تقزيز اجتماع جملس اجلامعة املنعقد بتاريخ  02يىلًىس 0202

املقرران  :أمحد موسى  /عبد العالي حنيين
جامعة شعيب الدكالي
جملس اجلامعة

تقرير اجتماع جملس اجلامعة املنعقد بـ 02يوليوز  0202تتمة
الجتماعي  00و 02يونيو 0202
عكد زتًظ ادتاَعٜٛ 02 ّٜٛ ١يٛٝش  0202ادتُاعا مبكس نً ١ٝاآلداب ٚايعً ّٛاإلْطاْ ١ٝعً ٢ايطاع ١ايتاضع١
ؾباحا الضتهُاٍ تدازع َا تبكْ َٔ ٢كاط دد ٍٚأعُاٍ ادتُاعٚ .0202 ْٜٛٝٛ 02ٚ 00 ٞقد حكس ٖرا
االدتُاع ايطٝدات ٚايطاد ٠األعكا ٤املدزد ١أمساؤِٖ يف ال٥خ ١اذتكٛز املسفك.١
يف َطتٌٗ ٖرا االدتُاع تكدّ ايطٝد ايسٝ٥ظ باضِ اجملًظ بتٗٓ ١٦ايطٝد عبد اذتٓني بًخاج -اير ٟتعرز عً٘ٝ
اذتكٛز  -عً َ ٢ا حع ٞب٘ َٔ ثك ١ضاَ ١ٝبتٛيَٓ ٘ٝؿب عُٝد نً ١ٝاآلداب ٚايعً ّٛاإلْطاْ ١ٝظاَع ١ابٔ طفٌٝ
بايكٓٝطس.٠
ثِ دعا ايطٝد ايسٝ٥ظ أعكا ٤اجملًظ ذتكٛز حفٌ تدغني بدا ١ٜأغػاٍ ايبٓا ٤يًُدزض ١ايٛطٓ ١ٝيًعً ّٛايتطبٝك١ٝ
ٚذيو  ّٜٛاالثٓني ٜٛ 03يٛٝش  0202عً ٢ايطاع ١ايٛاحدٚ ٠ايٓؿف شٚاالً.
بعد ذيو ذنَس ايطٝد ايسٝ٥ظ ظد ٍٚاألعُاٍ ٚامله َٔ َٕٛثالخ ْكط :
 املؿادق ١عً ٢تكازٜس اجملايظ ايطابك.١
 حؿ ١ًٝايطٓ ١ادتاَع.0202-0222 ١ٝ
 خمتًفات.
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 /0املصادقة على تقارير اجملالس السابقة:
يف ايبدا ١ٜمتت املؿادق ١باإلمجاع عً ٢تكسٜس ٟاجملًطني ايطابكني املٓعكد ٜٔعً ٢ايتٛاي ٞبتازٜذ  32فرباٜس 90ٚ

َازع  .3909أَا تكسٜس  ْٜٛٝٛ 00فكد أثاز ددالً ح ٍٛايٓكط ١املتعًك ١باعتُاد زتُٛعات ايبخح ،إذ طًب ممجٌ
ايٓكاب ١ايٛطٓ ١ٝيًتعً ِٝايعاي ٞإٔ تُخرف َٔ ايتكسٜس ادتًُ ١ايتاي(" : ١ٝوأضاف أن هذا االعتناد مشزوط بالتتبع
والتكييه يف إطار مؤشزات الربنامج االستعجالي) رتكسٜس ادتُاع زتًظ ادتاَع ١املٓعكد بـ  0202/23/00ؾفخ ١زقِ2د"،
َربزاً اعرتاق٘ عًٖ ٢را ايػسط بأْ٘ ال ٜتُاغَ ٢ع ايػسٚط ايكاْ ١ْٝٛيالعتُادَٚ ،ا قد رنًف٘ َٔ زدٚد فعٌ
ضًب ١ٝيد ٣زتُٛع َٔ ١األضاتر ٠ايباحجنيٚ .قد تال ذيو ْكاؽ َطتفٝض ْػري إىل مجًَ ١ا تكُٓ٘ َٔ آزا ٤يف
ارتطٛط ايعسٜك ١ايتاي: ١ٝ
ٚ oدٛب اقرتإ ايػسط املرنٛز يف ايعباز ٠ايطايف ١بإعاد ٠االعتُاد ال باالعتُاد.
 oقسٚز ٠االيتصاّ بكسازات اجملًظ ،إذ ال ٜؿذ حرف أ ٚتعدَ ٌٜا مت تداٚي٘ أثٓا ٤ادتُاع اجملًظ.
 oإزدآَ ٤اقػ ١االعتُاد إىل ادتُاع تُٓاقؼ ف ٘ٝتكازٜس ايًذٔ املٓبجك ١عٔ زتًظ ادتاَع.١
 oضخب عباز( ٠سحبوا من النكاش يدل على تسييس املسألة) َٔ تكسٜس  ْٜٛٝٛ 00ايؿفخ.0 ١

