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، اجتمعت جلنة حتضري وتنظيم 2022 ) من شهر فرباير ألفني واثنني وعشرين14يف اليوم االثنني الرابع عشر(    
 برائسة السيّيد مدير اجلامعة أ/د يعقويب يلعباس،        بقاعة االجتماعات  مسابقات االلتحاق ابلتكوين يف الطور الثالث

 والّسادة :و حبضور الّسيدات 
 .عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية :أ.د   طاهر عباسة -1
  .غات األجنبيةعميد كلية اللّ :أ.د   هواري بلطرش -2

 .عميد كلية األدب العريب والفنون:أ.د   جياليل بن يشو -3
  .عميدة كلية العلوم الطبيعية واحلياة :د.   صواليلي دنيا ليلى  -4

  .علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريعميد كلية ال :أ.د   عدالة لعجال -5
  .عميد كلية العلوم والتكنولوجيا:اد حممدأ.د   جنّ  -6

  .عميد كلية العلوم الدقيقة واإلعالم اآليل:د.   أمري عبد الصمد -7
  .مدير معهد الرتبية البدنية والر�ضية:د.   خمتار ميم -8

  .انيةعميد كلية العلوم االجتماعية واإلنس:د.بوثليجة رمضان -9
 .األمني العام للجامعة :ساملي خمتار    -10

 : جدول األعمال 
 مسابقة الدكتوراه.يف دراسة  طعون الطلبة  -1

 .)2021/2022وضعية التحضري ملسابقة الدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية ( -2
 متفرقات. -3

 اإلجراءات املّتخذة: 
 مسابقة الدكتوراه.يف دراسة  طعون الطلبة  -1

 شرع يف دراسة نقاط االجتماع حيث قّدم ، ّمث ضوراحللّسيدات والّسادة اب مدير اجلامعة الّسيدرّحب          
     امعة مستغامن جبصات عدد الطلبة املسجلني يف مسابقة الدكتوراه يف خمتلف التخصّ اإلحصائيات األخرية املتعلقة ب
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ى متابعتها من طرف خمتلف جلان ضرورة التعجيل يف دراسة الطعون واحلرص عل وقد أّكد السّيد املدير على      
م النهائية عداد القوائالتكوين يف الدكتوراه، والكليات، وعلى ضرورة احرتام اآلجال احملّددة لذلك، حىت يتسّىن لإلدارة إ

 .للمرتشحني ونشرها عرب املواقع الرمسية للجامعة والكليات
ن و من الّسيدة عميدة كلية العلوم الطبيعية واحلياة خبصوص طع الّسيد مدير اجلامعة توضيحاتٍ  ويف ذات السياق طلب 

،وكان  التغذيةعلوم للسماح هلم ابملشاركة يف مسابقة الدكتوراه يف شعبة   Agronomieطلبة املاسرت علوم فالحية
حبكم  ابملشاركة يف املسابقة يف إحدى ختّصصات هذه الشعبةدة العميدة أّن القانون ال يسمح هلؤالء الطلبة تدخل السيّ 

الطالب جيب أن ُميَْتَحَن يف الشعبة اليت اتبع  ،وأنّ شعبة علوم التغذيةغري مصنف ضمن  أعاله هأّن مسار املاسرت املشار إلي
 يف املاسرت.فيها دراسته 

 .)2021/2022وضعية التحضري ملسابقة الدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية ( -2
عميد كلية العلوم  "بوثليجة رمضان":ذّكر السّيد املدير ابللجنة املكّلفة بتنظيم مسابقة الدكتوراه وفسح اجملال  

يف مع جلان التكوين  التشفريراسة و بصفته"مسؤول منسق جلان إعداد األسئلة والتصحيح واحلاالجتماعية واإلنسانية 
جلان إعداد املواضيع والتصحيح ملسابقة الدكتوراه بعنوان السنة اجلامعية تعداد م عرضا حول قدّ  حيثلدكتوراه"،ا

 ، دون ذكر األمساء واجلامعات اليت ينتمون إليها:صاتيف خمتلف الشعب والتخصّ  2021/2022
 نيعدد املصحح ي األسئلةعدد معدّ  امليدان

 اجلامعة خارج داخل جامعة مستغامن اجلامعة خارج داخل جامعة مستغامن 
 09 19 07 13 علوم الطبيعة و احلياة
 05 23 04 10 ر�ضيات وإعالم آيل

 00 04 00 04 علوم املادة
 00 54 00 31 العلوم التكنولوجيا
 02 27 11 13 لغة وأدب عريب

 04 08 02 07 فنون
 14 14 11 09 لغات أجنبية

 08 15 06 22 تربية بدنية ور�ضية
 00 14 00 15 علوم جتارية و اقتصادية

 00 09 02 06 علوم إنسانية
 28 52 33 75 حقوق و علوم سياسية

 72 240 76 205 اجملموع
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، ين لألسئلةاد األساتذة املعدّ ا خيص تعدتقنية فيم تعليماتبعد هذا العرض تدخل السّيد مدير اجلامعة وأسدى         
هذه على أتطري وأكد على ضرورة إعطاء الفرصة لألساتذة الذين ينتمون جلامعة مستغامن وتشجيعهم واملصححني، 

 .املسابقات
     منسق جلان إعداد األسئلة والتصحيح واحلراسة والتشفري" و بوثليجة رمضان"مسؤول طلب من السّيد كما         

