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"محضر اجتماع المجلس العلمي للكلية"
يف يوم  2017/05/25على الساعة  09:30اجتمع اجمللس العلمي للكلية لدراسة جدول األعمال التايل:
 .1مناقشة بنود بطاقة التنقيط لالستفادة من تكوين قصري األجل.
 .2مناقشة وإثراء القانون الداخلي للمجلس العلمي للكلية.
 .Iمت فتح النقاش حول النقطة األوىل املتعلقة مبناقشة و إثراء ببنود بطاقة التنقيط لالستفادة من تكوين قصري األجل يف اخلارج.
أعطيت الكلمة إىل السيدة العميدة حيث قدمت صورة عامة عن كيفية إعداد بطاقة التنقيط املصاد علياا من رر اجمللس العلمي للجامعة
و أوضحت أنه ميكن إثراء البنود العريضة هلذه البطاقة على مستوى كليتنا دون املساس جبوهرها كما استعرض بدوره نائب العميد املكلف
بالدراسات العليا والبحث العلمي حمتوى مقرتحات اللجان العلمية لألقسام املتعلقة بإثراء بطاقة التنقيط.
مت االستماع إىل تدخالت أعضاء اجمللس حول الصيغة اليت سيتم اعتمادها إلثراء بطاقة التنقيط حيث مت رصد أربعة مقرتحات خمتلفة و حلل
اإلشكال مت اللجوء إىل التصويت علياا كما يلي:
أ .مقرتح إثراء البطاقة يف اجمللس مع األخذ بعني االعتبار مقرتحات اللجان العلمية لألقسام .وتعد البطاقة يف هذه احلالة هنائية ويتم العمل هبا
مباشرة 09..........أصوات بنعم.
ب .مقرتح إثراء البطاقة يف اجمللس مث إرساهلا إىل األقسام من أجل االستشارة الواسعة لألساتذة مث رفعاا إىل اللجان العلمية لألقسام فاجمللس
العلمي للكلية للفصل فياا هنائيا 00...........صوت بنعم.
ت .مقرتح عرض البطاقة لالستشارة الواسعة لألساتذة أوال مث تلخيصاا على مستوى اللجان العلمية لألقسام فرفعاا إىل اجمللس العلمي للكلية
للفصل فياا هنائيا 01..........صوت بنعم.
ث .مقرتح اإلبقاء على بطاقة التنقيط املصاد علياا من رر اجمللس العلمي للجامعة كما هي و العمل هبا  03............أصوات بنعم .
وبناء على نتائج التصويت مت العمل باملقرتح األول املتمثل يف إثراء البطاقة على مستوى اجمللس و العمل هبا مباشرة.
 .1.Iمت فتح النقاش حول معايري القبول (قبول إيداع امللف) املصاد علياا من رر اجمللس العلمي للجامعة و املتعلقة بالرتشح لالستفادة من
منحة تربص قصرية األجل باخلارج حيث متت املوافقة على املعايري التالية:
 بالنسبة لطلبة الدكتوراه غري األجراء يتم السماح للطلبة املسجلني يف السنة الثانية دكتوراه فما فو بإيداع ملف الرتشح مع الشروط
التالية:
 رلبة دكتوراه ل م د  :التسجيل من السنة الثانية إىل السنة الرابعة. رلبة دكتوراه كالسيك :التسجيل من السنة الثانية إىل السنة اخلامسة. بالنسبة لألساتذة و األساتذة احملاضرين أ و ب (إقامة علمية) يشرتط منتوج علمي واحد خالل آخر سنتني جامعيتني.
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.2.Iبالنسبة لبطاقة تنقيط ملف املرتشح مت فتح النقاش حول معايري التقييم و كان االتفا باألغلبية على العناصر التفصيلية املوضحة أسفله:
 المنتج العلمي :أغلب األعضاء وافقوا على تسقيف املنتوج العلمي خالل فرتة سنتني جامعيتني .2017/2016 2016/2015
 كتاب  04................نقاط /لكل كتاب 03............كتب على األكثر. مقال مبجلة دولية 04.......نقاط/مقال 03.................مقاالت على األكثر. مقال مبجلة ورنية 04......نقاط/مقال 03.................مقاالت على األكثرمالحظة :ال يتم قبول الوعد بالنشر يف حني تقبل شاادة النشر (حالة وجود العدد حتت الطبع يف املطبعة).
