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ػمذ يجهظ جايؼح شؼية انذكاني اجرًاػا ػاديا تراسيخ  06فثشايش  ،2013ػهٗ انغاػح انثانثح
تؼذ انضٔال ،تماػح االجرًاػاخ تًمش سئاعح انجايؼح.
في تذايح االجرًاعٔ ،تؼذ انرأكذ يٍ انُصاب انمإََي ( أَظش الئحح انحضٕس سفمرّ) ذُأل انكهًح
انغيذ سئيظ انًجهظ ،نؼشض يششٔع جذٔل األػًال انراني:
1
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 المصادقة على تقرٌر االجتماع السابق ؛ إعادة هٌكلة اللجن المنبثقة عن مجلس الجامعة ؛ نظام الصفقات؛ مٌثاق التكوٌن المستمر؛ وضعٌة المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر ؛ المصادقة على بعض االتفاقٌات ؛ -مختلفات.

ٔلذ ذًد انًصادلح ػهٗ يششٔع جذٔل األػًال تاإلجًاع  ،يغ ذؼذيم يخص ئسجاء انُمطح
انشاتؼح تؼذ يُالشح انُمطح انخايغح.
ٔلذ ذمذو انغيذ انشئيظ تاخثاس يفادِ ،أٌ سئاعح انجايؼح عرشعم ئنٗ انٕصاسج ،تُاء ػهٗ انطهة
انًغرؼجم نٓزِ األخيشج ،انرماسيش انجاْضج نهرمٕيى انزاذي نهًغانك انثيذاغٕجيح يشفمح الئحح
نًشاسيغ انرماسيش األخشٖ ،لثم ذاسيخ  08فثشايش  ،2013ػهٗ أٌ يرى ذخٕيم نجُح انشإٌٔ
انثيذاغٕجيح انًُثثمح ػٍ يجهظ انجايؼح ،دساعح ٔذؼذيم انرماسيش انًشفٕػح ئنيٓا يٍ نذٌ انهجٍ
انثيذاغٕجيح انًُثثمح ػٍ يجانظ انًإعغاخ انجايؼيحٔ ،تؼثٓا الحما نهٕصاسج.
ذى االذفاق ػهٗ اجرًاع نجُح انشإٌٔ انثيذاغٕجيح انًُثثمح ػٍ يجهظ انجايؼح يٕو انجًؼح
 08فثشايش  2013صثاحا ٔ تؼذْا ئسعاالنرماسيش انجاْضج نهرمٕيى انزاذي نهًغانك انثيذاغٕجيح
في َفظ انيٕو.
يٍ جٓرٓى أكذ جًيغ سؤعاء انًإعغاخ انجايؼيح أٌ انهجٍ انثيذاغٕجيح انًُثثمح ػٍ يجانظ
انًإعغاخ انجايؼيح ،عرجرًغ في غضٌٕ ْزِ األياو انثالثحٔ ،عرثؼث ترماسيشْا نهجُح انشإٌٔ
انثيذاغٕجيح انًُثثمح ػٍ يجهظ انجايؼح في ألشب اآلجال.
ٔلذ ذطٕع كم يٍ انغيذ يصطفٗ يإيٍ ٔانغيذج أو انثُيٍ انكذاس كًمشسيٍ نهذٔسجٔ .اذفك ػهٗ
ئَٓاء أشغال االجرًاع في حذٔد انغاػح انغادعح ٔانُصف يغاء.
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تؼذ رنك ششع في ذذاسط َمط جذٔل األػًال.
 - 1المصادقة على تقرير االجتماع السابق.
تم اقتراح إجراء بعض التعدٌالت على صٌاغة بعض العبارات الواردة فً مشروع التقرٌر،
واتفق باإلجماع على مناقشته الحقا.
 - 2إعادة هيكلة اللجن المنبثقة عن مجلس الجامعة.
فً بداٌة مناقشة هذه النقطة ،أوضح السٌد رئٌس المجلس عدم التوازن الحاصل على مستوى
عدد أعضاء اللجن المنبثقة عن المجلس ،مما ٌؤثر سلبا على عملها ،ملتمسا من السادة األعضاء
العمل على خلق نوع من التوازن داخلها ،شرٌطة احترام القانون المنظم لذلك و تمثٌلٌة كل
المؤسسات داخل كل لجنة  ،وقد ثمن كل األعضاء هذا المقترح ،لتكون تركٌبة اللجن النهائٌة
على النحو التالً :
 الجدول رفقته. - 3نظام الصفقات
فً بداٌة مناقشة هذه النقطة ،أوضح السٌد رئٌس المجلس أهمٌة نظام الصفقات للجامعة ،الذي
ٌأخذ بعٌن االعتبار خصوصٌة الجامعة كمؤسسة عمومٌة.
