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 .السيد فنينخ عبد القادر عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية -

 .برياطي حسين عميد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييرالسيد  -

 .األجنبيةبلطرش هواري عميد كلية اللغات السيد  -

 .دمحم مختار رياض عميد كلية الطبالسيد  -

 .السيد ميم مختار مدير معهد التربية البدنية والرياضية -

 .المكلفة بالبيداغوجيا عميد كلية اللغات األجنبية نائبة والي طالب كريمة  السيدة -

 .مدير مركز التعليم المكثف للغات بشير السيد قاليلية -

 مدير المكتبة المركزية عبد الهادي السيد ديلمي -

 .السيد بلكرد دمحم المكلف باإلعالم -

، قدم تهانيه بمناسبة االحتفال بالمولد النبوي بالحضور من الطرف السيد المدير والترحيب بعد افتتاح الجلسة

أعرب عن خالص شكره للسيد فيما  ،2022/2023الشريف، وجدد شكره للجميع على نجاح الدخول الجامعي 

  .احتضان االجتماع بمقر الكلية و على حفاوة االستقبال و كرم الضيافة اآلداب والفنون على عميد كلية

قام السيد المدير بتنصيب السيد قريدش عبد الحميد بصفة نائب مدير مكلف بالتنمية واالستشراف والتوجيه،  كما

علوم االقتصادية والتجارية وعلوم ، وتنصيب السيد برياطي حسين بصفة عميد كلية السيدي دمحم خلفا للسيد غماري

السيد سالمي مختار بصفة األمين العام للجامعة خلف للسيد هواري  التسيير خلفا للسيد عدالة عجال، وتنصيب

وبهذه المناسبة قدم السيد المدير شهادات تهنئة للمنصبين الجدد معبرا فيها عن تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق  ،أحمد

  .في مهامهم الجديدة

  .عرض النقاط المدرجة في جدول األعمال قصد مناقشتها بعد ذلك تم

 .2021/2022حصيلة النشاطات البيداغوجية والعلمية للسنة الجامعية  - 01

قدم عرضا  وتناول الكلمة السيد نائب المدير المكلف بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات 

حيث صرح أن جامعة عبد الحميد بن  2021/2022بخصوص حصيلة النشاطات البيداغوجية للسنة الجامعية 

  :طالبا في التدرج موزعين كالتالي  25254  )2022/ 2021(باديس استقبلت خالل السنة الجامعية الماضية 

 ،)٪60(طالب مسجل في الليسانس  15135 -

 ،)٪35.9(طالب مسجل في الماستر 9063 -

 ).٪4.1(طالب يحضر لشهادة دكتوراه في الطب  1056 -

أكتوبر بنمط  10بنمط التدريس عن بعد، ويوم  2021أكتوبر  03يوم  )2022/ 2021(انطلقت السنة الجامعية 

  .أسابيع لكل نمط من نمطي التدريس 07التدريس الحضوري، حيث دامت فترة التدريس 
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 :كالتالي الطلبة توزعت نسب نجاح، ) 2022/ 2021(السنة الجامعية كتقييم لنتائج 

 طالب ممتحن،  5775 أصل طالب من 4152حيث نجح ) ٪72( ليسانس بلغت نسبة النجاح في السنة األولى-

 طالب ممتحن،  4004 أصل من طالب 3357حيث نجح ) ٪84(نسبة النجاح في السنة الثانية ليسانس بلغت  -

 طالب ممتحن،  4707 أصل طالب من 3930حيث نجح ) ٪84(ليسانس بلغت نسبة النجاح في السنة الثالثة  -

 طالب ممتحن،  3877 أصل طالب من 3363حيث نجح ) ٪84(بلغت  نسبة النجاح في السنة األولى ماستر -

  .طالب ممتحن 3926 أصل طالب من 2975حيث نجح ) ٪76(بلغت  نسبة النجاح في السنة الثانية ماستر -

بلغ متوسط نسبة النجاح في  في حين، طالب 1054أما بالنسبة لكلية الطب بلغ عدد المسجلين في العلوم الطبية 

 . طالب ممتحن 872طالب من أصل  822حيث نجح  ،)٪94.27(المستويات الست األولى 

، شهادة ماستر 3337شهادة ليسانس، و  3930أما فيما يخص منح الشهادات للطلبة المتخرجين، فقد تم إصدار 

أن كل المتخرجين تحصلوا على شهادتهم النهائية، حيث انتهت الدورة األولى بتاريخ تجدر اإلشارة  حيث

