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ّ
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ّ
املزجعيت
النصىص
.1

.2
.3
.4

ّ
املؤرخ في  23أوث ّ 2003الذي ّ
الخنفيذي رقم ّ 279-03
ًحذد مهام الجامعت والقىاعذ الخاصت بدنظيمها
املزسىم
وسيرهاّ ،
ّ
واملخمم (املىاد  43إلى .)47
املعذل
املؤرخ في  05ماي  2004الذي ّ
القزار ّ
ًحذد كيفياث سير املجلس العلمي للكليت.
املؤرخ في  ..........الذي ّ
القزار رقم ّ ......
ًحذد القائمت الاسميت ألعضاء املجلس العلمي لكليت ...............
ّ
مذكزة ألامين العام رقم ّ 1500
املؤرخت في  25دٌسمبر .2019

مجاالث آراء املجلس العلمي للكليت وجىصياجه
ًبدي اإلاجلع العلمي للكلُت آزاءه وجىصُاجه ،خظب اإلاادة

 45مً اإلاسطىم الخىفُري زكم ّ 279-03
اإلاازر في  23ؤوث

 ،2003واإلاركىز ؤعاله ،فُما ًإحي:
.1

جىظُم الخعلُم ومدخىاه،

.2

جىظُم ؤػغال البدث،

.3

اكتراخاث بسامج البدث،

.4

اكتراخاث بوؼاء ؤكظام و/ؤو ػعب ووخداث ومسابس بدث ؤو غللها،
اكتراخاث فخذ ػعب ما بعد ّ
الخدزج وجمدًدها و/ؤو غللها وجددًد عدد اإلاىاصب اإلاطلىب ػغلها،

.6

مىاصفاث ألاطاجرة والحاحاث بليهم،

.5

ّ
وٍكلف شٍادة على ذلك بما ًإحي :
.7

اعخماد مىاضُع البدث فُما بعد ّ
الخدزج وٍلترح لجان مىاكؼتها،

.8

اكتراح لجان الخإهُل الجامعي،

.9

ً
دزاطت خصائل اليؼاطاث البُداغىحُت والعلمُت للكلُت التي ًسطلها عمُد الكلُت بلى مدًس الجامعت مسفلت بأزاء
اإلاجلع وجىصُاجه.

ُ َ
ّ
سطس في ّ
مظإلت ؤزسي جخعلم بالجاهب البُداغىجي ؤو العلمي ٌعسضها علُه العمُد.
كل
وٍمكً ؤن ً
ٍ
 16مً اإلاسطىم

ًمازض اإلاجلع العلمي للكلُت صالخُاث اإلاجلع العلمي لىخدة البدث اإلاىصىص عليها في اإلاادة
اإلاازر في  16هىفمبر  1999الري ّ
الخىفُري زكم ّ 257-99
ًددد كُفُاث بوؼاء وخداث البدث وجىظُمها وطيرها .وبهره
الصفت ًدزض وٍبدي زؤًه على الخصىص فُما ًإحي:
 .1مؼازَع البدث للىخدة وبسامج وؼاطاتها،
 .2جىظُم ألاعمال العلمُت والخكىىلىحُت،
ّ
 .3بوؼاء ؤكظام البدث وفسق البدث وخلها.

 - Iقائمت الحاضزٍن أعمال دورة املجلس العلمي للكليت
.1

1
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ّ
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1

المؤرخ في  ......................الّذي يحدّد القائمة االسم ّية ألعضاء المجلس العلمي لكلية...........................
وفقا ً للقرار رقم ..........
ّ

إلامضاء

.2

املخغيبىن عن أعمال ّ
ّ
الذورة
أعضاء املجلس العلمي للكليت
ّ
الزقم
1
2
3
...

ّ
الاسم واللقب

ّ
الصفت

 - IIجذول أعمال دورة املجلس العلمي للكليت
.1

دزاطت اإلالفاث الخاصت بخثبِذ ألاطاجرة .

.2

دزاطت ملفاث الخظاهساث العلمُت .

.3

دزاطت ملفاث بعادة الدسجُل في الدكخىزاه.

.4

دزاطت ملفاث الخإهُل الجامعي .

.5

دزاطت اإلاطبىعاث الجامعُت .

.6

دزاطت ملفاث مىاكؼت الدكخىزاه .

.7

مخفسكاث.

