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وستة وثالثون )، وفي الساعة الثانية زواال 2021من شهر سبتمبر عام ألفين وواحد وعشرين( 28 يخبتار      
عبد  -مستغانم) وبقاعة االجتماعات بمدرّج بن شهيدة محّمد، عقد السّيد مدير جامعة د 36وسا14(دقيقة 

 والسادة: بحضور السّيدات المديريةلمجلس  اجتماع األستاذ يعقوبي بلعباس الحميد بن باديس

 السيد سالمي مختار: األمين العام للجامعة بالنيابة؛ 

 ولألا نـيروـــطـــلا في يـالـــعـــلا وينــــكـــتالدكتور يحلى الهواري: نائب مدير الجامعة مكلف بالــ 
 رج؛لتدا في اليـعـلا وينــكـتـلا اذـكو داتاــهـشـلوا صلاوـتالمــ وينـكـتــلوا انيـــثـــلوا

 بن دردوش نور الدين: نائب مدير الجامعة مكلف بالتكوين العالي في الطور الثالث   اذاألست
 ؛والتأهيل الجامعي والبحث العلمي و التكوين العالي فيما بعد التدرج 

 مدير الجامعة مكلف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط   بن ودنين هجيرة: نائب  األستاذة
 مي؛واالتصال والتظاهرات العل

 افرــــشــتــــالسغماري سيدي محمد: نائب مدير الجامعة مكلف بالــتــنــمــيــة وا الدكتور 
 ؛هــــــــيــــوجــــــــتــلوا

 خلية االتصال مسؤول  براهيم أحمد:  األستاذ 

 محمد مختار رياض: عميد كلية الطب؛ الدكتور 

 عميد كلية العلوم والتكنولوجيا؛ جناد محمد:  األستاذ 

 حسيني نور الدين: عميد كلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآللي؛  األستاذ 
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 صواليلي: عميدة كلية علوم الطبيعة والحياة؛     -دينة ليلى مزالي ةاألستاذ 

 عباسة الطاهر:  عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية؛      األستاذ 

 الجياللي بن يشو: عميد كلية اآلداب والفنون؛  األستاذ 

 بلطرش هواري : عميد لكلية اللغات األجنبية؛   الستاذا 

 قيدوم احمد:  عميد كلية العلوم االجتماعية؛  األستاذ 

 شاعة عبد القادر : عميد كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير؛ االستاذ 

 ميم مختار: مدير معهد التربية البدنية والرياضية؛  الدكتور 

 ادي: محافظ المكتبة المركزية.دلمي عبد اله السيد 

 جدول األعمال: 

 2020/2021نشطة للموسم الجامعي حوصلة لمختلف األ   -1
 2021/2022عرض حالة التحضيرات للدخول الجامعي   -2
 2021/2022خطة العمل للموسم الجامعي  -3
 من طرف كل كلية /معهد 2021حالة استهالك الميزانية  لسنة  -4
 متفّرقات.  -5

 
افتتح السّيد مدير الجامعة االجتماع بكلمة ترحيبية على شرف الحضور الكريم، شاكرا لهم                     

والذي ينعقد في إطار سياق  المديريةالخاص باجتماع مجلس حسن تلبية دعوة هذا اللقاء 
لى إ؛ولقد خلص االجتماع 19كوفيد–صّحي وبيداغوجي استثنائي أملته ظروف جائحة كورونا 

 :يما يل

 :0202/1202نشطة للموسم الجامعي لمختلف األ حوصلة -1

اني ـــثـــلول واألان ـیروـــطـــلاي في ـالـــعـــلاوین ــــكـــتحوصلة نیابة المدیریة المكلف بالــ 1-1
 رج: لتداالي في ـعـلاوین ــكـتـلا اذـكدات واــھـشـلواصل اوـتالمــوین ـكـتــلوا

 ولألا نـيروـــطـــلا في يـالـــعـــلا وينــــكـــتمكلف بالــنائب مدير الجامعة عرض في البداية السيد 
حصيلة نشاطات  رج؛لتدا في اليـعـلا وينــكـتـلا اذـكو داتاــهـشـلوا صلاوـتالمــ وينـكـتــلوا انيـــثـــلوا