  .30/11/2022، وتبقى الدورة الثانية مفتوحة إلى غاية يوم 30/09/2022

وفي كلمة السيد نائب المدير المكلف بالتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي و البحث العلمي بخصوص 

تم عرض حصيلة طلبة الدكتوراه الجدد بعد ، ) 2022/ 2021(النشاطات العلمية والبيداغوجية للسنة الجامعية 

تخصصا مختلفا، أما  50مسجال في  161تي بلغت وال)  2022/ 2021(نتائج مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية 

  :موزعين كالتالي طالب دكتوراه 1340خالل هذه السنة فقد بلغ  المسجلين العدد الكلي لطلبة الدكتوراه

  ، (%24,47)ما يمثل نسبة ) علوم(طالب دكتوراه مسجل في الدكتوراه  328 -

 ، (%68.13)ما يمثل نسبة ) ل م د(طالب دكتوراه مسجل في الدكتوراه  913 -

 ، (%0.82)ما يمثل نسبة ) DPGS(طالب مسجل لنيل شهادة ما بعد التدرج المتخصص  11 -

  ، (%6.57)ما يمثل نسبة ) DEMS(مقيم مسجل لنيل شهادة الدراسات الطبية المتخصصة   913 -

عرض أيضا السيد نائب المدير إحصائيات حول عدد أطروحات الدكتوراه التي نوقشت خالل السنتين الماضيتين، 

خالل الفترة الممتدة من سبتمبر ) ل م د(مناقشة بالنسبة لكل من الدكتوراه علوم و   132فقد بلغ عدد المناقشات 

  . 2022سبتمبر  28إلى  04مناقشة من إذن بال 08، فيما تم إصدار  2022جويلية  15إلى غاية  2021

 فقد بلغ عدد المنشورات 2021/2022السنة الجامعية خالل  أما بالنسبة لمنشورات طلبة الدكتوراه واألساتذة

   .منشورا) 56(التأهيل ملفات خصوص ب عدد المنشورات ومنشورا  )44(الدكتوراه  ملفات مناقشةخصوص ب

 18منشورا منها  A (27(ََبلغ عدد المنشورات في مجالت الصنف  2022و  2021وفي ذات السياق، خالل سنتي 

من كلية علوم الطبيعة والحياة  03العلوم الدقيقة، منشورات من كلية  04منشورا من كلية العلوم والتكنولوجيا، 

  .منشورين عن معهد التربية البدنية والرياضيةو
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، كما برمجت بعض  2022في شهر ماي  لهكانت البداية الفعلية لطلبة السنة أولى ف  في الدكتوراهأما عن التكوين 

  .الكليات حصصا تكوينية عن بعد حسب طبيعة بعض التخصصات

الخاصة بالبحث  2021/2022حصيلة السنة الجامعية  كلمته حولالسيد نائب المدير في سياق  أيضا لخص

  :يلي ما ، العلمي

بخصوص ميزانية تسيير البحث المخصصة لكل كلية، تم إعالم العمداء و مدير المعهد بأهمية استهالكها  -

بعنوان سنة ) FNR(الصندوق الوطني للبحث  ميزانية منفي آجالها سواء بما تعلق بالرصيد المتبقي 

  . 2022قبل إغالق السنة المالية الحالية  2022، أو ميزانية التسيير بعنوان 2021

ليرتفع هذا  مشروعا، 33، 01/01/2021المعتمدة بداية من ) PRFU(بلغ عدد مشاريع البحث التكويني  -

مشروعا بنسبة زيادة  96فقد بلغت  2023أما المشاريع المعتمدة لسنة  مشروعا، 69إلى  2022العدد سنة 

  ). %39,13(قدرها 

والذي يحمل )  PNR 2021(وث ـالوطني للبحرنامج ـإعادة إطالق االستشارة الثالثة بخصوص مشروع الب -

 Auscultation thoracique : Applications de la simulation numérique et l'intelligence artificielle: (عنوان

dans la formation, évaluation en sciences  de santé et aide au diagnostic  (المتعلقة تقييم العروض  كما تم

 .بالمشروع

 Amélioration(والذي يحمل عنوان )  PNR 2021(بخصوص ثاني مشروع من البرنامج الوطني للبحوث   -

et valorisation du compost urbain Samad Bladi en agriculture intensive conventionnelle et agriculture 

biologique(تم االتصال بصاحب المشروع للبدء في اإلجراءات ،. 

