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عقد مجلس التدبٌر المنبثق عن مجلس جامعة شعٌب الدكالً ،اجتماعا عادٌا بتارٌخ  60مارس 2602
على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بقاعة االجتماعات بمقر رئاسة الجامعة.
وفً مستهل هذا االجتماع تناول الكلمة السٌد رئٌس المجلس مرحبا بالسٌدات والسادة األعضاء (أنظر الئحة
الحضور رفقته) ،بعد ذلك عرض السٌد الرئٌس مشروع جدول األعمال التالً:
 -1المصادقة على تقرٌر االجتماع السابق بتارٌخ ٌ 00ناٌر  2602؛
 -2توزٌع المناصب المالٌة برسم سنة  2602؛
 -3مختلفات.
أوال :المصادقة على تقرٌر االجتماع السابق
بعد قراءة السٌد الكاتب العام لمشروع تقرٌر االجتماع السابق بتارٌخ ٌ 00ناٌر  ،2602تم اقتراح
بعض التعدٌالت ،لتتم المصادقة علٌها وإلحاقها بالتقرٌر.
ثانٌا  :توزٌع المناصب المالٌة برسم سنة 4102
فً بداٌة هذه النقطة أحاط السٌد الرئٌس أعضاء المجلس علما ،أن الجامعة بصدد مناقشة مسطرة
اقتناء الشطر الثانً من المركب الجامعً بالعدٌر ،وذلك عبر التفاوض مع مسؤولً المجمع الشرٌف
للفوسفاط ،فً أفق إحداث مؤسسات جامعٌة جدٌدة بالقطب الجامعً مازكان ) (PUMAبجماعة
الحوزٌة .مما سٌسهل إمكانٌة إنشاء المقر الجدٌد للمدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر.
أما فٌما ٌخص المناصب المالٌة المحدثة برسم السنة المالٌة  ،2602فقد أخبر السٌد الرئٌس السادة
األعضاء بمحتوى المراسلة الوزارٌة المتوصل بها فً هذا الشأن بتارٌخ  22فبراٌر  ،2602والتً
تشٌر أنه بناء على المعطٌات المتعلقة بالتأطٌر البٌداغوجً واإلداري ونظرا لمحدودٌة المناصب
المالٌة المحدثة فقد تقرر تخوٌل جامعتنا  02منصبا مالٌا موزعا على الشكل التالً:
  06مناصب مالٌة لتوظٌف أساتذة التعلٌم العالً ؛ منصبٌن مالٌٌن لتوظٌف أطر إدارٌة وتقنٌة.كما اقترح االحتفاظ بالمنصبٌن المالٌٌن اإلدارٌٌن برئاسة الجامعة نظرا للخصاص الذي عرفته هذه
األخٌرة بفعل عملٌة تحوٌل المناصب المالٌة اإلدارٌة المخصصة للدكاترة العاملٌن بقطاع التعلٌم
العالً.
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بعد ذلك فتح باب النقاش حول عملٌة توزٌع المناصب المالٌة بٌن مؤسسات الجامعة ،وقد جاءت
مجمل التدخالت على الشكل التالً:
 العشر مناصب مالٌة المخصصة لتوظٌف أساتذة التعلٌم العالً تعتبر هزٌلة بالمقارنة مع الحاجة الماسةلبعض المؤسسات خصوصا الحدٌثة العهد ؛
 اقتراح تخصٌص نسبة أكبر حصة من المناصب للمؤسسات الحدٌثة العهد ؛ إكراهات التأطٌر اإلداري بالمؤسسات الجامعٌة ؛ اقتراح التفكٌر فً االنتقاالت الداخلٌة بٌن مؤسسات الجامعة ورئاسة الجامعة ""Mobilité interne؛ التفكٌر فً مراسلة الوزارة من أجل طلب دعم إضافً من المناصب المالٌة لسد الخصاص الذي تعرفهبعض المؤسسات الجدٌدة
وبعض نقاش مستفٌض ومسؤول تم االتفاق على توزٌع المناصب المالٌة العشر المخصصة لتوظٌف
أساتذة التعلٌم العالً بالتساوي بٌن جمٌع المؤسسات على الشكل التالً:
 منصبٌن مالٌٌن لكلٌة العلوم ؛ منصبٌن مالٌٌن لكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة ؛ منصبٌن مالٌٌن للكلٌة متعددة التخصصات ؛ منصبٌن مالٌٌن للمدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر ؛ منصبٌن مالٌٌن للمدرسة الوطنٌة للعلوم التطبٌقٌة. االحتفاظ بالمنصبٌن المالٌٌن لتوظٌف أطر إدارٌة برئاسة الجامعة.كما تم االتفاق على مراسلة وزارة التعلٌم العالً من أجل طلب دعم إضافً من المناصب المالٌة المحدثة
لسد الخصاص بالمؤسسات الجامعٌة الحدٌثة العهد.
اختتم االجتماع على الساعة السادسة مساء.
صودق علٌه بتارٌخ  10ماي 4102
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