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 3220/ 2220للسنة الجامعية  اجتماع المجلس العلمي للكلية محضر 
 بيانات الدورة

 طبيعة الدورة تاريخ الدورة رقم الدورة 

 09/11/2022 ة ثلالثا
 استثنائية عادية 
 ✓  

الذي حيدد القائمة اإلمسية ألعضاء اجمللس العلمي لكلية احلقوق    27/07/2022املؤرخ يف  960رقم   القرارالمرجع: 
 -جامعة حيي فارس باملدية   -والعلوم السياسية 

 األعضاء الحاضرون 
 الصفة الرتبة  االسم واللقب  الرقم
 ، ممثل األساتذة ذوي مصف األستاذية س المجلس العلمييئر  ستاذ أ غريب أسامة  01
 عميد الكلية  أستاذ حماضر أ  أوروان هارون  02
 نائب العميد مكلف مبا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارجية  أستاذ حماضر أ  زرقط عمر  03
 لبة طلا بنائب العميد مكلف بالدراسات واملسائل املرتبطة  ستاذ أ حيياوي حممد  04
 رئيس القسم   أستاذ مساعد أ  غياطو الطاهر  05
 جنة العلمية الل رئيس ستاذ أ عليايت حممد  06
 املخب مدير  ستاذ أ عمروش احلسي  07
 تذة ذوي مصف األستاذية اسأل اممثل  أ  حماضر أستاذ   عمري عبد القادر 08
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أ أستاذ مساعد  فوزي حممد صال  09
 ممثل عن األساتذة املساعدين  أستاذ مساعد أ  ال مجال حر  10
 املكتبة  مسؤول املكتبة  مسؤول  الصادق السادات  11

 جدول األعمال: 
 . 2022بعنوان السنة املالية    املودعة عب املنصة الرقمية   ملفات احلركية قصرية املدى باخلارجاحصائيات خبصوص    -1
 .2022بعنوان السنة املالية  باخلارج  قصرية املدى    احلركيةمن برنامج   لالستفادة اتذة  ساأل  يم يقت  معايريو   حتديد شبكة التنقيط  -2
 .2022بعنوان السنة املالية    باخلارج   اإلقامة العلمية قصرية املدى ذات املستوى العال ملفات  خبصوص  ساتذةاأل  ترتيب  -3
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 برنامج احلركية قصرية  األساتذة للرتشح يف  طرف  من  من أجل دراسة الطلبات املقدمة  اجمللس العلمي للكلية  اجتمع      
العادل   التوزيع  أجل  ومن  باخلارج  مت  املدى  للكلية  املخصصة  استحقاق  للميزانية  لرتتيب  املعايري  من  جمموعة  اعتماد 

وفقا    دراسة امللفات مت ترتيب األساتذة، وبعد  ب(أستاذ حماضر    حماضر أ،   أستاذ   ، )أستاذ  رتبةمن  األساتذة املرتشحي  
 يلي:ما أعضاء اجمللس العلمي على، وقد اتفق السادة أدناه للجدول امللحق هبذا احملضر 

 . يف حالة تساوي املرتشحي يف عدد النقاط احملصل عليها ترجح كفة األقدم يف الرتبة -
 يلي:ماسابقا وفق يف األصناف املذكورة  األساتذةصى لأليام املطلوبة من طرف وضع حد أق - 

 أيام للمنطقة األوىل.  07 ✓

 أيام للمنطقة الثانية.  09 ✓

بالتساوي حسب الرتتيب   دينياملستف  األساتذةسيتم تقسيمه على    التوزيعجود مبلغ مال متبقي بعد عملية  ويف حالة و 
   رتبة. يف درجة االستحقاق لكل  

ود االعتمادات  يف حد  م باإلجراءات اإلدارية الالزمة بعد القيا  يقاقستحاالقائمة املستفيدين حبسب الرتتيب    حتددوعليه  
 رة. املالية املتوف

 2022كية قصيرة المدى بالخارج بعنوان سنة الحر  ملفاتبخصوص احصائيات النقطة األولى :       
ة المدى ذات  ير علمية قصالقامة ات اإلطلب

