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جامعة شعيب الدكالي
جملس اجلامعة

تقرير اجتماع جملس اجلامعة املنعقد يوم  91أكتوبر  0292تتمة
الجتماع يوم  90أكتوبر 0292
عكد زتًظ ادتاَع 91 ّٜٛ ١أنتٛبس  0292عً ٢ايطاع ١ايجايج ١بعد ايصٚاٍ اجتُاعاً تهًُٝٝاً الجتُاع 90 ّٜٛ

أنتٛبسٚ ،ذيو مبكس نً ١ٝاآلداب ٚايعً ّٛاإلْطاْٚ .١ٝقد حغس ٖرا االجتُاع ايطٝدات ٚايطاد ٠األعغا ٤املدزج١
أمساؤِٖ يف ال٥خ ١اذتغٛز املسفك.١

افتتح ايطٝد ايسٝ٥ظ ٖرا االجتُاع بايترنري بٓكاط جد ٍٚاألعُاٍ  : ٖٞٚالدخىل اجلامعٌ اجلديد-املصادقة على
بعض االتفاقًات-خمتلفات.
ٚقبٌ إعطا ٤ايهًُ ١يًطاد ٠ايعُداَٚ ٤دٜس ٟاملؤضطات ادتاَع ١ٝيإلجاب ١عٔ األض ١ً٦اييت طسحٗا ايطاد ٠أعغا٤
اجملًظ خبضٛظ ايدخ ٍٛادتاَع ٞادتدٜد ،ذنَس ايطٝد ايسٝ٥ظ أْ٘ مبٛجب قاْ ٕٛزتًظ ادتاَعٜٓ ،١بػ ٞتػٝري

أعغا ٤زتًظ ايتدبري يف أ ٍٚاجتُاع جملًظ ادتاَع ،١فاتُفل عً ٢إجسا ٤ذيو يف ْٗاٖ ١ٜرا االجتُاع.
ْ َٔٚاح ١ٝأخس ٣تدخٌَ أحد األعغاٚ ٤أغاز إىل َػهٌ ايتػٝب املتهسز ٚاملٓتعِ يبعض أعغا ٤اجملًظ عٔ
االجتُاعاتَٚ ،ا ٜجري َٔ ٙتطاؤالت يد ٣ايطاد ٠األعغاَ ٤كرتحاً إدزاج َٓاقػٖ ١ر ٙايٓكط ١يف فكس ٠شتتًفات،