تحت  21-20في السنة الجامعية  اطالب 24484سجلت جامعة مستغانم نيابته حيث 
 .ستاذ  أ 1271تأطير
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عرضا مفّصال حول البروتوكول الصّحي الذي أعدته جامعة مستغانم، انطالقا من قرارات قدم  ثم

، والذي يـَْندرج ضمن اإلطار 2021سبتمبر  02المنعقد في  المديرية وتوصيات اجتماع مجلس 
العام للبروتوكول الُمَعّد من طرف الوصاية، وانطالقا من المراسيم والقوانين المنّظمة للدخول 

 والمشار إليها أعاله. 2021/2022جامعي ال
كما قّدم عرضا حول الرزنامة البيداغوجية العاّمة المتضمنة فصلين دراسيين، الفصل األّول يبدأ من 

جويلية، يـََتضّمن كّل َفْصل   16فبراير إلى  13فبراير، والفصل الثاني يبدأ من  10أكتوبر إلى  03
بر نظام الدفعات يكون فيها نمط التدريس حضوريا على نشاطات بيداغوجية، وتقييمية، وذلك عَ 

) يوما في المواد األساسية والمنهجية، وعن بـُْعد في المواد االستكشافية 15مدار خمسة عشر(
  .واألفقية

 كما قّدم عرضا مفصال حول:
منه،  09سبتمبر وانتهت في  04نتائج عملية تسجيل الطلبة الجدد، والتي انطلقت في  -

طالبا،  5995طالب من أصل  5585بالمائة أي  90التسجيالت حضوريا  وبلغت نسبة
 والبقية تم تسجيلهم عبر الخّط.

سبتمبر عبر الخّط، على  11الشروع في عملية التحويالت بالنسبة للطلبة الجدد ابتداًء من  -
من  أن تَِتّم التحويالت الداخلية والخارجية في باقي المستويات على مستوى األقسام ابتداءً 

 سبتمبر. 05
جويلية في بعض الكليات،  15إعادة التسجيل بالنسبة للمستويات األخرى والتي انطلقت في  -

 منه.   22سبتمبر في البعض منها، على أن تنتهي في  12وفي 
بالمائة،  20، حّصة 1فَتح البوابة الرقمية لتسجيل الطلبة الُمترشحين في طور الماستر  -

 بتمبر.س 20ومعالجة الملفات قبل 
بالمائة، وإعداد القوائم  80دراسة حصيلة توجيهات الطلبة المترشحين في طور الماستر حّصة  -

 سبتمبر. 16النهائية وإشهارها قبل 
 سبتمبر. 30إتمام مناقشات مذكرات الماستر الدورة األولى قبل  -
 15سام من إيداع طلبات ملفات اإلدماج، وإعادة اإلدماج، وإعادة التسجيل على مستوى األق -

 سبتمبر.   30سبتمبر، ودراستها بصفة نهائية وإعالن النتائج وإشهارها قبل  25إلى 
إلى غاية  05ابتداء من  %20طلبات الماستر من فئة  الستقبالفتح األرضية كما ذكر أنه تم   -

 تحديد آجال التحويالت الداخلية والخارجية للطلبة القدامى من كما تم  سبتمبر كآخر أجل. 20
 يتم إيداع الطلبات بالكليات المستقبلة.اذ سبتمبر  30إلى  05
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حوصلة التكوین العالي في الطور الثالث والتأھیل الجامعي والبحث العلمي و التكوین العالي  1-2
 فیما بعد التدرج:

عرض نائب مدير الجامعة مكلف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث      
التأهيل الجامعي والبحث  :و التكوين العالي فيما بعد التدرج؛ نقطتين أساسيتين وهما العلمي
 العلمي

 )2021-2020( التأهيل الجامعي  -أ
بعدد  تخصصات الدكتوراه المفتوحة والمؤهلة في هذه نائب مدير الجامعة ذكر في البداية السيد            

 السنة وفق الجدول التالي:

 الكلیات عدد الشعب عدد التخصصات المناصب عدد عدد الدكتوراه

03 27 09 03 FST 

04 33 11 04 FSEI 

04 45 15 04 FSNV 

05 45 15 05 FLAA 

02 18 06 02 FLE 

03 30 10 03 FSECSG 

02 30 10 02 FDSP 

03 30 10 03 FSS 

03 21 07 03 IEPS 

 المجموع 29 93 279 29

 
 في كل سنة وفق الجدول التالي: بة الطلبة المسجليننسثم اشار الى                  

% 
السنة 

السادسة 
 وأكثر

 المجموع

 السنة
 السادسة

 السنة
 الخامسة

 السنة
 الرابعة

 

ثةالثال السنة السنة  السنة الثانیة 
 أألولى

 الكلیات

18,9 116 22 13 15 27 12 27 FST 

4,16 72 3 / 11 / 25 33 FSEI 

0 119 0 10 12 44 8 45 FSNV 

19,14 94 18 13 03 12 18 30 FLAA 
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4,11 117 7 23 22 35 / 30 FLE 

13,08 107 14 31 11 15 6 30 FSECSG 

32,78 61 20 10 5 8  18 FDSP 

13,13 137 18 34 29 2 9 45 FSS 

2,32 43 1 3 6 6 6 21 IEPS 

 المجموع 279 84 149 114 137 103 866 11,83

               
بدى السيد المدير مالحظته حول تأخر طلبة السنة السادسة في المناقشة حيث قدم توصيات بتأطير أهنا           

 ومساعدة هذه الفئة حتى ال يتم اقصائهم.
مختبرًا بحثياً  45لى عدد المخابر الموجودة بالجامعة والمقدرة بـ: إنائب مدير الجامعة ثم تطرق السيد             

 الوصية. وزارةالطرف معتمداً من 
 :البحث العلمي-ب

 :النحو التالي مخابر البحث حسب الكليات  علىع توز ت                  
 09   كلية علوم الطبيعة والحياةبمخابر 
 09   كلية العلوم والتكنولوجيابمخابر 
 04  كلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآلليب مخابر 
 06  كلية الحقوق والعلوم السياسيةب مخابر 
 05   كلية العلوم االجتماعيةبمخابر 
 05  كلية اللغات األجنبية؛ب مخابر 
 05  كلية اآلداب والفنون؛ب مخابر 
 03   كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسييربمخابر.  
 02   معهد التربية البدنية والرياضية؛ب مخابر  

 نشرالوعد ببنشر المقال بعد تقديم  متثلال تلمجالت بعض اولقد الحظ السيد بن دردوش أن هناك               
تسمح بمناقشة  الوزارة الوصية من  هناك تعليمة المقاالت في الوقت المحدد، في حين أن فقط ألصحاب

خر في احضار الملفات إلى مصلحة ما بعد أتت كلياتكما ان هناك بعض ال  .بلوميالد الرسالة  مع تقديم 
 التدرج.

رغم  التوظيف الحقامما يطرح مشكلة في  الدكتوراه علوم وضع التقدير على شهادة  مشكلة عدمكذلك           
   .لوزارة الوصيةلالمتكرر ات نيابة المديرية طلب

  .هداف المسطرةالمخابر يجب أن يكون وفق األتمويل                  
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 .الدكتوراه مع مشروع تطوير الجامعة ربط عروض 
 عدد التنوع في، Aالدولية (المنشوراتعلى العالم الخارجي رؤية أفضل للجامعة تكو ان من أجل  العمل

 ... )الملخصات باللغة اإلنجليزيةوضع  صفحات الويب،
 ...).جائزة (أفضل أطروحة ، أفضل مقال ، أفضل مشروع مبتكر العمل على روح المنافسة مع تقديم أحسن 

 للمخابر)والبحث (مراقبة األنشطة العلمية  صالح ما بعد التدرج وتسيير م رؤساء األقسام في إدارة اشراك 
 حوصلة نیابة العالقات الخارجیة والتعاون والتنشیط واالتصال والتظاھرات العلمي::-1-3      

األستاذة نائب مدير الجامعة مكلف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال ثم عرضت            
 صلحة التعاون والتبادل ما بين الجامعات والشراكةحيث تطرقت الى الشرح مهام م العلمي؛ والتظاهرات

كمركز التعليم المستمر،  ، ثم تطرقت الى مراكز الدعم   مصلحة التنشيط واالتصال والتظاهرات العلميةوكذلك 
 دار المقاوالتية، والحاضنات التي توجد بالجامعة.....الخ.