 Energies renouvelables et les systèmes(ملفات ترسيم مدراء المخابر بالنسبة لمخبرين جديدين متابعة  -

 électriques ( و)computer science and new technologies( وبالنسبة النتخاب أو إعادة انتخاب خمسة ،

 .مدراء مخبر آخرين

من  47باحث إلى رتبة بروفيسور خالل الدورة  أستاذ 33، فقد تمت ترقية  2022وعن حصيلة الترقيات  لسنة 

أستاذا من  42أما فيما يخص التأهيل الجامعي،  تم تأهيل ). ٪82.5(أستاذ أودعوا ملفاتهم ما يمثل نسبة  40أصل 

  .   2022لسنة  02ملفا للمترشحين للتأهيل الجامعي في الدورة رقم  52أصل 

و بالقرارات الصادرة  20/07/2022الجامعة المنعقد بتاريخ  ةيريدمبعد تذكير السيد المدير بمخرجات مجلس 

  :قدمت التوصيات التالية عنه،

  .و تقديم االقتراحات حصيلة للهيئات العلمية لدراستها وتحليلها كل كلية تقدم  -
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) زيةنائبي المدير، األمين العام، مدير المكتبة المرك مدير المعهد، عمداء،( الجامعة  ةيريدمكل أعضاء مجلس  -

باإلضافة ) تدريس، بحث، إدارة، مالية(  ممدعوون إلعداد حصيلة حول النشاطات التي تخص المصالح التابعة له

  . 2002إلى غاية أوت  2021لحصيلة اإلنجازات من سبتمبر 

  .، وتنشر بالموقع االلكتروني للجامعة15/10/2022تعرض التقارير الخاصة بكل حصيلة قبل تاريخ  -

هذه التقارير، يتم إعداد تقرير شامل للحصيلة العامة لنشاطات وإنجازات الجامعة قبل تاريخ في ضوء  -

 .ليعرض في المجلس العلمي للجامعة و كذا مجلس إدارة الجامعة 15/11/2022

  . لدورة الثانيةالخاصة با)  PFE(برمجة مخططات التكوين والدراسة  -

 

 .2022/2023تقييم الدخول الجامعي  - 02

تدخل السيد نائب المدير المكلف بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات لعرض مستجدات 

أوضح أن مصالحه باشرت عمليات وكافة األرقام واإلحصائيات المتعلقة به، حيث  2022/2023الدخول الجامعي 

   :المحددة، والتي أسفرت عما يليلرزنامة ل االتسجيالت، إعادة التسجيل، إعادة اإلدماج، التحويالت والطعون وفق

طالبا جديدا من حاملي شهادة البكالوريا في مختلف  5261جامعة عبد الحميد بن باديس هذه السنة استقبلت  -

  .، وكذا أصحاب التحويالت الخارجية2021الميادين بما فيهم حاملي بكالوريا قبل 

٪ من إجمالي 13.29طالب بنسبة  699(ر نسبة من الطلبة الجدد استقبل ميدان العلوم اإلنسانية واالجتماعية أكب -

 86و في األخير ميدان الفنون ب. طالب 696يليه ميدان العلوم االقتصادية، التجارية و التسيير ب) الطلبة

  ٪ من الطلبة الجدد، 01.63طالب ما يمثل نسبة 

طالبا  23158: 2023-2022بلغ عدد الطلبة المسجلين بجامعة عبد الحميد بن باديس خالل السنة الجامعية  -

طالب  1161و في طور الماستر 7285في طور الليسانس،  14712منهم ) . دون احتساب طلبة الدكتوراه(

 . مسجل في كلية الطب

- 2020 -2019(باكلوريا  تسجيل من حامليطلب  91تم استقبال  2022بالنسبة لحاملي البكالوريا قبل  -

 إجراءات التسجيل الفعلية طالبا  46باشر  حيث ، )2021

، تم )٪20حصة (لتسهيل عملية إيداع ومعالجة ملفات طلبات التحويل، إعادة اإلدماج، وتسجيالت الماستر في  -

 .لذات الغرض رقمية منصات 03تخصيص 

٪ من 77طلب تم إيداعها ما يمثل  358طلب بالقبول من بين 279بالنسبة لطلبات إعادة اإلدماج حظي  -

  .الطلبات، في حين ال تزال الطعون المقدمة قيد الدراسة

المخصصة لخريجي الليسانس دفعة ) ٪80(طالب ضمن حصة  3743بالنسبة للسنة أولى ماستر تم تسجيل  -

ة للطلبة حاملي الليسانس المخصص) ٪20(طالب ضمن حصة  611من جامعة مستغانم، وكذا تسجيل  2022

 .ت سابقة، أو طلبة من جامعات أخرىمن سنوا
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٪ من طلبات 88طلب ، ما يمثل  271طلب، حيث تم قبول  308بالنسبة لطلبات التحويل الداخلية تم استقبال  -