ايػ ٤ٞاير ٟقٛبٌ باملٛافك.١
بعد ذيو تٓا ٍٚايهًُ ١ايطاد ٠ايعُداٚ ٤املدٜس ٜٔيًسد عً ٢ايتطاؤالتٚ ،تطًٝط ايغ ٤ٛعً ٢نٌ ايكغاٜا
ٚاآلزا ٤املطسٚحٚ ،١ميهٔ تًدٝط تدخالتِٗ يف ايٓكاط ايتاي: ١ٝ
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غَهٌَ تطج ٌٝاألعداد ايغدُ ١يًطًب ١يف نً ١ٝايعً ّٛأَساً َفاج٦اً مل ٜتِ االضتعداد ي٘ مبا ف ٘ٝايهفاَ ،١ٜا
طسح ايعدٜد َٔ املػانٌ اضتدع ٢ايتفهري يف حً ،ٍٛأُٖٗا ايتٓطٝل بػإٔ اضتػالٍ ايكاعات ايػاغس ٠يف
شتتًف َؤضطات ادتاَعٚ ،١بٓا ٤جٓاح يًكاعاتٚ ،تػٝٝد بٓاٜات جدٜد.٠
اختاذ زتُٛع َٔ ١ايتدابري يف نً ١ٝاآلداب ٚايعً ّٛاإلْطاْ ١ٝملٛانب ١ايربْاَج االضتعجايٚ ،ٞخاص ١عً٢
املطت ٣ٛايًٛجٝطتٝه ،ٞناقتٓا ٤ايطاٚالت ٚتصٜٚد املؤضط ١باملعدات ايطُع ١ٝايبضسٚ ،١ٜتدابري أخس ٣تِٗ
تدبري قاعات ايتدزٜظ ٚإعاد ٠ايتٛشٜع...
ايٛعع ارتاظ اير ٟتعٝػ٘ ايهًَ ١ٝتعدد ٠ايتدضضاتَٚ ،ا ٜطبب٘ َٔ َعٝكات أضاض ١ٝتتعًل بادتاْب
ايًٛجٝطتٝهٚ ،ٞنريو َػهٌ قً ١األطس ايبٝداغٛجٚ ١ٝاإلداز...١ٜاألَس ايرُٜ ٟختِِ ايتطسٜع يف إخساج
املؤضط ١ادتدٜد ٠إىل ايٛجٛد يف أقسب اآلجاٍ.
ايرتحٝب باقرتاح اضتػالٍ قاعات َٚسافل نٌ املؤضطات ادتاَع ١ٝال ٜٓبػ ٞإٔ ٜٓطٓٝا ايتفهري يف حًٍٛ
َٓدزتَٚ ١تهاًَ.١
تكد ِٜغسح َفضٌ عٔ طسٜك ١اجتٝاش َبازا ٠املدزض ١ايٛطٓ ١ٝيًعً ّٛايتطبٝكٚ ١ٝنٝف ١ٝاضتكباٍ ايطًب١
ٚتطجٚ .ًِٗٝأٜغا عٔ حٝجٝات قب ٍٛايطًب ١األجاْب باملدزض.١
ظسٚف ايتطج ٌٝاملسحي ١يف املدزض ١ايٛطٓ ١ٝيًتجازٚ ٠ايتطٝري ٚادتٗٛد املبرٚي ١ضٛا ٤عًَ ٢طت ٣ٛتأٌٖٝ
ايكاعات أ ٚعًَ ٢طت ٣ٛتعصٜص املٛازد ايبػس ١ٜيًُدزض.١
بعد ذيوٚ ،قبٌ إٔ ٜأخر ايطٝد ايسٝ٥ظ ايهًُ ١يٝكدَّ تٛعٝخات ٚإعافات عًَ ٢ا ذنس ٙايطاد ٠ايعُدا٤
ٚاملدٜسٚ ،ٕٚجٛاباً عً ٢تدخٌ أحد أعغا ٤اجملًظ خبضٛظ تعٝني ْا٥ب ايسٝ٥ظ املهًف بايبخح ايعًُ ٞخًفاً
يألضتاذ عبد اذتٓني بًخاج ،أخرب ايسٝ٥ظ اجملًظَ بتعٝني األضتاذ ٠بدٜع ١ايتبٝاْ ٟٚا٥ب ١يًسٝ٥ظ َهًف ١بايبخح
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ايعًَُ ،ٞع احتفاظٗا مبطؤٚيٝتٗا ايطابك ١يف ايهتاب ١ايعاَ ١بػهٌ َؤقت .أَا تعكٝبات ايطٝد ايسٝ٥ظ عًَ ٢ا
جا ٤يف املداخالت ايطابك ١فٓجًُٗا فُٝا : ًٜٞ
o

ايعًُ ١ٝايبٝداغٛجٚ ١ٝاإلدازَ ١ٜؤطس ٠بكٛاْنيٖٓٚ ،اى دفرت يًغٛابط ايبٝداغٛج ١ٝجيب االيتصاّ ب٘ ،إال
أْ٘ ميهٔ َطايب ١ايًجٔ ايبٝداغٛج ١ٝبدزاضٖ ١ر ٙايغٛابط ٚايٓعس فٗٝا َٔ جدٜد.

o

ال٥خَ ١طايو ايبانايٛزٜا اييت خت ٍٛايتطج ٌٝيف ايهًَ ١ٝتعدد ٠ايتدضضات ٖ ٞال٥خ ١ستدد َٔ ٠طسف
ايٛشاز ،٠جيب االيتصاّ بٗا َع إعطا ٤األٚي ١ٜٛذتاًَ ٞبانايٛزٜا اقتضاد.

o

عسٚز ٠االضتػالٍ األَجٌ ملٛازد ادتاَع ١ايبػسٚ ١ٜاملاي.١ٝ

o

تٛفس ادتاَع ١عًَ ٢ػازٜع ته ٜٔٛأضاتر ٠ايجاْٚ ٟٛاْتعازٖا يػسانٚ ١اعخ َٔ ١ايٛشاز ٠حتدد اذتاجٝات
األنادميٚ ،١ٝاضتعدادٖا يتًبٖ ١ٝر ٙاالحتٝاجات.

o

عدّ فتح اذت ٞادتاَع ٞبايتصأَ َع بدا ١ٜايدزٚع زاجع –حطب َدٜس اذت -ٞإىل عدّ ايتصاّ ايطًب١
ٚتأخسِٖ يف االيتخام ب٘.