ُ - IIIمجزٍاث أعمال دورة املجلس العلمي للكليت

2

ّ
النقطت رقم  : 01دراست امللفاث الخاصت بخثبيذ ألاساجذة.
.1

ّ
عزر امللل
ؤ) جلدم كل مً ألاطاجرة آلاجُت ؤطمائهم بملفاث زاصت بخثبُتهم في مىاصبهم الحالُت .
 الدكخىزة آطُت هكاكعت ؤطخاذة مظاعدة كظم "ب" بلظم آلاداب واللغاث ألاحىبُت. -الدكخىزة بً هىدة زٍيب ؤطخاذة مظاعدة كظم "ب" بلظم آلاداب واللغاث ألاحىبُت .

.2

 الدكخىز بىكطىغ عبد السشاق ؤطخاذ مظاعد كظم "ب" بلظم اللغت وألادب العسبي .ّ
ّ
الزأي والخىصيت

ؤ) بعذ دراست امللفاث واسخفاء الشزوط القاهىهيت وافق املجلس على جثبيذ .

 الدكخىزة آطُت هكاكعت ؤطخاذة مظاعدة كظم "ب" بلظم آلاداب واللغاث ألاحىبُت. الدكخىزة بً هىدة زٍيب ؤطخاذة مظاعدة كظم "ب" بلظم آلاداب واللغاث ألاحىبُت . -الدكخىز بىكطىغ عبد السشاق ؤطخاذ مظاعد كظم "ب" بلظم اللغت وألادب العسبي .

ّ
النقطت رقم  : 02دراست ملفاث الخظاهزاث العلميت.
ّ
 .1عزر امللل
ؤ) جلدم كل مً الدكخىز مدمد بً علي ػاكس و الدكخىزة بىعصُدة طمُت والدكخىزة شٍيب بً هىدة
بملف جظاهساث ظاهسة علمُت مخمثلت في ملخلى وطني مىطىم ب ـ Awriter for all nations : The global " :
réputation of John Steinbeck
ّ
ّ .2
الزأي والخىصيت
 وافم ؤعضاء اإلاجلع العلمي على مؼسوع اإلالخلى الدولي اإلاىطىم ب ـ Awriter for all nations : :The global réputation of John Steinbeckواإلاىظم مً طسف د /مدمد بً علي ػاكس و د/
بىعصُدة طمُت ود /شٍيب بً هىدة واإلاصمع جلدًمه مً  01بلى  03مازض . 2020

ّ
النقطت رقم  : 03دراست ملفاث إعادة الدسجيل في الذكخىراه.
ّ
 .1عزر امللل
2

ُيحدّد عدد ال ّنقاط وفقا ً لل ّنقاط ال ُمدرجة ضمن جدول أعمال الدّورة.

ؤ) جلدم عدد مً الطلبت اإلاسجلين في دكخىزاه علىم و ل.م.د بملفاث إلعادة الدسجُل في الدكخىزاه
ّ
ّ .2
الزأي والخىصيت
 هظسا الطخفاء ملفاث الطلبت للىزائم اإلاطلىبت  ،وافم اإلاجلع العلمي على بعادة حسجُلهم فيالدكخىزاه وفم الجدول اإلالحم .
 -وؤجفم ؤعضاء اإلاجلع العلمي على ببلاء اإلادضس مفخىح لحين اهتهاء الدسجُالث .

ّ
النقطت رقم  : 04دراست ملفاث الخأهيل الجامعي .
ّ
 .1عزر امللل
جلدم الدكخىز شهير بىزُاز بملف الخإهُل الجامعي كصد حعُين لجىت زبراء.
ّ
ّ .2
الزأي والخىصيت
بعد ؤلاطالع على اإلالف الري جلدم به د /شهير بىزُاز كصد جسكُخه بلى زجبت ؤطخاذ مداضس "ؤ" وافم ؤعضاء
اإلاجلع العلمي على حعُين لجىت زبراء لدزاطخه مكىهت مً :
 -د /عبىد خمُىدة

حامعت  20ؤوث  - 1955طكُكدة .

 د /عبد الظالم حغدًس حامعت  20ؤوث  - 1955طكُكدة . -د  /عبد الحم طىداوي حامعت الؼاذلي بً حدًد الطازف.

ّ
النقطت رقم  : 05مناقشاث أطزوحت الكخىراه .
ّ
 .3عزر امللل
جلدم الطالب فازض بيرة بإطسوخت دكخىزاه كصد حؼكُل لجىت مىاكؼت .
ّ
ّ .4
الزأي والخىصيت
وافم اإلاجلع العلمي على ملف الدكخىزاه اإلاىطىمت بـ  " :ألاوظاق الخلافُت في زواًاث ًاطمُىت زضسا-
دزاطت في هماذج مسخازة " وجم اكتراح لجىت مىاكؼت مكىهت مً :
 -ؤ  .د /بىحمعت بىبعُى

زئِظا

 ؤ .د /عبد الحم مىصىز بىهاب مؼسفا -ؤ .د  /زػُد كسٍبع

ممخدىا

حامعت  20ؤوث  - 1955طكُكدة .
حامعت  20ؤوث  - 1955طكُكدة .
حامعت.