بعد ذلك أعطٌت الكلمة للسٌد الكاتب العام للجامعة ،الذي تقدم بعرض موجز عن مشروع نظام
الصفقات ،لتتم من الناحٌة الشكلٌة المصادقة علٌه .وقد تطوع ذ .عبد الحق بن زٌات للقٌام
بعرض مفصل حول هذا النظام ،سٌعرض الحقا على أنظار المجلس.
 - 4وضعية المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.
بداٌة ،أخبر السٌد رئٌس المجلس ،السادة األعضاء ،بخصوص هذه النقطة ،بتوصل الرئاسة
برسالة من بعض أعضاء مجلس المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر ،والتً مفادها:
 تجمٌد عضوٌتهم بمجلس المؤسسة المذكورة ،وكذا جمٌع اللجن المنبثقة عنه ؛ مقاطعة السٌد مدٌر المؤسسة ؛ طلب إٌفاد لجنة تقصً.وقد تم بعث رسالة مماثلة سابقا للوزارة الوصٌة ،على إثرها ،طلبت المفتشٌة العامة للوزارة
من الجامعة مجموعة من المعطٌات.
كما أن الوزارة توصلت برسالة مجهولة المصدر ،تثٌر موضوع تحوٌل منصب أستاذ التعلٌم
العالً مساعد لمنصب أستاذ التعلٌم العالً.
وعقب ذلك ،أوضح السٌد الرئٌس ،أنه اتصل بمدٌر المؤسسة لطلب إٌضاحات فً الموضوع،
ثم عقد لقاء مع المعنٌٌن باألمر ،لعرض مجمل المشاكل التً أثٌرت من طرفهم ،ومحاولة
إٌجاد صٌغة توافقٌة لحلها.
وأخبر السٌد الرئٌس ،انه عقب ذلك مباشرة تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات المستعجلة:
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 مد السادة األساتذة بكل االتفاقٌات التً تخص المؤسسة ؛ إعطاء التعلٌمات للكاتبة العامة للمؤسسة بعدم التدخل فً الشؤون البٌداغوجٌة ؛ تم الوقوف على أن استغالل المقصف ٌتم بشكل غٌر قانونً ،وأن المشكل فً طور الحل،حٌث سٌتم اإلعالن عن طلب عروض لكراء جمٌع مقاصف الجامعة.
كما أخبر السٌد الرئٌس أنه توصل برسالة توضٌحٌة من لدن أستاذ المادة التً ضاعت أوراق
االمتحان الخاصة بها ،و برسالة ثانٌة من طرف مدٌر المؤسسة.
وبعد لقاء ثان ،تشبت السادة األساتذة بموقفهم ،حٌنذاكٌ ،ضٌف السٌد الرئٌس ،طلب منهم عدم
تأثٌر ذلك على السٌر العادي للعملٌة البٌداغوجٌة ،وعدم إقحام الطلبة فً المشكل ،والتزموا
بذلك.
بعد ذلك أعطٌت الكلمة لممثل األساتذة الباحثٌن بالمدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر ،الذي
سرد مجموعة من النقط التً تهم التسٌٌر اإلداري والمالً والبٌداغوجً بالمؤسسة المذكورة،
والتً ٌمكن إجمالها فً ما ٌلً:
 االجتماع الذي عقد مع السٌد رئٌس الجامعة كان بحضور المكتب المحلً للنقابة الوطنٌةللتعلٌم العالً ؛
 خلق مجلس للمؤسسة دون تفعٌله ؛ االنفراد باتخاذ القرار :طلبات االستعطاف الستكمال الدراسة ،مشروع المخطط الرباعً 2016-2013نموذجٌن ؛
 تهمٌش الهٌاكل وإقصاء األساتذة فً اتخاذ القرارات ،لجنة تتبع تنفٌذ المٌزانٌة و إصدار مجلةحصٌلة السنة الجامعٌة 2012-2011دون الرجوع لألساتذة ؛
 خلق الدبلوم الجامعً التقنً دون المرور عبر الهٌاكل ؛ غٌاب اجتماعات لجنة الشؤون االجتماعٌة ؛ تمت زٌارة وزٌرٌن إلى المؤسسة دون دعوة األساتذة ؛ طبع TAFEMبوجود أشخاص خارجٌٌن عن اإلدارة ،و بدون حضور األساتذة ؛ دور شهادة الجودة التً حصلت علٌها المؤسسة ومٌزانٌتها ؛ احتكار المعلومات ،وعدم تقدٌم تقارٌر عن اجتماعات شبكة مدٌري المدارس الوطنٌة للتجارةوالتسٌٌر؛
 افتعال المشاكل مع األساتذة ،وإقحام الطلبة فً ذلك وتحرٌضهم على األساتذة ؛ إ ن األستاذ المعنً بالمادة التً ضاعت بعض أوراق امتحانها ،من األساتذة األكثر التزاماوانضباطا ،وأن غٌابه ٌوم االمتحان ٌرجع إلى ظروف قاهرة ؛
 استغالل مركز النسخ ()Centre photocopies؛ غٌاب إرادة حقٌقٌة لحل المشاكل المطروحة ؛ تدخل الكاتبة العامة فً تسٌٌر الشؤون البٌداغوجٌة ،بالرغم من تواجد نائب للمدٌر مكلف بذلك ؛ تنظٌم بعض األنشطة دون علم ومشاركة األساتذة فً ذلك.كما تدخلت ممثلة األساتذة الباحثٌن بنفس المؤسسة ،التً تأسفت على قرار تجمٌد العضوٌة المتخذ
من طرف خمسة (  )05أعضاء داخل مجلس المؤسسة ،وذكرت بأن باقً األعضاء ٌتعجبون
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وٌؤاخذون زمالئهم عن فجائٌة الرسالة المتعلقة بهذا القرار ،حٌث لم تتم استشارتهم فً الموضوع
كما أن هذا القرار لن ٌخدم مصلحة المؤسسة.