o

املسحً ١ايطابك ١طبعٗا تعاٚ ٕٚطٝد ٚتٓطٝل تاّ بني ز٥اض ١ادتاَعٚ ١شتتًف املؤضطات ايتابع ١هلا ،قدٍَت
عً ٢إثس ٙادتاَعَ ١ؤغسات ايتك ِٝٝاملسحًٚ ٞتًكت ادتٛاب َٔ ايٛشاز ،٠يف أفل تكد ِٜادتاَع ١تكِٝٝ
إمجاي ٞعً ٢املطت ٣ٛايٛطين.

o

قسازات اجملًظ َُخرتَََُٚ ١عبَسٌ عٓٗا بٛعٛح يف صٝػ ١ايتكازٜس ايٓٗا.١ٝ٥

o

عسٚز ٠صسف ناٌَ املٝصاْ  ١ٝيف غكٗٝا ايتطٝريٚ ٟاالضتجُازٖ ٟر ٙايطٓ ،١ألٕ َا تبكَٗٓ ٢ا ضتطتػً٘
ايٛشاز ،٠يريو فايتٓطٝل َع ايطٝد ارتاشٕ املهًف باألدا٤ات جازٍ يتخكٝل ٖر ٙايػا.١ٜ

بعد ذيوٚ ،إغٓا ٤يًٓكاش ،فُتخت ال٥خ ١جدٜد َٔ ٠ايتدخالت يٝبد ٟايطاد ٠األعغا ٤آزاٜٚ ِٖ٤عسعٛا تعكٝباتِٗ
عً ٢شتتًف اإلجاباتًْ ،دط ٖر ٙايتدخالت يف ايٓكط ايتاي: ١ٝ
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 حتدٜد ضكف املعدٍ الجتٝاش َبازا ٠املدزض ١ايٛطٓ ١ٝيًعً ّٛايتطبٝك ١ٝيف  91أَسٌ صادّ أثاز اضتٝا ٤آبا٤
ايتالَٝر ٚحت ٢األضاتر.٠
 عسٚز ٠إعطا ٤األٚي ١ٜٛذتاًَ ٞبانايٛزٜا اقتضاد َٔ ادتدٜد ٠يف ايهًَ ١ٝتعدد ٠ايتدضضات.
َ ػهٌ عدّ اضتٝعاب األعداد املتصاٜد ٠يًطًب ١زاج ٌع إىل ض ٤ٛاضتػالٍ ايكاعات ٚاْعداّ تدبريٖا.
 عسٚز ٠اختاذ قسازات يف َطأي ١تٛجٗات ايطًب ١يف ايتطج.ٌٝ
َ ػهٌ تطج ٌٝاألجاْب يف ظٌ عدّ َعسف ١بعغِٗ بايًػ ١ايفسْط.١ٝ
ٚيف َعسض ايسد عًٖ ٢ر ٙاملالحعات جا٤ت تدخالت ايطاد ٠املطؤٚيني نايتاي: ٞ
ٚجٛد ْضٛظ قاْ ١ْٝٛتٓعِ املعاٜري ايبٝداغٛج ١ٝالضتٝفا ٤ايٛحدات ٚايػٛاٖدٖٓٚ ،اى َس ١ْٚيف تطبٝل
ٖر ٙاملعاٜري ٚجٗٛد تُبرٍ يًخد َٔ اذتاالت اييت تػادز املؤضط ١ادتاَع ١ٝد ٕٚاضتٝفا ٤غٗادَ ٠ع.١ٓٝ
تٛشٜع ايكاعات ٜتِ حطب ايٛحدات ٚايػالف ايصَين.
املؤضط ١ادتاَع ١ٝهلا طاق ١اضتٝعابَ ١ٝعسٚفٚ ١إَهاْٝات ستدٚد.٠
ايهًَ ١ٝتعدد ٠ايتدضضات َؤضط ١ذات اضتكطاب َفتٛح ،يهٓٗا تفتكس إىل اإلَهاْٝات يتطج ٌٝمجٝع
ايطًبات ايٛازد ٠عًٗٝا ٚايٛاصًٖ ١ر ٙايطٓ 022 ١طًبٚ .ايطًب ١اذتاًَ ٕٛيبهايٛزٜا عً ّٛأثبتٛا
ْتا٥جِٗ ادتٝدٚ ،٠با يٓعس إىل ستدٚد ١ٜاملؤضطٚٚ ١ععٗا ارتاظ ،فاذتٌ ٜهُٔ يف اْهباب اجملًظ عً٢
دزاضٖ ١ر ٙاملػانٌ ٚاقرتاح اذتً ٍٛاملٓاضب ١هلاٚ .اذتٌ األَجٌ ٜتُجٌ يف فتح املؤضط ١ادتدٜد ٠يف أقسب
اآلجاٍ.
خبضٛظ املعدٍ ايعاّ يٓكط ايبهايٛزٜا اير ٟاعتُد ٖر ٙايطٓ ١الْتكا ٤املرتغخني الجتٝاش َبازاٚ ٠يٛج
املدزض ١ايٛطٓ ١ٝيًعً ّٛايتطبٝك ١ٝبادتدٜد ،٠فٗ 91,5/02 ٛبايٓطب ١ملطًو عً ّٛايسٜاعٝات 91/02ٚ