ى جميع أطر التعاون الداخلي والخارجي واشارت الى عدد االتفاقيات المبرمة وطنيا  سواء مع ثم تطرقت ال         
الجامعات او  مع المؤسسات االقتصادية . كما تطرقت الى عدد االتفاقيات التي تجمع الجامعة مع الشركاء 

دكتوراه مشتركة .ثم عرضت  تأطيرا لرسالة 11اتفاقية  دولية ممضية. و  54واشارت الى انه هناك ا  الدوليين.
 التعاون الدولي. مشاريع 

 ما فيما يخص خطة العمل :أ          
 : التعاون الوطني -أ
 في العلوم االنسانية والعلوم التكنولوجية.  إنشاء حاضنتين          
 تعزيز التعاون البحثي / التنموي مع القطاع االجتماعي واالقتصادي          

 التعاون الدولي -ب
   إنشاء وإدارة المشاريع الدولية والموظفين على  لألساتذةتدريب عملي            
 ذات االهتمام المشترك ينخر آ شركاءتعزيز التعاون مع           

   تواصلال -ج          
الجامعة  داخلجديدة وضع خطة اتصال   

  البصري  السمعيو  االتصالمصلحة  إعادة تنظيم
 جامعة مستغانم ة الوطنية والدولية لـحسين الرؤيت         

 وقدمت مجموعة من التوصيات أهمها:            
 .المبادرة بكل نشاط من أجل ترقية التبادل ما بين الجامعات و التعاون في مجالي التعليم و البحث             

 .رة ببرامج الشراكةترقية عالقات الجامعة مع محيطها االجتماعي و االقتصادي و المباد           
 .تنظيم التظاهرات العلمية و ترقيتها           
 .القيام بأعمال التنشيط و االتصال           
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 حوصلة األمانة العامة::-1-4             

د حصيلة الموارد البشرية الموجودة بالجامعة حيث بلغ عد االمين العام للجامعة بالنيابة يد سعرض  ال              
وقدم نسب الرتب والتأطير  لكل  موظفا عن طريق  العقود. 323موظفا  و 961أستاذا و 1274األساتذة 

 طالب بالجامعة. 
طلبات التحويل غير مبررة في بعض الكليات وغير منطقية  حول ولقد أبدى السيد المدير مالحظته              

من السيد االمين العام ان يقدم دراسة مقارنة بالنسبة  وطلب خاصة في الكليات التي تعاني نقصا في التأطير.
 للسنوات الثالثة الماضية فيما يخص التحويالت.

  
 :اف والتخطیطرــــشــتــــالسحوصلة  الــتــنــمــیــة وا:-1-5            
جل النشاطات التي قامت  التخطيطو  افرــــشــتــــالسنائب مدير الجامعة مكلف بالــتــنــمــيــة وا السيدثم عرض           

 و التي هي في طور االنجاز ،حيث تطرق الى :أ مصالحه بها 

  والمعدات البنايات المنجزة عمليات اقتناء االنتهاء من  -أ           

 العمليات في مرحلة التنفيذ -ب          

 العمليات التي تمت أثناء الحصول على االعتمادات -ج          

 العمليات الجارية -د           

 2022/ 2021 السنة الجامعية  وقعاتت-د          

 :اقتناؤهاالتي تم  والمعدات وعرض من خالل الجدول التالي البنايات المنجزة          
 العملیة عنوان

 والتكنولوجیا العلوم كلیة في لألساتذة مكاتب مجموعة وتجھیز بناء
 لیة علوم الدقیقة واالعالم االلي.بك بناء مجمع إداري 

 بكلیة علوم الدقیقة واالعالم االلي. والكیمیائیة الفیزیائیة للتحلیالت" تقنیة منصة" إنشاء
كلیة علوم الطبیعة  مستوى على 01( مقعد 300 بسعة تعلیمیة مدرجات ثالث تجھیز