  .التحويل المودعة

دراسة كل الطلبات تم قبول طلب، وبعد  303بالنسبة لطلبات التحويل الخارجية لطلبة السنة األولى تم استقبال   -

٪ من طلبات التحويل  59طلب مستوفي للمعايير والشروط الخاصة بكل تخصص، ما يمثل  178وتلبية 

  .المودعة

 من بين  للمعايير امستوفي اطلب 178ليسانس تم قبول  3و  2بالنسبة لطلبات التحويل الخارجية لطلبة السنة  -

) طلب 124(طلبات التحويل الخارجي بكلية العلوم االجتماعية  سجلت أعلى نسبة من .تم إيداعه طلب 323

 .حيث يشهد تخصص األرطوفونيا وتخصص اإلعالم واالتصال إقباال كثيفا 

، وقد تم إعداد جميع استعماالت الزمن حيث نمط التدريس سيكون حضوريا بالنسبة للمواد األساسية و المنهجية -

من السبت إلى الخميس، وقد انطلقت  أيام في األسبوع) 06(على مدار ستة  حصص في اليوم  06برمجت 

 .18/09/2022الدراسة فعليا يوم 

تم احترامها كليا وانتهت كل العمليات  2022/2023خطة العمل التي تم إعدادها تحضيرا للدخول الجامعي  -

  .29/09/2022الخطة في آجالها يوم الخميس  شملتها هذهالتي 

كلمة السيد نائب المدير المكلف بالتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي و البحث العلمي  أما بخصوص

كآخر أجل إلعادة  15/11/2022أفاد بأنه تم تحديد تاريخ ، ) 2023/ 2022(بخصوص تقييم الدخول الجامعي 

لكل من بالنسبة  11/09/2022أما دروس الدعم لهذه السنة فقد انطلقت يوم التسجيل بالنسبة لطلبة الدكتوراه، 

أما  .شعبة الفيزياء وشعبة اإلعالم اآلليلبالنسبة  25/09/2022، ويوم ) FSEI(و) FSNV(و) FST(الكليات التالية 

ستستأنف الدراسة ، وبقية الكليات  26/09/2022بمعهد التربية البدنية والرياضية فقد انطلقت دروس الدعم يوم 

  .عن قريب

تم اإلعالن عن فتح الدور الثالثة لتقديم الترشيحات،  2022/2023وبخصوص التأهيل الجامعي للسنة الجامعية 

إيداع من أجل كافة المعنيين كي يصل ل عبر كامل وسائل النشر واإلعالم التي تعتمدها الجامعة نشر اإلعالن حيث

  .2022أكتوبر  15إلى  02ملفاتهم في الفترة الممتدة من 

  :التالية التوصيات، قدمت 2022/2023وعلى إثر المناقشات حول تقييم الدخول الجامعي 

 كآخر أجل للتسجيالت وإعادة التسجيل 13/10/2022تحديد تاريخ  -

 .المواد االستكشافية واألفقية يتم تدريسها بنمط التعليم عن بعد -

 .بالمنصة الرقميةمتابعة عملية وضع الدعائم البيداغوجية   -

القاعة اسة، حيث يتم إعداده حسب السنة وتوحيد استعمال الزمن من حيث توقيت الحصص وأيام الدر -

 .األستاذ، ويتم نشره في الموقع اإللكتروني ويعلق أمام مدخل كل قاعةو
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في  ةالمؤرخ 388رقم  ورد في التعليمةحسب النموذج الموحد مثلما  األعباء عل األساتذةتوزيع  -

12/04/2022. 

 .توزيع األعباء البيداغوجيةاستعماالت الزمن و  احترام إنشاء خلية خالل هذا األسبوع للتحقق من -

 .االلكتروني للجامعة بالموقع) CCO( والتوجيهلجنة الترتيب  ضرامح نشر -

 المؤرخة 01تطبيق محتوى التعليمة رقم  هر علىالس ،)CPC( للتنسيقبالنسبة للمجالس البيداغوجية  -

 .في ضوء النصوص الجديدة  23/10/2021في 

 .اجتماع تنسيقي لعرض وقراءة النصوص الجديدةبرمجة  -

تنظيم أبواب مفتوحة لفائدة الطلبة للتعريف بالنصوص التنظيمية الجديدة، وإحصاء االنشغاالت  -

 .البيداغوجية

حيث قدم السيد  ،) CPC المجلس البيداغوجي يعرض على(  2022/2023عمل لسنة  خطةاقتراح  -