بايٓطب ١يًُطايو األخسٚ .٣قد مت حتدٜد ٖرا املعدٍ َٔ طسف األضاتر ،٠بٓا٤ا عً ٢زتُٛع َٔ ١املعاٜري
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تأخر بعني االعتباز ايٓتا٥ج ايٛطٓ ،١ٝعدد املرتغخني يًُبازاٚ ٠نرا ايتٛاشٕ داخٌ غبه ١املدازع ايٛطٓ١ٝ
يًعً ّٛايتطبٝك.١ٝ
عسٚز ٠برٍ زتٗٛد إعايف َع ايطًب ١األجاْب خبضٛظ َطتٜٛاتِٗ يف ايًػ.١

املصادقة على بعض االتفاقيات :
قُدِّ يًُجًظ عسض تٛصٝف ٞجملُٛع َٔ ١االتفاقٝات اييت تِٗ ايػسان ١بني جاَع ١غعٝب ايدناي ٞمبدتًف
َؤضطاتٗا ٚغسنا ٤أجاْب

الىثائق املىزعة داخل

(لإلطالع على فحىى هذه االتفاقًات وبنىدها وأهدافها يرجى مراجعة

اجمللس)ٚ .قد صادم اجملًظ باإلمجاع عًٖ ٢ر ٙاالتفاقٝات َع ايتٛص ١ٝبإزضاٍ

االقرتاحات ٚايتٛعٝخات بػأْٗا يًطٝدْ ٠ا٥ب ١ايسٝ٥ظ املهًف ١بايبخح ايعًُْٚ ٞػسٖا يف َٛقع ادتاَع.١
ٚنُا مت االتفام يف أٖ ٍٚرا االجتُاع اْرب ٣اجملًظ يف ختاَ٘ إىل جتدٜد تػه ١ًٝزتًظ ايتدبري بػهٌ تطٛعٞ
فجا٤ت تسنٝبت٘ ادتدٜد ٠عً ٢ايٓخ ٛايتاي: ٞ


ممجٌ أضاتر ٠ايتعً ِٝايعاي : ٞعبد ايعاي ٞحٓٝين.



ممجٌ األضاتر ٠املؤًٖني  :عبد اذتل صاحب ايد.ٜٔ



ممجٌ أضاتر ٠ايتعً ِٝايعاي ٞاملطاعد : ٜٔأمحد َٛض.٢



ممجٌ املٛظفني  :عبد اذته ِٝحطٔ ايد.ٜٔ



ممجٌ ايطًبٜٛ : ١ضف ايػسقا.ٟٚ
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خمتلفات :
مت تأجَٓ ٌٝاقػ ١ايٓكط ايٛازد ٠يف ٖر ٙايفكس ٠إىل اجتُاع الحلْ ،عساً يٛزٚد ْبأ ٚفا ٠األضتاذ ستُد شٖري َٔ
نً ١ٝايعً.ّٛ

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

ٚعً ٢إثس ذيو زُفع ٖرا االجتُاع عً ٢ايطاع ١ارتاَطٚ ١ايٓضف َطا.ً٤
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 القزارات املتخذة يف هذا االجتماع :
o

مصادقة اجمللس باإلمجاع على االتفاقيات املعروضة عليى مع التوصية بإرسال االقرتاحات والتوضيحات
بشأنوا للسيدة نائبة الرئيس املكلفة بالبحث العلني والتعاون ونشرها يف موقع اجلامعة.

املقرران
خليل بن خوجة
أمحد موسى
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