اجتماعات دورية مع هذه اللجان للوقوف على مدى جاهزية يف الدكتوراه  وعقد التكوين جلان  خمتلفمع  التنسيقَ 
املنسق للجان إعداد األسئلة  التحضريات على أن يكون االتصال مباشر بّني رؤساء جلان التكوين واملسؤول املباشر

ين لألسئلة واملصححني للمسابقة د على ضرورة إرسال الدعوات لألساتذة املعدّ والتصحيح واحلراسة والتشفري"،كما أكّ 
 . 21/02/2022وذلك قبل يوم االثنني 

على ضرورة احرتام التوقيت فيما خيص الشروع يف عملية إعداد أّكد السّيد املدير  وهبدف إجناح مسابقة الدكتوراه      
و احرتام ما      سا) صباحا 08مواضيع املسابقة واليت جيب أن تكون يف نفس اليوم من املسابقة بدًء من الساعة الثامنة(

وإجراء املسابقة  السّيما تنظيم عملية  املتعلقة بكيفيات تنظيم 09/01/2022املؤرخة يف  15املذكرة رقم يف  جاء
وعملية التصحيح اليت جيب أن تبدأ يف نفس يوم املسابقة مباشرة بعد االنتهاء من عملية  إعداد مواضيع االمتحا�ت

االنتهاء من عملية التصحيح لإلعالن عن النتائج النهائية للمسابقة واليت جيب أن ال تتعدى ثالثة  ضرورة وعلى اإلغفال
 .من اتريخ إجراء املسابقة )03(مأ�ّ 

د على عملية إجناح املسابقة السّيما فيما خيص تنظيم وتسخري العدد الكايف من األساتذة املكلفني ابحلراسة كما أكّ         
عمداء الكليات طلب من السادة ) يف كل قاعة و 02(إثنني) يف كل مدرج وأستاذين 06أساتذة( على أن يكون ستة

            إعداد القوائم االمسية ألساتذة الكلية وإرساهلا للسّيد بوثليجة "مسؤول منسق للجان إعداد األسئلة 
التكليف ابحلراسة لألساتذة يف اآلجال  والتصحيح واحلراسة والتشفري" إلعداد رز�مة احلراسة،على أن تُرسل تسخرية

   الذي ينتمي إليه. احملّددة و يتسّلمها األستاذ من عمادة الكلية أو رائسة القسم
بصفته"مسؤول عميد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري  بعدها أعطى الكلمة للّسيد عدالة لعجال     

م عرضا تضمن مذكرة تنظيمية لسّري مسابقة الدكتوراه ملتعلق ابلدكتوراه" والذي قدّ ا املعلومايت ومنسق على نظام االتصال
مشلت جدول االمتحا�ت والنظام الداخلي للمسابقة ،وهنا تدخل الّسيد مدير اجلامعة ،وأكد على ضرورة إعداد القوائم 

ه . وطلب من2022فرباير  17م اخلميس ، وذلك يو والكليات النهائية للمرتشحني ونشرها عرب املواقع الرمسية للجامعة 
وتعميم نشرها على  عداد القوائم النهائيةإلالّسيد �ئب مدير اجلامعة ملا بعد التدرج والبحث العلمي  التنسيق مع

 منها للسّيد رئيس اجلامعة.  وتقدمي نسخة  مستوى كل الكليات
عرضا حول توزيع كلية األدب العريب والفنون،   عميد "بن يشو جياليل"السّيد  وقّدم مسؤول الشق اللوجستيكي    

الّسيد مدير اجلامعة من بتوصيات حبيث أّن كّل مسابقات الدكتوراه و  الفضاءات البيداغوجية من مدرجات وقاعات
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ابستثناء مسابقة الدكتوراه يف اإلعالم اآليل والعلوم  ها،ري يحسن تسو  هام يف تنظيمقطب خروبة وذلك للتحكّ ب ستجرى 
 علال التوايل.  2022مارس  12فرباير و  26رية اللتان ُجترى بكلية الطب يومي التجا

على ضرورة التنسيق مع السيد األمني العام للجامعة و املدير الفرعي للوسائل السّيد املدير  دأكّ  ويف هذا املوضوع
   الجناح هذه املسابقة  املستخدمني احلماية املدنية،وتسخريو  األمنو اإلطعام و العامة، فيما يتعلق أبوراق االمتحا�ت 

  .ي وتوفري كل الوسائل إلجراء االمتحا�ت يف أحسن الظروفعلى ضرورة احرتام الربوتوكول الصحّ  كما حرص
ورة ملء االستمارة  يف األخري وهبدف ضمان السري احلسن للمسابقة وبعيدا عن كّل شكوك طلب السّيد املدير بضر 

 ضاة وإرساهلا إىل السّيد مدير اجلامعة.اخلاّصة بتضارب املصاحل مم
يف األخري دعا السّيد املدير إىل ضرورة التكاثف وبذل املزيد من اجلهود لتنظيم هذه املسابقة وإجناحها، على أن يتّم عقد 

بقاعة االجتماعات برائسة اجلامعة  2022فرباير 21 االثننييوم سابقات امللجنة حتضري وتنظيم ل اجتماع تنسيقي
  وقوف على آخر التحضريات.لل

 دقيقة. 20رفعت اجللسة يف الساعة الرابعة و 
 كاتب اجللسة:                                                                               رئيس اجللسة

 اجلامعة: أ.د يعقويب بلعباس                     أ.د جياليل بن يشو                                                                 مدير
  
 
 

 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  