 العلوم في ضیریةالتح المدرسة ، Les castors بقسم الھندسة المعماریة  01والحیاة، 
 الحیاة) وعلوم الطبیعیة
 الحیاة وعلوم الطبیعیة مخابر ببنایة  كلیة العلوم وإصالح صیانة

 
 مستغانم بجامعة الضیافة دور تھیئة 

 الطبیعیة العلوم كلیةفي  PCR  19التحلیل ضد كوفید إنشاء مختبر 
 الحیاة وعلوم
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 التي سيتم القيام بإنجازها: وقعات للعمليات الجديدةتمن خالل الجدول التالي  كما وضح           

 العملیة عنوان
 مستغانم لجامعة والمتلفز  عن بعد التعلم مركز معدات وتركیب اقتناء

 في بما( المواقع لمختلف بالفیدیو كامیرات المراقبة أنظمة وتورید ومراقبة دراسة 
 التنفیذ) ذلك

 (LMD) تغانممس جامعة لصالح كمبیوتر أجھزة اقتناء
 مستغانم بجامعة وشبكاتھا المسخنات تجدید
وكلیة العلوم  الحقوق  اآللي االعالم االلي  وعلوم الدقیقة العلوم بكلیة سور إنجاز

 مزغران والعلوم السیاسیة وبمزرعة
 الخروبة لموقع المختلفة الشبكات وإصالح ومراقبة دراسة

 زغرانم مزرعة -والزراعة التربیة ورشتي تطویر 
 

 

 كلية تتمثل في أن ولقد قدم السيد مدير الجامعة توصية في هذه النقطة     
 وكذلك المعهد ملزمون بتقديم 

سواء من حيث  2021/2022حوصلة لمختلف الأنشطة للموسم الجامعي 
 نيابة المديريةالتدريس أو التقويم وفقًا للنماذج التي سيتم تصميمها من قبل 

، CSF، المجلس العلمي للكلية  CSD القسم العلميالمجلس وعرضها على 
 .CSUللجامعة  المجلس العلميبالإضافة الى 

 2021/2022عرض حالة التحضيرات للدخول الجامعي  -2

  :2020/2021ةيفيما يخص اختتام السنة الجامع -أ

 ساسية التالية:النقاط األلى إفي هذه النقطة تطرق الحضور 

 : فلقد تمت العملية في جميع الكليات بنجاح. ية والتعامل مع الطعونالسنو  تلمداوال: فيما يخص ا1-أ•

إتمام  للحوصلة المقدمة  فلقد تم االتفاق  مذكرات نهاية  التخرج: بعد االستماع إلى جميع العمداء: 2-أ•
 الحقا.الدورة الثانية  تبرمجسبتمبر على أن  30مناقشات مذكرات الماستر الدورة األولى قبل 

فلقد تم االنتهاء من تقديم بعد االستماع إلى جميع العمداء للحوصلة المقدمة  :التحرج  شهادات حمن :3-أ•
  الدورات االستدراكية. ااجتازو جميع الشهادات ماعدا الطلبة الذين 
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 :2021/2022 الجامعياالستعدادات لبدء العام  التحضيرات و فيما يخص-ب

ليسانس الى  أولىرج: لقد تم االنتهاء من  عملية التوجيه من السنة الطلبة في التد عملية التوجيه  :1-ب •
 ومن السنة الثالثة ليسانس الى االولى ماستر. الثانية 

الملفات تم عبر المنصات االرضية أو  لاستقبا عمليةقبول طلبة الماستر الجدد: فيما يخص نتائج  :2-ب• 
التوجيه فلقد تم توجيه كل الطلبة  التوجه اليه، وفيما يخصالطالب للوثائق في ادارة القسم  المرغوب  بإيداع

، وال زالت العملية الى التخصصات المفتوحة المتخرجين من جامعة مستغانمو  % 80الذين يمثلون نسبة 
وفي هذه النقطة نوه  التي تقدم بها الطلبة من خارج الجامعة.% 20مستمرة مع التعامل في دراسة ملفات 

