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جامعة شعيب الدكالي
جملس اجلامعة

تقرير اجتماع

جملس اجلامعة املنعقد يوم  21أكتوبر 1222

عكد دللظ جامع٘ غعٔب الدنالٕ ْٓو  21أنتْبس  1222أّل اجتناع لُ بسضه الطي٘ اجلامعٔ٘ 1222/1222

مبكس نلٔ٘ اآلداب ّالعلْو اإلىطاىٔ٘ عل ٙالطاع٘ الجالج٘ بعد الصّال لتدازع اليكط الْازدٗ يف جدّل األعنال
أضفلُّ ،قد حطس ٍرا االجتناع الطٔدات ّالطادٗ األعطا ٛاملدزج٘ أمساؤٍه يف الٜخ٘ احلطْز املسفك٘.

جدول األعمال :
 الدخْل اجلامعٕ

.1222/1222

 املضادق٘ عل ٙبعض االتفاقٔات.
 خمتلفات.
افتتح الطٔد زٜٔظ اجلامع٘ ٍرا االجتناع بهلن٘ زحَب يف مطتَلَا بالطادٗ أعطا ٛاجمللظ مكدِماّ هله املتنئات
بالتْفٔل ّاليجاح مبياضب٘ غسّع الطي٘ اجلامعٔ٘ اجلدٓدٗ .ننا زحَب فَٔا باضه اجمللظ بالعطْ اجلدٓدٍّْ ،
األضتاذ جنٔب نامٌْ ال رٖ عَْض األضتاذ مَدٖ خالد الىتفا ٛصف٘ العطْٓ٘ عً ٍرا األخري بطبب تػٔري اإلطاز،
متنئاّ لألّل التْفٔل ّاليجاح يف مَنتُ داخل اجمللظّ ،غانساّ ّمكدِزاّ للجاىٕ جَْدِ املبرّل٘ ضْا ٛيف اجمللظ أّ
يف اللجاٌ اليت عنل يف إطازٍا .بعد ذلو اقرتح الطٔد السٜٔظ األضتاذًٓ خلٔل بيدْج٘ ّأمحد مْض ٙمكسزًٓ
هلرِ الدّزٗ ،دٌّ أٌ ٓفْتُ تكدٓه الػهس للنكسزًٓ الطابكني.
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ّقبل الػسّع يف تدازع جدّل األعنال املػاز إلُٔ ،اقرتح الطٔد السٜٔظ املضادق٘ عل ٙتكسٓس اجتناع دللظ

اجلامع٘ امليعكد بتازٓذ ْٓ 12لْٔش  .1222فتنت قسا ٗٛالتكسٓس ّمياقػتُ مياقػ٘ ّافٔ٘ ،خلُضت إىل املضادق٘ علُٔ
باإلمجاع بعد إجسا ٛالتعدٓالت املكرتح٘.
بعد ذلو اىتكل اجمللظ إىل دزاض٘ أّىل ىكاط جدّل أعنالُ ،أال ٍّٕ الدخْل اجلامعٕ اجلدٓد.