 مداخالت ورنية أو دولية يف مسطرة إجرائية  04.......نقاط/مداخلة 03.........مداخالت على األكثر. مدخالت ورنية أو دولية بدون مسطرة إجرائية  03......نقاط/مداخلة 03........مداخالت على األكثر. مطبوعة بيداغوجية حمكمة 04.......نقاط/مطبوعة  02..........مطبوعتني على األكثر. المسؤوليات اإلدارية :متنح هذه النقاط عن السنتني اجلامعيتني.
 عميد  04.............................نقاط. نائب عميد 04........................نقاط. رئيس قسم  04........................نقاط. نائب رئيس قسم  04..................نقاط مسؤول خلية اجلذع املشرتك 04.........نقاط. مسؤول مصلحة الديون 04.............نقاط العضوية في هيئة علمية :متنح هذه النقاط عن السنتني اجلامعيتني
 رئيس اجمللس العلمي  04...............نقاط. رؤساء اللجان العلمية لألقسام 04.......نقاط. العضوية يف اجمللس العلمي و اللجان العلمية لألقسام و اجمللس العلمي للجامعة  02........نقطة  /عن كل هيئة. رئيس ملتقى ورين أو دويل رئيس اللجنة العلمية أو التنظيمية ملؤمتر ورين أو دويل املشر العلمي على يوم دراسي أو ندوةعلمية (بشرط أن تكون معتمدة من رر اهليئات العلمية للكلية)  02......................نقطة.
 مدير جملة رئيس حترير جملة عضوية هيئة التحرير خبري حمكم للمقاالت العلمية  02.........نقطة  01...على األكثر. مدير خمرب علمي بالكلية 02................نقطة. عضوية هيئة بيداغوجية  02.....................نقطة عن السنتني اجلامعيتني وتشمل :
 عضوية اجمللس التأدييب. مسؤول امليدان. مسؤول الشعبة و التخصص (.)D/LMD مسؤويل التخصصات .M.L2

بعد ضبط و إثراء بطاقة التنقيط مللفات املرتشحني للحصول على تربص قصري األجل باخلارج ناقش أعضاء اجمللس انشغال مطروح من
رر جمموعة من األساتذة و يتعلق األمر باملستفيدين من تربص قصري األجل باخلارج للسنة اجلامعية املنصرمة  2016/2015احلاصلني على
موافقة اجمللس العلمي للكلية غري أهنم مل يستفيدوا فعال (سواء من الرتبص حتسني املستوى باخلارج إقامة علمية عالية املستوى باخلارج
املشاركة يف مؤمترات علمية باخلارج) بسبب تسقيف الوزارة الوصية لنفقات هذا البند يف حدود  % 50و ذلك بعد إعالن قائمة املستفيدين.
بعد النقاش و تبادل اآلراء أتفق األعضاء احلاضرون أن متنح هلم استثناء هذه السنة عالمة إضافية مقدرة بـ  08.................نقاط .

 درس اجمللس العلمي و وافق بناء على ترخيص الوزارة الوصية رقم  2017/4780املؤرخ يف  2017/02/14و املتعلق بتسجيل الطالباألجنيب (من جنسية سودانية ) املسمى :أنس صالح الدين األمين السيد يف السنة األوىل دكتوراه ختصص حماسبة على مستوى الكلية للسنة
اجلامعية  2017/2016حتت إشرا األستاذ الدكتور بوزيد ة محيد.
 تؤجل دراسة النقطة الثانية من جدول األعمال إىل اجتماع الحق.رفعت اجللسة على
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الساعة 15.00من نفس اليوم