يجب أن يتم    خارج الجامعة القادمون من% 20ان الطلبة الجدد والذين يمثلون نسبة   السيد المدير على
 ولألا نـيروـــطـــلا في يـالـــعـــلا وينــــكـــتمكلف بالــال ية مدير ال استقبال ملفهم االداري كامال على مستوى نيابة

 .رجلتدا في اليـعـلا وينــكـتـلا اذـكو داتاــهـشـلوا صلاوـتالمــ وينـكـتــلوا انيـــثـــلوا

مدير الجامعة نائب  وضح في هذه النقطة السيدأعلى مستوى ما بعد التدرج:  إعادة التسجيل :3-ب• 
  مكلف بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي و التكوين العالي فيما بعد التدرج

 كما تنص عليه التعليمة الوزارية.  2021وفمبر ن 30أن العملية مستمرة إلى غاية يوم 

طلب السيد المدير من جميع العمداء وبالتنسيق مع السيد نائب مدير  تقسييم األعباء البيداغوجية::4-ب• 
 داتاــهـشـلوا صلاوـتالمــ وينـكـتــلوا انيـــثـــلوا ولألا نـيروـــطـــلا في يـالـــعـــلا وينــــكـــتالــالجامعة  المكلف ب

الزمن على مواقع الكليات  تجميع استعماالتقسيم األعباء و بنشر   رجلتدا في اليـعـلا وينــكـتـلا اذـكو
بالتفصيل وحرص على أن يتكون هناك رؤية واضحة فيما يخص جدول لكل استاذ على حدى يحتوي على 

 عدد ساعات المحاضرات والتطبيقات واالعمال الموجه.

على مستوى مداخل  : لقد أوصى السيد المدير بنشر البروتكوللبروتوكول المحليا القيام بنشر 5-ب• 
الكليات واالقسام والمعاهد او على مستوى الصفحات الرسمية  على النت أو مواقع والتواصل االجتماعي ،  

 03ن الفصل األّول يبدأ م كما قّدم عرضا حول الرزنامة البيداغوجية العاّمة المتضمنة فصلين دراسيين،
 10إلى      2021أكتوبر   10عن بعد للمواد االفقية واالستكشافية وحضوريا من  تاريخ   2021أكتوبر

جويلية، يـََتضّمن كّل َفْصل  نشاطات بيداغوجية، وتقييمية،  16فبراير إلى  13فبراير، والفصل الثاني يبدأ من 
َتْشُمل حيث س) 15مدار خمسة عشر(وذلك َعبر نظام الدفعات يكون فيها نمط التدريس حضوريا على 

، 1، وماستر2، ليسانس 1تشمل ليسانس  الدفعة الثانية، و 2، وماستر 3، ليسانس 1ليسانس  الدفعة األولى
مع إعطاء األهمية واألولوية في برمجة النشاطات البيداغوجية وضمان تأديتها في الطور األّول (ليسانس) 

وأكد حرصه على متابعة نشر البروتوكول الصحي حيث اشاد الوزارية  خاّصة السنة األولى، عمال بالتعليمات
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 ، والعّمال، واألساتذةعملية التلقيح لفائدة الطلبةبالعمل المبذول على مستوى المراكز المفتوحة  والخاصة ب
 وهي :

 ،المعهد الفالحي سابقا IIIالموقع رقم ب مركز للتلقيح •
  ) 7موقع رقم ال( القطب الجامعي خروبةمركز للتلقيح ب •
 كلية الطب.مركز للتلقيح ب  •

وأعوان التوجيه للسهر على  ،وإداريين ،وممرضين ،الموارد البشرية من أطباء المراكز بكلّ هذه  تزويد  تمّ وقد 
 وإنجاحها. تأطير و تأمين عملية التلقيح

 :2021/2022 التذكير بالمرسالت الوزارية الجديدة  المتعلقة بالدخول الجامعي -ج

ن التحضير اضمكما  ذّكر السّيد مدير الجامعة بجميع المراسالت التي أقرّتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ل
 وحرص على تنفيذها ، وهي كاآلتي:  2021/2022للدخول الجامعي 

