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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  والبحث العلميوزارة التعليم العالي 

 جامعة يحي فارس بالمدية 

   

  

  

  

 

شغال ألمجلس ألعلمي للكلية
 
 خالصة أ

ك توبر  02في دورته أالستدرأكية يوم 
 
 0200أ

عمال الدورة:  -1
 
راء والتوصيات المتعلقة بجدول ا

آ
 ال

عضاء ألمجلس ألعلمي على معايير ألحركية قصيرة ألمدى في ألخارج )منح تحسين ألمستوى في 
 
وأفق أ

صناف: 
 
 ألخارج( لكل أال

   
 
قامات العلمية قصيرة المدى ذات مستوى عالي: -ا يام إلى خمسة 20تترأوح مدة منحتها من سبعة ) الإ

 
( أ

ن توزع ألمنح 51) عشر
 
ستاذ محاضر "ب". على أ

 
"، أ

 
ستاذ محاضر "أ

 
ستاذ، أ

 
( يومًا. وتشمل ألرتب ألتالية: أ
عضاء % 02ألمخصصة لهذأ ألصنف وألمحددة ب )

 
( حسب قانون ألنسبة على ألرتب ألثالث. وتوصّل أ

قدمية في ألرتبة ألعلمية مع ألتدوير في ألسنة ألمقبلة
 
(، وألتمَس ألحضور 0200) ألمجلس إلى أعتماد معيار أال

صناف ألموألية لصنف أإلقامات ألعلمية 
 
من ألسيد ألعميد ألسعي لتحويل ألمبالغ ألمتبقية من ألمنحة في أال

صناف؛
 
 قصيرة ألمدة ذأت ألمستوى ألعالي في حالة عدم أستهالكهم من تلك أال

ساتذة المساعدين وطلبة الدك تو  -ب
 
نحتها من تترأوح مدة م :راهتداريب تحسين المستوى في الخارج لل

جرأء ألذين 02( يومًا إلى ثالثين )51خمسة عشر )
 
ستاذ مساعد، ألطلبة غير أال

 
( يومًا. وتشمل ألرتب ألتالية: أ

طروحة ألدك تورأه أبتدأًء من ألتسجيل ألثاني. وتوّصل ألمجلس ألعلمي إلى أعتماد معا
 
ير التنقيط ييحّضرون أ
 ذأت ألصلة بالصنف؛ الجزئية

 فيما يلي: المعاييرثمل هذه وتت
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 ( نقاط لسنة واحدة )السنة قبل ألاخيرة(؛ 07) Aمقال في مجلة دولية مصنفة ضمن  .1 

 ( نقاط لسنة واحدة )السنة قبل ألاخيرة(؛06) :Bمقال في مجلة مصنفة ضمن . 2

 ( نقاط لسنة واحدة )السنة قبل ألاخيرة(؛05) Cمقال في مجلة وطنية مصّنفة ضمن . 3

مقال في مجلة دولية غير مصنفة وصادرة عن جامعة أو مخبر بحث تابع لجامعة أجنبية: . 4

 ( نقاط لسنة واحدة )السنة قبل ألاخيرة(؛40)

 ( نقاط لسنة واحدة )السنة قبل ألاخيرة(؛40مداخلة في ملتقى دولي ذو لجنة علمية: ) .5

لمية )غير منظم من طرف الطلبة(: مداخلة في ملتقى وطني أو يوم دراس ي أو ندوة ذو لجنة ع .6

 ( نقاط لسنة واحدة )السنة قبل ألاخيرة(؛40)

 40)علوم(:  6)الطور الثالث( والسنة  5سنوات التسجيل في الدكتوراه حتى السنة  .7

 نقطة/سنة؛

 ( نقاط؛40عضو مخبر بحث : ) .8

 ( نقاط؛02) : (PRFUعضو مشروع بحث ) .9

ويتم حسابها ( نقاط. 40( نقاط؛  كتاب غير محكم: )06):(OPUالكتب : كتاب محكم ) .11

 كل سنة؛

 ( نقاط؛40أعضاء لجنة التكوين في الدكتوراه )الطور الثالث( : ) .11

 نقطة / سنة ؛ 40.5سنوات التدريس:  .12

 ( نقطة. 40عدم الاستفادة من املنحة: في حالة عدم الاستفادة في السنة املاضية )+ .13

تقبل املقاالت املنشورة في مجالت مفترسة، كما ال تقبل املداخالت املنظمة من طرف : ال مالحظة

الطلبة أو هيئات دولية مشبوهة )تقبل فقط تلك املنظمة من قبل الجامعات واملخابر العلمية(. كما 

 .0400أّن طلبة السنة الثانية غير معنيين هذه السنة ألن املنحة متأخرة وخاصة بسنة 

داريين والتقنيين حسين المستوى في الخارجتداريب ت-ج تخدمين تتعّلق بالمس :للمستخدمين الإ
أإلدأريين وألتقنيين ألذين يمارسون مهامهم دأخل ألكلية، ألمرسمون وألحائزون على شهادة جامعية على 

قل، وينتقون ممن هم مصّنفون في ألصنف 
 
مين ألعام للكلي 52أال

 
ك ثر.  وهنا تّم أالستماع لال

 
و أ
 
ّدم ة، حيث قأ

 معايير خاصة للموظفين أإلدأريين بعد عقد أجتماع معهم وأستشارتهم، وهي ملّخصة في ألجدول ألتالي:

  

 

  



 

3 
 

  جدول يحدد معايير ترتيب طلبات منحة تحسين المستوى في الخارج )الموظفين( 

اسم ولقب  الرقم
 الموظف

التصنيف في 
األقدمية  المسؤولية اإلدارية الرتبة

 المهنية
عدم االستفادة من 

 طلب ألول مرة المنحة

 .01ن للرتبة  01  
 .00ن للرتبة  00
 .01ن للرتبة  01
 .01ن للرتبة  01
 .01ن للرتبة  01
 .01ن للرتبة  01

 ن أمني عام 10
 ن مسؤولة املكتبة 10
 ن رئيس مصلحة 10

 ن رئيس فرع 10
 ن. 11بدون مسؤولية 

ن لكل  1.10
سنة ابتداء من 

 مالرتسيتاريخ 

ن لكل سنة له احلق  0
 يف املنحة ومل يستفد.

 نقطة 00

 :ملحظة

 إلى ألفصل بينهم عن طريق ما يلي:
 
ك ثر في عدد ألنقاط ألمتحصل عليها نلجا

 
و أ
 
 في حالة تساوي موظفين أ

ول: عدد مرات الستفادة
 
قل من مرأت أالستفادة من منحة تحسين ألمستوى؛ا

 
 : يختار ألموظف ذو ألعدد أال

خر استفادة من المنحة
آ
خر أستفادة له من ألمنحة؛ثانيا: تاريخ ا

 
قدم من حيث تاريخ أ

 
 : يختار ألموظف أال

 .ثالثا: القرعة

 د : متفرقات 

 -------------------------------------لشيء --------------------------------

  

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

