طرح بعض المتدخلٌن مسألة ترشٌح مدٌر المختبر واقتراح تصوٌت جمٌع األساتذة
المنخرطٌن فً المختبر.
 مناقشة مسألة خلق مختبرات بأعداد معٌنة (ثالثة فما فوق). اإلشارة إلى ضرورة إضافة شروط خاصة للمدرسة الوطنٌة للعلوم التطبٌقٌة (استحالة وضعبنٌة بحث فً إطار القانون الداخلً لوحدات البحث نظرا لعدم توفرها على العدد الكافً
من األساتذة المؤهلٌن).
 اإلشارة إلى ضرورة إضافة شروط خاصة للمدرسة الوطنٌة للعلوم التطبٌقٌة والمدرسةالوطنٌة للتجارة والتسٌٌر فً موضوع استكمال النصاب الخاص بتشكٌل فرق مختبرات
البحث.
 المصادقة على القانون الداخلً المتعلق بوحدات البحث العلمً بالجامعة.الملف الوصفً لتقٌٌم وحدات البحث من أجل اإلعتماد أو اعادة اإلعتماد
 اقتراح إضافة دلٌل خاص بهذا الملف الوصفً ؛ وضع النسخة العربٌة للملف الوصفً ؛ تخصٌص شهر من الزمن لملئ المطبوع من أجل اإلعتماد ؛ تحدٌد بداٌة شهر ماي لتقٌٌم الملف ؛ -اقتراح إعادة التفكٌر فً توزٌع مٌزانٌة البحث على الفرق والمختبرات.

مختــلفـــــات.
مسألة اإلنذارات التً وجهت لبعض أساتذة المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر حٌث
اعتبرت الوزارة أن األساتذة أخلوا بواجبهم لدى تم إنذارهم.
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 تحدٌد ٌ 60وم لبعث تظلماتهم. الرئٌس قام بواجبه نظرا للضرر الذي أصاب الطلبة من جراء سلوك األساتذة المعنٌٌن. أكد الرئٌس أمام المجلس أنه سٌوافق على طلب محو عقوبة اإلنذار إذا بعث األساتذة برسالةاستعطاف ولٌس تظلم.

المقرر
السٌد أحمد افرٌٌد

صودق علٌه فً دورة مجلس الجامعة بتارٌخ  72ماي 7612
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