نُا اقرتاح ممجٌ ايٓكاب ١ايٛطٓ ١ٝيًتعً ِٝايعاي ٞإقاف ١عباز( ٠مد اجمللس بنسخة من التكزيز النوائي للربنامج
االستعجالي اخلاص باملشزوع رقه  )01إىل تكسٜس .ْٜٛٝٛ 00

ٚيف ْٗاٖ ١ٜر ٙايٓكط ١اتفل ادتُٝع عً ٢إٔ ٜتكُٔ تكسٜس ٜٛ 02يٛٝش ايتعد ٌٜايتاي( : ٞإن هيئات البحث املعتندة
مطالبة بتكديه تكاريز على ضوء مؤشزات الربنامج االستعجالي).
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ٚبعد ذيو متت املؿادق ١باإلمجاع عً ٢تكسٜس .3909 ْٜٛٝٛ 32ٚ 00 ٟد ٕٚإٔ ٜفٛت اجملًظ ايتٓ ٜ٘ٛباألضًٛب
ٚايطسٜك ١اييت مت بٗا إاجاش ايتكسٜس ٜٔاملرنٛز.ٜٔ

 /0احلصيلة اجلامعية ملوسم :0202/0222
أعط ٢ايطٝد ايسٝ٥ظ يف بداٖ ١ٜر ٙايٓكط ١ايهًُ ١يًعُداَٚ ٤دٜس ٟاملؤضطات ايتابع ١يًذاَع ١يعسض اذتؿ١ًٝ
ايدزاض ١ٝملٛضِ  .0202/0222فتطسقت نٌ ايعسٚض عًٚ ٢د٘ ارتؿٛف إىل اذتؿ ١ًٝايبٝداغٛدَ ١ٝسنص ٠عً٢
ْطب ايٓذاح ٚايػٝاب َٚػري ٠إىل عدد ايطًب ١املطذًني ٚارتسدنني.
تًت ٖر ٙايعسٚض َالحعات ٚتطاؤالت طسحٗا ايطاد ٠األعكاٚ ٤دازت حَ ٍٛا : ًٜٞ


تسادع ْطب ١ايٓذاح يف ايفؿٌ األٚ ٍٚايجاْ ٞيف بعض املؤضطات ٚحتدٜدًا يف ايفؿٌ ايطادع.



ايتفاٚت ايهبري ٚاملتصاٜد يف ْطب ١ايٓذاح املالحغ يف ايفؿٌ ايجاْ ٞعً ٢حطاب ايفؿٌ األٚ ٍٚخاؾ ١يف
ايهًَ ١ٝتعدد ٠ايتدؿؿات.



ظاٖس ٠غٝاب ايطًب.١



طسٜك ١تٓعَ ِٝبازٜات ٚيٛج املدزض ١ايٛطٓ ١ٝيًعً ّٛايتطبٝكٚ ١ٝاملدزض ١ايٛطٓ ١ٝيًتذازٚ ٠ايتطٝري.



أضايٝب ٚطسم تتبع ايطًب ١املتدسدني.

