وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l `enseignement supérieur
جامعة محمد بوقره بومرداس
Et de la Recherche Scientifique
-------------كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير
Université de Boumerdes
المج ـلس العـ ـ ــلمي
; Faculté de Sciences Economiques et Commerciales
Et des Sciences De Gestion
/م ع /ك.ع ا.ت.ت2017/
رقم:
Conseil Scientifique

"محضر اجتماع المجلس العلمي للكلية "
يوم 2017/04/10

على الساعة 10سا و  30د مت افتتاح اجللسة من طرف السيد رئيس اجمللس و تذكري السادة األعضاء بضرورة االنضباط وااللتزام بالتوقيت
احملدد لبداية االجتماع وكذا اهلدوء و االحرتام املتبادل ضمن فعاليات اجللسة .و بعدها سرد جدول األعمال على احلاضرين.
تدخل االستاذ تقار عبد الكرمي و اقرتح أن يتم احرتام الطبيعة االستثنائية للدورة و ذلك بدراسة امللفات االستثنائية فقط و اليت على أساسها
وجهت الدعوة و هي :ملف التأهيل لألستاذ عراب عبد العزيز ومشاريع الدكتوراه  ،LMD/Dو مت تأييد هذا الرأي من طرف األستاذين توايت
ادريس و بعداش عبد الكرمي .و حاول رئيس اجمللس التوضيح بأن هذه املسألة هي مسألة تقنية و انه ال مانع إن توفر الوقت من معاجلة باقي
امللفات املعروضة ملصلحة األساتذة اليت تبقى أولوية أوىل( .تشكيل جلان املناقشة مللفات تأهيل ،جلان خربة للمطبوعات ،جلنة مناقشة
دكتوراه ...،اخل) ،و أمام التباين يف الرؤى حول هذه اجلزئية ،فصل اجمللس يف ذلك عن طريق التصويت الذي جاءت نتائجه كمايلي:
 اقتصار جدول األعمال على معاجلة امللفات االستثنائية فقط 03 :أصوات، -معاجلة كافة امللفات الباقية حبسب الوقت املتوفر و استعداد احلاضرين 14 :صوت،

ملف التأهيل الجامعي المترشح :عراب عبد العزيز.
بناء على قرار اجمللس العلمي للجامعة رقم  2017/094املنعقد يوم  ،2017/03/13الذي يوصي بضرورة تعيني مقررين لتقييم ملف
التأهيل اجلامعي للمرتشح عراب عبد العزيز رغم التحفظات السابقة للمجلس العلمي للكلية حوله ،و بعد إطالع أعضاء اجمللس العلمي على
مقرتح اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية خبصوص املقررين أو الفاحصني مللف املرتشح ،اعرتض األستاذ مغاري عبد الرمحان على األخذ
مبقرتح اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية املنعقدة بتاريخ  ،2016/12/10نظرا لعدم أهليتها بسبب عدم توفر النصاب القانوين لالجتماع
( حضور  3/2من األعضاء) .لتوضيح هذه املسألة أعطى رئيس اجمللس الكلمة إىل رئيس اللجنة العلمية للقسم املذكور الدكتور درار عياش
الذي أوضح حيثيات االجتماع و أنه راسل العميدة هبذا اخلصوص و ال إجابة جديدة له حول املوضوع ،كما أكدت العميدة على تلقيها إجابة
كتابية من طرف اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية تقر حبضور أغلبية األعضاء لالجتماع.
بعد توسع اجلدال بني احلاضرين ،مت االتفاق بأغلبية األعضاء على حتييد مقرتح اللجنة العلمية لقسم العلوم االقتصادية ،و تعيني مقررين
جدد مللف املرتشح ضمن اجمللس العلمي للكلية ،مع اإلشارة هنا إىل انسحاب د/درار عياش من االجتماع (رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم
االقتصادية).
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وجد اجمللس العلمي صعوبة يف تعيني املقررين نظرا لعدم وجود توافق أو إمجاع حول أي عضو مقرتح من طرف بعض أعضاء اجمللس العلمي،
و نظرا لكثرة االقرتاحات كان البد من اللجوء إىل التصويت على كل عضو مقرتح ،و هي الطريقة اليت مسحت مبصادقة اجمللس على جلنة املقررين
التالية:
 األستاذ الدكتور زبريي رابح أستاذ التعليم العايل جامعة اجلزائر ( 03معارضة :ع.الكرمي تقار ،ع.الكرمي بعداش ،توايت إدريس).جامعة بومرداس (معارضة :ع.اجمليد أونيس ،ع .الرمحان ميغاري).
أستاذ حماضر أ
 الدكتور قنان إبراهيمجامعة بومرداس (معارضة :عبد الكرمي تقار ،توايت إدريس).
أستاذ حماضر أ
 تومي عبد الرمحانمع مالحظة أنه أثناء عملية التصويت انسحب أعضاء اجمللس العلمي اآلتية أمساؤهم لعدم رضاهم على األعضاء املقرتحني كمقررين كما هو
مبني أعاله :د.بعداش عبد الكرمي ،د.توايت إدريس ،د.تقار عبد الكرمي.
من جهة أخرى اقرتح األستاذ مغاري عبد الرمحان إرفاق كل التحفظات و الطعون السابقة املقدمة من طرفه ،و كذا التحفظات السابقة
للمجلس العلمي للكلية ضمن ملف التأهيل للمرتشح ،و تقدميها إىل املقررين لالطالع عليها ،و وافقه يف ذلك األستاذ أونيس عبد اجمليد،
و بعد النقاش كان أغلب األعضاء احلاضرون مييلون إىل إعطاء احلرية الكاملة للمقررين لتقييم أعمال املرتشح و عدم ارفاق أي وثائق أخرى
معها ،ومتت املوافقة على أن تقدم أي طعون أو حتفظات حول ملف املرتشح رمسيا إىل اجلهات املخولة قانونا على مستوى اجلامعة.
رفعت اجللسة على الساعة 13سا و 30د ،على أن يستكمل جدول األعمال يف اجتماع الحق.
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