 :تشمل مجموعة إجراءات تشمل الخطوات التالية عمل خطةالمدير اقتراحا لنموذج 

قبل ) VRPS(لخطة عمل يرسلها لنيابة المديرية المكلفة بالبيداغوجية مدير يقدم اقتراحا / كل عميد  -1

 .13/10/2022يوم الخميس 

لخطة عمل موحدة يتم عرضها في تعد حوصلة ) VRPS(نيابة المديرية المكلفة بالبيداغوجية  -2

 .18/10/2022اجتماع تنسيقي لنواب العمداء المكلفين بالبيداغوجيا قبل يوم 

مجلس االقتراحات الذي يخرج بها االجتماع التنسيقي ترسل عبر البريد االلكتروني ألعضاء  -3

 .20/10/2022الجامعة قبل يوم الخميس  ةيريدم

 27إلى  23في دورة استثنائية خالل الممتدة من ) CPC(  بيداغوجيةالمجالس لل اجتماعات عقد -4

 .2022أكتوبر 

بإعداد تقرير تلخص فيه مخرجات المجالس ) VRPS(تقوم نيابة المديرية المكلفة بالبيداغوجية  -5

 ).CPC( للتنسيق  البيداغوجية

 .31/10/2022اعتماد ونشر خطة عمل نهائية يوم  -6

 

 2022/2023الجامعية  وضعية عروض التكوين في الدكتوراه للسنة - 03

، عرض السيد نائب المدير المكلف 2022/2023بخصوص عروض التكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية 

بالتكوين العالي لما بعد التدرج والتأهيل الجامعي و البحث العلمي ملخصا عن التحضيرات الخاصة بإعداد 

لقاءات مع عمداء الكليات ومدير المعهد ونواب  عروض التكوين في الدكتوراه للعام الجديد حيث تم عقد عدة

في مختلف  في الدكتوراهطالب  178 لتكوينا ضووفي هذا السياق تم اقتراح  عر العمداء المكلفين بما بعد التدرج،

لتقديم ) CFD(  لفائدة مسؤولي التكوين في الدكتوراه) Progres(التخصصات، كما تم فتح حسابات في منصة 

  . 09/10/2022يخ عروضهم قبل تار
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  :تتوزع العروض المقترحة عبر كل كلية كالتالي

 الكلية عدد الشعب عدد عدد المناصب

   التخصصات

22 5 3 FST 

12 3 2 FSEI 

36 12 4 FSNV 

13 6 2 FLLA 

21 7 2 FDSP 

6 2 2 STAPS 

42 14 5 FSS 

26 8 3 FSEGC 

 المجموع 23 57 178

  :2022/2023التالية إلنجاح مسابقات التكوين في الدكتوراه لسنة  التوصيات تقدم

 .احترام الرزنامة الزمنية الخاصة بإجراءات التحضير لمسابقة الدكتوراه  -

 . الشروع من اآلن في التحضير لتنظيم المسابقات في ضوء نتائج  تقييم تنظيم السنة الماضية -

 

 تحضيرات عملية منح التربصات بالخارج - 04

، الخارجية، التعاون، التنشيطـ االتصال والتظاهرات العلمية المكلفة بالعالقاتكلمة السيدة نائبة المدير  في

االجتماع المؤرخ في (ذكرت بمخرجات آخر اجتماعين بخصوص الحركية قصيرة المدى بالخارج 

لمتخذة في وفي هذا السياق عرضت أهم القرارات ا )29/09/2022واالجتماع المؤرخ في  20/09/2022

  :هذين االجتماعين

كآخر أجل الستهالك التربصات أو العطل العلمية قصيرة المدى بالخارج  31/12/2022تحديد تاريخ  -

 .للمستفيدين منها سواء أساتذة أو موظفين أو طلبة دكتوراه 2019بعنوان سنة 

وجهة من خالل إيداع تغيير اليمكن للمتأخرين من استهالك التربصات أوالعطل العلمية قصيرة المدى  -

 .طلباتهم على مستوى نيابة العمادة لما بعد التدرج بالكلية 

بالنسبة لألساتذة أو طلبة الدكتوراه الذين استفادوا من حركية للمشاركة في ملتقى بالخارج بعنوان سنة  -

ولكن شاركوا عن بعد، يجب إرجاع كامل المبلغ المستفاد منه حسب اإلجراءات القانونية  2019

 .المعمول بها أو إثبات المشاركة حضوريا في ملتقى آخر

 عبر كل2022الميزانية المخصصة للحركية قصيرة المدى بالخارج بعنوان سنة  توزيع  على االتفاق -

 .كلية 

لصندوق الضمان االجتماعي ) عدم االنتساب/االنتساب(بالنسبة لطلبة الدكتوراه يجب التأكيد على شهادة  -