 المستوى العالي بالخارج
 أستاذ ، أستاذ حماضر أ ، أستاذ حماضر ب 

 بالخارج المدىير قص تدريب تحسين المستوىطلبات 
 لدكتوراه ا يفاألساتذة املسجلي  

 ( أمساعد  )أستاذ
 الدكتوراه   طلبة

 جراء األ   غري من
 ملفات  03 ملفان ملف  45

 2022بعنوان سنة  قصيرة المدى بالخارجقييم ملفات الحركية تلالمعتمدة  عاييرمالقيط و بكة التنش:  انيةثة الالنقط
 قصى الحد األ عدد النقاط النشاط  الرقم
 06 03 كتاب بيداغوجي  01
 5 2.5 كتاب علمي   02
 02 01 اب مجاعي تك 03
 04 04     بالنشر يف جملة   04
 06 03    جالنشر يف جملة   05
 02 01    النشر يف جملة غري مصنفة 06
 04 02 مداخلة يف ملتقى دول 07
 02 01 مداخلة يف ملتقى وطن  08
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 01 0.5 مداخلة يف يوم دراسي او ندوة علمية  09
 03 03 مدير خمب  10
 PRFU 02 02رئيس فرقة حبث  11
 PRFU 01 01عضو فرقة حبث  12
 04 02 رئيس ملتقى دول  13
 03 1.5 ملتقى وطن رئيس 14
 02 01 رئيس يوم دراسي او ندوة علمية 15
 03 1.5 يس اللجنة العلمية مللتقى دولئر  16
 02 01 رئيس اللجنة العلمية مللتقى وطن 17
 01 0.5 علمية  رئيس اللجنة العلمية ليوم دراسي او ندوة 18
 02 01 رئيس اللجنة التنظيمية مللتقى دول  19
 01 0.5 اللجنة التنظيمية مللتقى وطن رئيس  20
 0.5 0.25 دراسي او ندوة علمية رئيس اللجنة التنظيمية ليوم   21
 01 0.5 اللجنة العلمية مللتقى دول وعض 22
 0.5 0.25 عضو اللجنة العلمية مللتقى وطن 23
 0.5 0.25 لجنة العلمية ليوم دراسي او ندوة علمية ال  عضو 24
 0.5 0.25 تنظيمية مللتقى دول عضو اللجنة ال 25
 0.5 0.25 عضو اللجنة التنظيمية مللتقى وطن  26
 0.5 0.25 م دراسي او ندوة علمية و عضو اللجنة التنظيمية لي 27
 03 03 مصنفة  رئيس حترير جملة 28
 02 02 فة مصن غري  رئيس حترير جملة 29
 03 01 قراءة جملة عضو جلنة   30
 04 02 للوزارة   عضوية اللجان التابعة 31
 01 01  (، ترميز ، حراسةتصحيح    ،   أسئلة،   )أمانة الدكتوراه  مسابقة  تأطري يف  املشاركة 32
 04 04 نائب عميد   33
 04 04 رئيس قسم   34
 03 03 مساعد رئيس قسم 35
 03 03 علمي رئيس اجمللس ال 36
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 02 02 املنتخب  عضو اجمللس العلمي 37
 2.5 2.5 رئيس اللجنة العلمية  38
 01 01   املنتخب عضو اللجنة العلمية 39
 1.5 1.5 كوين يف الدكتوراه رئيس جلنة الت 40
 01 01 عضو جلنة التكوين يف الدكتوراه  41
 03 03 التكوين   رئيس ميدان 42
 2.5 2.5 رئيس شعبة التكوين   43
 1.5 1.5 رئيس ختصص  44
 02 02 ديب أاجمللس الترئيس  45
 01 01 التأديب عضو اجمللس  46

لسنة المالية بعنوان ا حسب درجة االستحقاق جقصيرة المدى بالخار الحركية بخصوص  الملفاتترتيب :  لثةاثالنقطة ال
2022 

 :اإلقامة العلمية ذات المستوى العالي بالخارج -1
 : ستاذأرتبة  ✓

 ليها مجموع النقاط المحصل ع الوجهة االسم واللقب  تيب تر ال
 23.00 تونس عمروش احلسي  01
 17.50 تونس غريب أسامة  02
 17.50 تونس صفاي العيد  03
 16.00 مصر  القينعي بن يوسف  04
 15.00 مصر  بوشنافة مجال  05
 14.75 فرنسا  مشيشم رشيد 06
 13.00 تونس حيياوي حممد  07
 12.00 اإلمارات  ة زهري دبيح  08
 11.50 مصر  عليايت حممد  09
 10.00 تونس جماجي منصور  10
 9.00 تونس  فخار هشام 11
 7.00 تركيا  مصطفاوي حممد  12
 2.50 تركيا  عبد الصديق  شيخ 13
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 : محاضر أ  ستاذأرتبة  ✓
 ليها مجموع النقاط المحصل ع الوجهة االسم واللقب  تيب التر 

 21.00 مصر  لعروسي حليم 01
 19.50 تونس زرقط عمر  02
 18.25 تونس طنجاوي مراد  03
 18.00 قطر  لعريط ملي  04
 17.75 تونس دال سعيد  05
 17.50 تركيا  قنفود رمضان  06
 17.25 اإلمارات  جديلي نوال  07
 17.00 تونس تومي حيي  08
 15.50 تونس سبيت عبد القادر  09
 14.75 اإلمارات  بوزيدي عيشة 10
 13.75 تركيا  امحد  لكحل 11
 13.50 تركيا  بوضياف مصطفى  12
 12.75 اإلمارات  بن صاري رضوان  13
 12.75 مصر  كرليفة سامية  14
 8.00 مصر  وماحنوس فاطمة  15
 7.00 تركيا  مصباح رشيدة  16
 5.00 تركيا  عزوز عبد احلميد 17
 4.75 تركيا  موزاوي عقيلة  18
 4.00 تونس بوصوار ميسوم  19
 4.00 مصر  لقادربد اععمري  20
 4.00 تركيا  بابا فاطمة  21
 3.00 تونس مزعاد إبراهيم 22
 2.00 تونس بن بابا علي توفيق  23
 2.00 اإلمارات  موساوي مليكة  24
 1.00 تركيا  حممودي سليم  25
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