 -ؤ.د  /هبُل بىالظلُى

ممخدىا

حامعت  20ؤوث  - 1955طكُكدة .

 -ؤ.د /حمال ػىالب

ممخدىا

حامعت  20ؤوث  - 1955طكُكدة .

ممخدىا

 -ؤ .د /علي زفُف

حامعت

ّ
النقطت رقم  : 06دراست املطبىعاث العلميت .
ّ
 .1عزر امللل
جلدم كل مً د /طفُان بىعىُيبت و د /فاطمت هصير بمطبىعخين مىطىمخين على الخىالي ب ـ  " :الاوؼلاق "
و " مداضساث في ملُاض الىلد ألادبي الحدًث " طىت زاهُت لِظاوع ل.م.د كصد حعُين زبراء لدزاطتهما .
ّ
ّ .2
الزأي والخىصيت
وافم ؤعضاء اإلاجلع العلمي على حعُين الخبراء آلاجُت ؤطمائهم لدزاطت اإلاطبىعت العلمُت اإلالدمت
مً طسف د /طفُان بىعىُيبت واإلاىطىمت ب ـ " :الاوؼلاق "
 -د /هؼام صىٍلح

حامعت  20ؤوث  - 1955طكُكدة .
حامعت  20ؤوث  - 1955طكُكدة .

 -د /عبىد خمُىدة

حامعت باجي مسخاز  -عىابت .

 د  /الظبتي طلطاويوافم ؤعضاء اإلاجلع العلمي

على حعُين الخبراء آلاجُت ؤطمائهم لدزاطت اإلاطبىعت العلمُت

اإلالدمت مً طسف د /فاطمت هصير واإلاىطىمت ب ـ  " :مداضساث في ملُاض الىلد ألادبي الحدًث " طىت
زاهُت لِظاوع ل.م.د
 د/عثمان زواق د /وظُمت علىي -د  /عماز بؼيري

حامعت  20ؤوث  - 1955طكُكدة .
حامعت  20ؤوث  - 1955طكُكدة .
حامعت مُلت

ّ
مخفزقاث
ّ
 .1عزر امللل
ؤ) جلدم ألاطخاذ الدكخىز حمال ػىالب بطلب كصد بنهاء مهمت بػساف الدكخىز ؤخظً دواض مً
ؤطسوخت الطالبت " بىلحُت شهُت " بظبب عدم الخيظُم .
ب) جلدم الدكخىز طاطان علي مً مىصب زئِع اللجىت العلمُت للظم آلاداب واللغاث ألاحىبُت
ث) جلدمذ الدكخىزة طهام ؤم العص بترشحها لسئاطت اللجىت العلمُت للظم آلاداب واللغاث ألاحىبُت.

ر) جلدم الدكخىز طاطان علي بةطخلالخه مً مىصب مظاول جسصص ماطتر بلظم آلاداب واللغاث
ألاحىبُت.
ّ
ّ . .2
الزأي والخىصيت
ؤ) كسز ؤعضاء اإلاجلع العلمي جإحُل البث في طلب ا ؤطخاذ الدكخىز حمال ػىالب بلى خين دزاطت الجاهب
اللاهىوي الري بمىحبه ًخم فبىل ؤو زفض الطلب.
ب) وافم اإلاجلع العلمي على اطخلالت الدكخىز طاطان علي مً زئاطت اللجىت العلمُت للظم آلاداب و
اللغاث.
ث) وافم اإلاجلع العلمي على حعُين الدكخىزة طهام ؤم العص لسئاطت اللجىت العلمُت للظم آلاداب واللغاث
ألاحىبُت.
ر) وافم اإلاجلع العلمي على اطخلالت الدكخىز طاطان علي كمظاول جسصص ماطتر و بطخسالفه باألطخاذ
لكدل بلُاض

 - IVخالصت أشغال دورة املجلس العلمي للكليت
.1

ّ
اإلاخعللت بجدول ؤعمال ّ
الدوزة
آلازاء والخىصُاث

.2

آزاء وجىصُاث ؤزسي
)1

...................................................

)2

...................................................

)3

...................................................

رئيس املجلس العلمي للكليت
ّ
(الاسم واللقب والخىقيع)

كاجب الجلست
(الاسم واللقب والخىقيع)