)CNAS - CASNOS (في ملفات طلب تربص بالخارج. 
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كل الوثائق الالزمة لتكوين ملف توحيد الوثائق المطلوبة في ملف االستفادة عبر كل الكليات، ونشر  -

 .الجامعةاالستفادة في موقع 

 .ونشرها بالموقع االلكتروني العمل بشبكة التقييم في انتقاء المترشحين -

إيداع نسخة ورقية من  مع 2022أكتوبر  15إلى  01التسجيل بالمنصة يكون في الفترة الممتدة من  -

 .مدعوما بالسندات والوثائق الثبوتية على مستوى الكليات من أجل دراستها -في نفس الفترة- الملف 

كما قدمت السيدة نائبة المدير بعض اإلحصائيات و األرقام عن الموقع المخصص للتسجيل في برنامج 

زيارة منذ  4071، حيث بلغ عدد الزيارات بالموقع  2022سنة   الحركية قصيرة المدى بالخارج بعنوان

في التربصات قصيرة المدى  ، أما عدد التسجيالت 09/10/2022إلى غاية  01/10/2022افتتاحه في 

مسجال  159مسجال من طلبة الدكتوراه،  ATS ( ، 19(مسجال من اإلداريين والتقنيين  69فقد بلغ  بالخارج

 03تسجيال لدى األساتذة،  12وبلغ عدد التسجيالت للمشاركة في تظاهرات علمية بالخارج . من األساتذة

  . تسجيالت لدى طلبة الدكتوراه

و في األخير عرضت السيدة نائبة المدير أهم النشاطات قيد التخطيط و البرمجة منها اتفاقية مع مؤسسة 

، والمباشرة في اتصاالت مع قنصلية فرنسا ) ATS(اإلداريين والتقنيين  كوين في تركيا من أجل تربصاتت

  .اتالتأشيرب الخاصة لتسريع عملية منح مواعيد

بعد العرض المقدم من طرف السيدة نائبة مدير الجامعة المكلفة بالعالقات الخارجية، التعاون، التنشيط، 

  :ية وبعد المناقشات بين األعضاء تم تقديم التوصيات التاليةاالتصال والتظاهرات العلم

في برنامج  والذي يحدد معايير االنتقاء للقبول 2022أكتوبر  04المؤرخ في  1349تطبيق القرار  -

 .الحركية قصيرة المدى بالخارج 

وضعيتهم سواء أو ما قبلها من أجل تسوية  2019نشر إعالن لفائدة المتأخرين من استهالك تربص سنة  -

إثبات استهالكهم للتربص، أو بتغيير الوجهة من خالل إيداع طلباتهم على مستوى نيابة العمادة لما بعد 

 .إرجاع كامل المبلغ المستفاد منه حسب اإلجراءات القانونية المعمول بها أو التدرج بالكلية

لمترشحين حسب شبكات التقييم المعمول انتقاء او بدراسة الملفات تقوم اللجان والمجالس العلمية بالكليات -

 .بها وحسب الميزانية المخصصة لكل كلية

للمترشحين الذين سجلوا بالموقع  تدرس الطلبات لالستفادة من برنامج الحركية قصيرة المدى بالخارج -

 .فقط

  . يشرع عمداء الكليات في االتصال مع وكالت السفر بخصوص  تذاكر السفر للمستفيدين  -
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 :متفرقات -05

أشار السيد نائب المدير المكلف بما بعد التدرج إلى ضرورة عقد اجتماعات الهيئات  بخصوص المتفرقات

، كما دعا السادة عمداء الكليات ومدير المعهد إلى إعداد ملف 2022أكتوبر  25و 06العلمية في الفترة مابين 

مع التأكد من صحة ) VRPG(جامعة وإرساله إلى نيابة ال 2002-2017خاص باإلنتاج العلمي خالل الفترة 

  .التي من خاللها تسعى جامعة مستغانم لتحسين ترتيبها) kpi(البيانات، بهدف تحديد معايير الجودة واألداء

  تايمز التعليم العالي"أضاف أيضا السيد نائب المدير المكلف بما بعد التدرج أنه تم إرسال تقرير حول ما يدعى 

THE ) "Times Higher Education ( إلى السادة العمداء ومدير المعهد لتحسيسهم حول عملية جمع البيانات

لوضعها ) Data Provider(المتعلقة بالجامعة وضرورة إرسالها لألستاذ موسى دمحم المكلف بمزود البيانات 

  .بالمنصة المخصصة لها

  :بشأن العديد من النقاط المتفرقة قدم السيد المدير التوصيات التالية

من قبل كل الكليات، مع التأكيد على إجراء المداوالت خالل السنة  PROGRESتعميم استخدام منصة  -