وأعطٌت الكلمة للسٌد مدٌر المدرسة الوطنٌة للتجارة والتسٌٌر ،الذي أدلى بالتوضٌحات التالٌة:
 فً البداٌة كانت منهجٌة االشتغال بشكل جماعً ،وبعد خلق مجلس المؤسسة تم مأسسة العملبالمؤسسة ؛
 التوفر على وثٌقة تشمل توارٌخ وجداول أعمال ولوائح الحضور ألشغال مجلس المؤسسة. اجتماعات اللجن المنبثقة عن المجلس ،كانت كالتالً:* لجنة الشؤون البٌداغوجٌة3 :
* لجنة تتبع تنفٌذ المٌزانٌة3 :
* لجنة البحث العلمً2 :
* لجنة الشؤون الثقافٌة1 :
 بلغت نسبة تشغٌل أول فوج متخرج من المدرسة 100 % سالمة الوضعٌة المالٌة بالمؤسسة، منذ تعٌٌن نائب المدٌر المكلف بالشؤون البٌداغوجٌة ،وهو ٌمارس اختصاصاته بكل استقاللٌة، توفر المؤسسة على مجموعة البأس بها من هٌاكل البحث ،بالرغم من حداثتها، توفر المؤسسة على شروط مرٌحة للعمل، اعتبر السٌد المدٌر نفسه ،عضو كسائر أعضاء المجلس ،وبالتالً فالكل ملقى على عاتقه للدفعبالمؤسسة إلى األمام.
 كان من األولى ،قبل اإلقدام على خطوة تجمٌد العضوٌة ،طرح كل المشاكل بمجلس المؤسسة،ومناقشتها واتخاذ القرارات السلٌمة لتجاوزها و لربح الوقت.
بعد ذلك ،أجمعت كل التدخالت على استنكار الجو المشحون الذي تعٌشه المؤسسة ،والذي ٌؤثر
سلبا على سمعتها وبالتالً على كل العاملٌن بها.ولخصت المشكل فً فقدان الثقة بٌن األساتذة
والمدٌر وغٌاب تواصل واضح و شفاف.
كما طالبت هذه التدخالت بتحدٌد المشاكل الحقٌقٌة والعمل على تجاوزها ،بتضافر جهود كل
األطراف ،وإدانة سلوك الرسائل المجهولة.
وناشدت األساتذة العاملٌن بالمؤسسة رفع تجمٌد أنشطتهم بهٌاكل المؤسسة ،وضرورة االستعجال
لحل المشكل خاصة وأن المؤسسة والجامعة مقبلٌن على استحقاقات هامة.
وفً األخٌر تم االتفاق بإجماع الحاضرٌن على :
 عقد دورة استثنائٌة لمجلس المؤسسة ،بحضور السً د رئٌس الجامعةٌ ،وم الثالثاء  12فبراٌر ، 2013لتدارس هذه النقطة ،بحضور أعضاء المجلس و جمٌع أساتذة المؤسسة ،ورفع تقرٌر
فً الموضوع لمجلس الجامعة.
 مناشدة األساتذة العاملٌن بالمؤسسة تعلٌق قرار تجمٌد العضوٌة.ورفعت الجلسة حوالً الساعة السابعة مساء ،على أن ٌتم استنفاد باقً نقاط جدول األعمال الحقا.
صودق عليه بتاريخ 05 :مارس 2013
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