عً ٢إثس ذيو أعطٝت ايهًُ ١ملطؤٚي ٞاملؤضطات يتٛقٝذ بعض ايٓكاط ٚاإلداب ١عً ٢األض ١ً٦املطسٚحٚ .١قد
دا٤ت األدٛب ١يف َععُٗا َعًًْ ١رنس َٔ بٗٓٝا َا : ًٜٞ
االخنفاض يف ْطب ١ايٓذاح بهً ١ٝاآلداب ٚايعً ّٛاإلْطاْ ١ٝيف بعض ايفؿٚ ٍٛبعض املطايو زادعٌ إىل
غٝاب ايطًب ،١حٝح ٜالحغ إٔ عدد ايطًب ١اير ٜٔذنكس ٕٚعادٜ ٠كٌ عٔ عدد املطذًني .أَا يف ايفؿٌ
ايطادع فتتصأَ املساقب ١ايٓٗاَ ١ٝ٥ع َبازٜات ايتٛظٝف مما ٜرتتب عٓ٘ غٝاب ايطًبٚ .١قد ٚعد ايطٝد عُٝد
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نً ١ٝاآلداب ٚايعً ّٛاإلْطاْ ١ٝبدزاضٖ ١را املٛقٛع يف زتًظ ايتٓطٝل ايتابع يًُؤضط ١يتكؿ ٞاألضباب
عً ٢حن ٛدقٝل.
ازتفاع ْطب ١ايٓذاح يف ايفؿٌ ايجاْ ٞبايٓطب ١يًهًَ ١ٝتعدد ٠ايتدؿؿات ُٜفطس باضتٝعاب ايطًب ١ادتدد
اذتاؾًني عً ٢بانايٛزٜا عً ّٛملٛاد ايتدؿـ.
غٝاب ايطايب يف املدزض ١ايٛطٓ ١ٝيًعً ّٛايتطبٝكَ ١ٝسدُ ٙأضباب ضٝهٛيٛدٚ ١ٝادتُاعٚ ،١ٝمبا إٔ َبازا٠
ايٛيٛج نتاب ١ٝفٝتعرز عً ٢املُتخٓني اإلطالع عًٖ ٢ر ٙاألضباب َٚعسفتٗا.
تعب ١٦ايطايب دداد ٠تتكُٔ عٓٛاْ٘ ايربٜدٚ ٟااليهرتٚ ْٞٚزقِ ٖاتف٘ قبٌ تطً ِٝايػٗادات ٚذيو يٝتطٓ٢
يًذٓ ١املدتؿ ١اإلطالع عًٚ ٢قع٘ املتعًل بايػػٌ.
تكدَ ِٜدٜس املدزض ١ايٛطٓ ١ٝيًتذازٚ ٠ايتطٝري ٚاملدٜس املطاعد يًُدزض ١ايٛطٓ ١ٝيًعً ّٛايتطبٝك ١ٝعسقاً
َطتفٝكًا ح ٍٛايطسٜك ١ايػفاف ١يتٓعَ ِٝبازٜات ٚيٛج املدزضتني.

 /3خمتلفات :
تٓاٚيت فكس ٠خمتًفات ايٓكاط ايتاي: ١ٝ


َعسضَ بعض األعكا ٤عً ٢أْعاز اجملًظ عسٜكَٛ ١قع ١تطايب زٝ٥ظ ادتاَع ١باختاذ تدابري بػإٔ أطسٚح١
األضتاذ أمحد شحاف َٔ نً ١ٝاآلدابٚ ،ذيو بإدسا ٤حتكٝل ٜكُٔ ايتأند َٔ حاي ١ايػؼ املٓطٛب ١إي.٘ٝ
فأٚقذ ايسٝ٥ظ عالق ١بٗرا املٛقٛع أْ٘ زاضٌ ادتٗات املدتؿ ١طايباً اضتػاز ٠قاْ ١ْٝٛيف املٛقٛع فهإ
ايسد بتعرز ايبح ف ٘ٝيػٝاب املعطٝات.