 .الجارية عبر هذه المنصة

المتعلق بمشروع التخرج للحصول على شهادة  27/09/2022المؤرخ  1275تطبيق محتوى القرار -

لتحديد آليات  CSFو  CSD، وفي هذا السياق يجب إشراك الهيئات العلمية « Startup »جامعية 

المؤرخة في  1443المراسلة رقم  22/09/2022المؤرخة في  1409وفقا للمراسلة رقم تنفيذ الووسائل 

 .  « mécanisme diplôme startup et diplôme brevet »المتعلقة بموضوع  04/10/2022

 في الطلبةمساهمة تعزيز المتعلقة ب 22/09/2022المؤرخة في  1410تطبيق محتوى المراسلة رقم  -

 .الجامعيتكوينهم 

المتعلقة  بتعزيز استعمال اللغة  28/09/2022المؤرخة في  1433قراءة لمحتوى المراسلة رقم  -

االنجليزية في التكوين والتعليم العاليين، وفي هذا السياق يشرع السيد مدير مركز التعليم المكثف للغات 

 .المراسلةفي اقتراح  آليات لتطبيق محتوى 

المتعلقة باالستغناء عن النسخ الورقية  06/10/2022المؤرخة في  1475تطبيق محتوى المراسلة رقم   -

 .في إيداع ملف مناقشة أطروحة الدكتوراه في إطار سياسة صفر ورق

بما نيابة المديرية المكلفة  تتكفل، حيث  (FNR)لبحث ل الصندوق الوطني ضرورة استهالك ميزانية -

 .تبليغ الكليات والمعهد عن طريق مراسلة رسمية لتسريع استهالك الميزانيةالتدرج ب

ترسل قوائم أعضاء المشاريع لمصلحة المالية  PRFUالتكويني بخصوص تعويضات مشاريع البحث  -

 .لتقدير االعتماد المالي لكل كلية في إطار الميزانية المعدلة

 .االهتمام بملف الحاضنات -

 .CA -  CSF  -  CFتعديل مقررات  -



 

إعداد مقررات التعيين لمسؤولي التخصص ومسؤولي الشعب قبل نهاية السنة، وبرمجة لقاء عمل بهذا 

 .العقالنية في تسيير حظيرة المركبات وتنظيمها بطريقة تسمح باالستغالل األمثل للسيارات

  :ال سيما  20/07/2022المنعقد يوم 

على إنشاء  المكلفة بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات
 .والسنوات القادمة 2022

تعميم على  المكلفة بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات
 .وفي جميع المستويات الدراسية

 .المساحات الخضراء
عملية التواصل والحوار والتشاور بخصوص نشاطات الجامعة مع األطقم اإلدارية 
والتقنية والموظفين في كل كلية من خالل عقد لقاءات أسبوعية وخالل اجتماعات  مجلس إدارة الكلية، 

تمدة  والنقابات العمالية المعتمدة لألساتذة 

نائبة المدير تتكفل السيدة  ، حيث
هذه العملية والبحث عن المكلفة  بالعالقات الخارجية، التعاون، التنشيطـ االتصال والتظاهرات العلمية ب

 ).لجنة تصميم االستبيانات، معايير الترتيب، التوزيع،  المتابعة ، معالجة الترتيب
 .االلكترونيموقع الأيام، ويتم نشره ب

 للمراسالت الرسمية من خالل احترام
عميد كلية ، وفي هذا السياق السيد 

 ).la bannière ( الشعار
 .المواعيد و اآلجال الزمنية المحددة

واستبداله مع  ، وكلية اللغات األجنبية 

نائب  –رئيس قسم  –نائب عميد 

، قدم السيد المدير شكره للسيدات والسادة أعضاء مجلس 

  .السابعة مساءتم رفع الجلسة على الساعة 

  
  

  دير الجامعةم /ع
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إعداد مقررات التعيين لمسؤولي التخصص ومسؤولي الشعب قبل نهاية السنة، وبرمجة لقاء عمل بهذا 

 . الخصوص للمدراء الفرعيين للمستخدمين لكل كلية

العقالنية في تسيير حظيرة المركبات وتنظيمها بطريقة تسمح باالستغالل األمثل للسيارات

المنعقد يوم  ةعماجلا ةيريدمارات المتخذة خالل مجلس 

المكلفة بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهاداتالمديرية 
2021/2022للسنة الجامعية ) Souchedesdiplômes(الشهادات
المكلفة بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهاداتتسهر نيابة المديرية 