 المتضمن الدخول الجامعي. 11/08/2021المؤرخ في  1299رقم ة لالمراس- 01
 المتضمن الدخول الجامعي. 18/08/2021مؤرخ في ال 1327رقم المراسلة - 02
 المتضمن البروتكول الصحي. 09/2021/ 25المؤرخ في 1447رقم ة لالمراس - 03
 .االفتتاح الرسمي للموسم الجامعي المتضمن 09/2021/ 27المؤرخ في    1470رقم  ة لالمراس - 04
 .توظيف االساتذة المؤقتين المتضمن 09/2021/  16المؤرخ في   1427رقم  ة لالمراس - 05
 .االجتماع بالشريك االجتماعي المتضمن 09/2021/  07المؤرخ في  1394رقم  ة لالمراس - 06
بروتكول  تسيير الموسم  المتضمن 08/2021/  24المؤرخ في 1384 رقمة لالمراس – 07

 .2021/2022الجامعي
 . 2021/2022رزنامة العطل الجمعية المتضمن 08/2021/  23المؤرخ في  920المنشور الوزاري - 08
المتضمن إنشاء خاليا المتابعة البيداغوجية في ظّل كوفيد  22/09/2021المؤرخ في 918المنشور الوزاري- 09
19. 
 المتضمن األحكام االستثنائية المرخصة في التقييم. 08/2021/ 11المؤرخ في  915المنشور الوزاري  - 10
 .1المتضمن األحكام المتعلقة بالماستر  08/2021/ 17ؤرخ في الم 917المنشور الوزاري  - 11
 .المتضمن باستخدام المساحات 09/2021/ 13المؤرخ في  1410القرار رقم  - 12
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 :في أحسن الظروف 2022-2021 الدخول الجامعياإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان  -د

  من أجل قطع أفراد االسرة الجامعية جميع ل الصحيحة المعلوماتتقديم تعزيز االتصال و العمل على
 .الشفافية والحوار والتشاورنشر لغة الشائعات والتضليل من خالل الدعوة إلى 

o الضرورية التي يحتاجها المعلومات  : یجب على كل مسؤول أن ینشر  على مستوى مصلحتھ الشفافية
لى نطاق واسع نشرها ع، مع وجوب المعلومات رسميةهذه يجب أن تكون كما  الفرد.

 ، الكلية....)للجامعة الرئيسي باستخدام جميع الوسائل المتاحة (الموقع وصفحة الويب
o   و  العلمية،للجان للجان البيداغوجية،  والمرقمةجميع محاضر االجتماعات الموقعة  نشر

 نهاية االجتماعبعد أسبوع للمجالس العلمية على أن ال تتجاوز مدة  االعالن عن نشرها 
 .أكثر تقدير على

o  للمراسالت  م التسلسل الهرمي واإلقرار باستالم البريد وتجنب عمليات النقل المتتاليةااحتر
 االليكترونية.

نائب  مدير الجامعة  ،بن ودنين هجيرةمن السيدة  السيد مدير الجامعة طلب وفي هذا السياق-
إنشاء  اعادة  ت العلمي؛مكلف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرا

، خاصة من حيث الرؤية (مراجعة تصميم الموقع ، وإخراج بالجامعة االتصال  خليةوتنظيم 
 ....). يسبوك الرسمية ، إلخاوسائل اإلعالم ، صفحة الف ، التنسيق مع المعلومات 

البنية تحسين  بغية للجامعة  األمين العامالسيد مع التنسيق العمداء  السادة كما طلب من-
 في أسرع وقت ممكن.وذلك ، إلخ)  IPسائل االتصال (الهاتف ، لو التحتية 

o  اساتذة، طلبة معة: الشركاء االجتماعيين في الجاالتركيز على الحوار والتشاور مع جميع
الستماع إلى جميع الشكاوى وتحسين االستقبال والتعامل و امن خالل التواجد  وموظفين

 .نزاعاتجامعية لتفادي  الوقوع في الد األسرة الاأفر  مع جميع 
  االستجابة بشكل إيجابي مع عبئة موظفيهم حشد وت ولين ؤ المس، يجب على  بالطلبة فيما يتعلق