َايت دٌ املٛاقف إىل إٔ ٖرا املٛقٛع يٝظ َٔ اختؿاف زتًظ ادتاَعٚ ،١إٔ ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيًُؤضط١

َٔ غأْٗا ايٓعس يف َجٌ ٖر ٙاذتاالت ،يريو متت إحايٖ ١را املٛقٛع عً ٢ايًذٓ ١ايعًُ ١ٝيهً ١ٝاآلداب.
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تال ممجٌ َٛظف ٞز٥اض ١داَع ١غعٝب ايدناي ٞزضاي ١تُعبِس عٔ اضتٝا َٔ ِٗ٥حرف ْكطٖٝ ١هً ١ادتاَعَٔ ١
دد ٍٚاألعُاٍ َع َا هلا َٔ أُٖٚ ١ٝدٚز يف دز ٤ض ٤ٛايتدبري اإلداز .ٟنُا تٓكٌ ايتُاضِٗ َٔ اجملًظ بفتذ
ْكاؽٍ يف املٛقٛع.

عكب ذيو تدخٌَ ممجٌ ايٓكاب ١ايٛطٓ ١ٝيًتعً ِٝايعايٚ ٞتال بعض ايفكسات َٔ املساضً ١ايٛشاز ١ٜارتاؾ ١باهلٝهً١
اييت تب- ِٔٝحطب زأ -ٜ٘أْٗا تطتٗدف األضاتر ٠ايباحجنيٚ ،متجٌ أدسأ ٠فعً ١ٝيًبٓد اير ٟدنعٌ َٔ األضتاذ
ايباحح َطتددَاً.
أَا باق ٞايتدخالت فٓذًُٗا يف ايٓكاط ايتاي: ١ٝ


حرف اهلٝهً َٔ ١دد ٍٚاألعُاٍ ال ٜعين إقبازٖا ٚإمنا تأدًٗٝا الدتُاع الحل ،بعد َٓاقػتٗا َع املهتب
ادتٗ ٟٛيًٓكاب ١ايٛطٓ ١ٝيًتعً ِٝايعاي.ٞ



أغاز أحد ممجً ٞاملٛظفني إٔ ايسضاي ١املُكدََ ١يًُذًظ ختـُ بعض َٛظف ٞز٥اض ١ادتاَعٚ ١يٝظ مجٝعِٗ،
نُا أغاز أٜكاً إىل أْٗا مل متس عرب ايكٓٛات ايٓكاب ١ٝملٛظف ٞادتاَع.١



قدَّ بعض األعكاَ ٤كرتحات حً ٍٛذات ؾً ١باملٛقٛع ،نادتُاع ايسٝ٥ظ باملهتب ادتٗ ٟٛيًٓكاب ١ايٛطٓ١ٝ
يًتعً ِٝايعاي ٞيًتٛؾٌ إىل حٌٚ ،ادتُاع ايسٝ٥ظ ٚممجًَٛ ٞظف ٞز٥اض ١ادتاَع ١باملهتب ادتٗ ٟٛيًٓكاب١
ايٛطٓ ١ٝيًتعً ِٝايعاي ٞيًػاْ ١ٜفطٗاٚ ،نريو اضتػازٚ ٠إغساى املهاتب ايٓكاب ١ٝملٛظف ٞادتاَع َٔ ١أدٌ
ْعسْ ٠كاب ١ٝمشٛي ،١ٝخاؾ ١ايٓكاب ١األنجس متج ١ًٝٝملٛظف ٞادتاَع.١
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 القزارات املتخذة يف هذه الدورة :
o

املصادقة باإلمجاع على تكازيس  00فربايس و 2مازس و 00و 02يونيو .0202

o

االلتصام بكسازات اجمللس حيث ال ميكو حرف وتعديل املضامني واألفكاز اليت تطسق إليها.
إحالة موضوع األضتاذ أمحد شحاف على الكلية اليت يهتمي إليها.
االجتماع باملكتب اجلهوي للهكابة الوطهية للتعليم العالي ملعاجلة اهليكلة.
هيئات البحث املعتمدة مطالبة بتكديم تكازيس على ضوء مؤشسات الربنامج االضتعجالي.

o
o
o

املقرران
أمحد موسى
عبد العالي حنيين
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