PROGRES  ،وفي جميع المستويات الدراسيةمن قبل كل الكليات
المساحات الخضراءب وكذا العنايةاالهتمام بنظافة المحيط في جميع المواقع والكليات 

عملية التواصل والحوار والتشاور بخصوص نشاطات الجامعة مع األطقم اإلدارية 
والتقنية والموظفين في كل كلية من خالل عقد لقاءات أسبوعية وخالل اجتماعات  مجلس إدارة الكلية، 

 .ونشر محاضر االجتماع بالموقع االلكتروني
تمدة  والنقابات العمالية المعتمدة لألساتذة تنظيم لقاءات دورية كل شهرين مع المنظمات الطالبية المع

 .والعمال، وتدوين محاضر اجتماع بخصوص االجتماعات
، حيث 2022/2023إنشاء ترتيب داخلي للكليات والمعهد للسنة الجامعية 

المكلفة  بالعالقات الخارجية، التعاون، التنشيطـ االتصال والتظاهرات العلمية ب
لجنة تصميم االستبيانات، معايير الترتيب، التوزيع،  المتابعة ، معالجة الترتيب

أيام، ويتم نشره ب 7في أجل أقصاه  ايحرر محضر ،اجتماع
للمراسالت الرسمية من خالل احترامالكليات والمعهد مدعوون لاللتزام بالجانب الشكلي الموحد 

، وفي هذا السياق السيد ) l’Entête et la bannière ( رأس صفحة المراسلة
الشعاراآلداب والفنون يأخذ على عاتقه اقتراح تصاميم  لكل كلية بخصوص 

المواعيد و اآلجال الزمنية المحددةمراعاة الصرامة في االلتزام بخطة العمل واحترام 
، وكلية اللغات األجنبية  اآلداب والفنونبكلية الخاص ) RADP( إرجاع الختم الرسمي

 .استالم
نائب عميد : بالنسبة للكليات المتأخرة، الشروع في اقتراح تعيينات في مناصب

، قدم السيد المدير شكره للسيدات والسادة أعضاء مجلس استنفاد جميع النقاط المدرجة في جدول األعمال

تم رفع الجلسة على الساعة و على مشاركتهم الفعالة في إثراء النقاش، 

ع                                                                                 

إلعــلـــاملك ف   
بلكرد حممـد. د  

إعداد مقررات التعيين لمسؤولي التخصص ومسؤولي الشعب قبل نهاية السنة، وبرمجة لقاء عمل بهذا  -

الخصوص للمدراء الفرعيين للمستخدمين لكل كلية

العقالنية في تسيير حظيرة المركبات وتنظيمها بطريقة تسمح باالستغالل األمثل للسيارات -

ارات المتخذة خالل مجلس ذكر السيد المدير بالقركما 

  المديرية تسهر نيابة
الشهاداتنسخ ملحقة عن 

  تسهر نيابة المديرية
PROGRESمنصة استخدام 

  االهتمام بنظافة المحيط في جميع المواقع والكليات
  عملية التواصل والحوار والتشاور بخصوص نشاطات الجامعة مع األطقم اإلدارية التأكيد  على

والتقنية والموظفين في كل كلية من خالل عقد لقاءات أسبوعية وخالل اجتماعات  مجلس إدارة الكلية، 
ونشر محاضر االجتماع بالموقع االلكتروني

 تنظيم لقاءات دورية كل شهرين مع المنظمات الطالبية المع
والعمال، وتدوين محاضر اجتماع بخصوص االجتماعات

  إنشاء ترتيب داخلي للكليات والمعهد للسنة الجامعية
المكلفة  بالعالقات الخارجية، التعاون، التنشيطـ االتصال والتظاهرات العلمية ب

لجنة تصميم االستبيانات، معايير الترتيب، التوزيع،  المتابعة ، معالجة الترتيب (آليات تجسيدها 
  اجتماعبعد عقد كل
  الكليات والمعهد مدعوون لاللتزام بالجانب الشكلي الموحد

رأس صفحة المراسلة و الشارة/الشعار
اآلداب والفنون يأخذ على عاتقه اقتراح تصاميم  لكل كلية بخصوص 

  مراعاة الصرامة في االلتزام بخطة العمل واحترام
 إرجاع الختم الرسمي

استالمو وصل تسليمتحرير 
 بالنسبة للكليات المتأخرة، الشروع في اقتراح تعيينات في مناصب

 .رئيس قسم
  

استنفاد جميع النقاط المدرجة في جدول األعمالبعد 

على مشاركتهم الفعالة في إثراء النقاش،  ةيريدملا

                                                                                

 