: التسليم السريع للوثائق اإلدارية والتعليمية:  اليومية ةالطلب توانشغاال وفي الوقت المناسب الهتمامات
 .بلوملدشهادة ا، شهادة التسجيل ،  كشف النقاط

 االمتثال للبروتوكول ، وخطة العمل كاحترام الجدول الزمني المنشور:  بغية  ذ جميع التدابير الالزمةااتخ 
 ها والمصادقة عليها. بعد اعتماد

 برمجة من خالل (األسبوع يام في استة  زمن النهائية في الوقت المحدد واعتماداستعماالت ال نشر
 .ت)أيام الخميس والسب

 محاضر ( العلمية واألندية الجمعيات الطالبيةيوًما) مع  90ات دورية (كل تنظيم اجتماع
  .هامع ارسالها للجهات المسؤولة ونشر ) المقترحة  حلولاالجتماعات، الطلبات، الشكاوي ، ال
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  2021/2022خطة العمل  -3
 انيـــثـــلوا ولألا نـيروـــطـــلا في يـالـــعـــلا وينــــكـــتمكلف بالــالمدير ال نائبطلب السيد المدير من السيد  

موحدة  خطة العملان يقدم   رج؛لتدا في اليـعـلا وينــكـتـلا اذـكو داتاــهـشـلوا صلاوـتالمــ وينـكـتــلوا
لجميع الكليات والمعهد بغية مناقشتها والمصادقة عليها في اقرب  2021/2022للموسم الجامعي 

  للجامعة.  مديريةمجلس 
 من طرف كل كلية /معهد 2021الميزانية  لسنة  حالة استهالك -4

، كما البيانات المالية المطلوبة تقديم جميع المعهد من مدير و ادة العمداء طلب السيد المدير من الس  
ثالثة اشهر ال و  1+إلى األمانة العامة شهريًا (الخامس من الشهر ةالمالي عيةإحالة الوض ةاشار إلى ضرور 

 ).لشهر التاليالخامس عشر من ا في 

 متفّرقات -5

ولقد أبدى السادة العمداء أنه فيه بعض المشاكل فيما يخص عدم تسديد بعض مخصصات المشاريع 
 منذ سنتين تقريبا.  PRFUالبحثية 

 النهائي.الوطني  طلب الدبلوم عن بعد بغية  منصةاقترح الحضور  -
جدد  بأساتذةض الكليات تطلب دعما كلة التحويالت واستغرب من ان بعمشكما نوه السيد المدير ب -

في حين تسمح آلخرين بمغادرة الكلية، وهو ما الحظه مثال في كلية الطب، واشار انه من اآلن وصاعدا  
كل تحويل يجب ان يمر على موافقة اللجان العلمية للكلية وذلك حسب احتياج كل  منها سواء تعلق 

على الحركات التي تم المين العام ان يقدم حصيلة األمر بالذهاب أو اإلياب. ولقد طلب من السيد ا
 .إجراؤها خالل السنوات الثالث الماضية

الحظ السيد المدير ان عملية الجرد يجب ان تكون مضبوطة وفق الشروط التي تقتضيها االمور االدارية  -
 مع عصرنة العملية ببرامج تسهل عملية جرد الوسائل العامة التابعة للجامعة. 

تفويض مقررات المين العام للكلية اعادة السيد األلب من طُ تعينه كمدير جديد على الجامعة  وبحكم- 
 .للوالية حتى تكون لهم صبغة قانونية سليمة مع المراقب المالي للسادة العمداء ومدير المعهد 

 ات العمل. مركب توجيه كم طلب السيد المدير بإعادة تنظيم مقررات -
، أي بين العميد والمسؤولين أفقية وعموديةضور القيام بجلسات استماع اسبوعية وطلب من السادة الح -

 وبين الموظفين فيما بينهم.
 د). 15سا 19ر وربع (شالتاسعة عفي الساعة في يومها و  رفعت الجلسة

 خلية االتصالمسؤول 
 براهيم أحمد . أ


	Mostaganem                                                                                                   مستغــــانم