الدخول اجلامعي

: 1222/1222

يف بدآ٘ ٍرِ اليكط٘ عسض الطٔد السٜٔظ عل ٙاجمللظ إحضأٜات ّأزقاماّ تدل بامللنْع عل ٙالتصآد الهبري
يف عدد الطلب٘ املطجلني يف جامعتيا بسضه ٍرِ الطي٘ ،عل ٙغساز باقٕ اجلامعات املػسبّٔ٘ ،عصا ٍرا األمس إىل
ازتفاع عدد حاملٕ غَادٗ البانالْزٓا ،معترباّ ذلو بدآ٘ جين مثاز الربىامج االضتعجالٕ ،الرٖ مت جتاّش األزقاو
املططسٗ فُٔ علٍ ٙرا املطتّْ .ٚالفطل يف ذلو ٓطٔف السٜٔظٓ ،سجع إىل جَْد اجلنٔعّّ ،جْد التهْٓيات
املنَيي٘ اليت بدأت تفسض ىفطَا بْصفَا مطالو أضاضّٔ٘ ،نرلو ّجْد التهْٓيات املطتنسٗ اليت ضجَلت
تكدماّ ملخْظاّ يف نل املؤضطات .ننا َأ ِطلَع الطٔد السٜٔظ اجمللظَ عل ٙالعسّف اجلٔدٗ اليت مسَت بَا عنلٔ٘
التطجٔل مػٔداّ بتجيُد نل املطؤّلني ّاألضاترٗ ّاملْظفني ّالطلب٘ إلجناح ٍرِ العنلّٔ٘ ،غانساّ جلَْد مجٔع
املتدخلني يف ٍرا الػأٌ ،متنئاّ أٌ تتبْأ جامعتيا املهاى٘ الالٜك٘ بَا بني اجلامعات املػسبّٔ٘ .مً ىاحٔ٘ أخس ٚأحاط
الطٔد السٜٔظ اجمللظَ علناّ بأٌ ّشازٗ التعلٔه العالٕ ىعَنت ّ-ألّل مسٗ -تعاٍسٗ مبياضب٘ الرنس ٚاألّىل
لتْقٔع االتفاقٔات بٔيَا ّبني اجلامعات ّذلو بتازٓذ  6أنتْبس ّ ،1222اعتربت الْشازٗ أٌ ٍرِ التعاٍسٗ تػهِل
أّل احتفال باجلامعّ٘ .ضٔهٌْ ٍرا التازٓذ بد ًٛمً ٍرِ الطي٘ عٔداّ للجامع٘ املػسبٔ٘ ُٓختف ٙبَا ّتُكدَوُ خاللُ
حضٔل٘ ّطئ٘ لتكدو اجلامعات يف املػازٓع الهرب ٚاليت محلَا الربىامج االضتعجالٕ.
بعد ٍرا العسض التنَٔدٖ أعط ٙالطٔد السٜٔظ الهلنَ٘ للطادٗ العنداّ ٛمدٓسٖ املؤضطات اجلامعٔ٘ لتكدٓه
عسّضَه حْل الدخْل اجلامعٕ .فتياّب عل ٙأخر الهلن٘ نلٌ مً عنٔد نلٔ٘ العلْو ّعنٔد نلٔ٘ اآلداب
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ّالعلْو اإلىطاىٔ٘ ّعنٔد الهلٔ٘ متعددٗ التدضضات ّمدٓس املدزض٘ الْطئ٘ للتجازٗ ّالتطٔري ّاملدٓس املطاعد
باملدزض٘ الْطئ٘ للعلْو التطبٔكٔ٘ مكدِمني غسّحاّ ّافٔ٘ لعنلٔ٘ التطجٔل ّنٔفٔ٘ إجسا ٛاملبازٓات ّاضتكبال

الطلب٘ ّالعسّف اليت أحاطت بَرِ العنلٔات ،مطعِنني تدخالتَه بأزقاو ّىطب ّإحضأٜات عدٓدٗ( .لإلطالع
على تفاصيل العروض املُقّدَمة يرجى مراجعة الوثائق املتعلقة بالّدخول اجلامعي املوزعة داخل
اجمللس).
بعد إلكا ٛالعسّض فُتح باب اليكاش ،فتدخل الطادٗ أعطا ٛاجمللظ إلبدا ٛآزاَٜه ّطسح تطاؤالتَه
ّاقرتاحاتَه اليت ميهً تلدٔضَا يف اخلطْط العسٓط٘ التالٔ٘ :
 التطاؤل عً تكدو األعنال يف ّزش بيا ٛاملدزض٘ الْطئ٘ للعلْو التطبٔكٔ٘ ّالهلٔ٘ متعددٗ التدضضات.
 عدو ّصْل التجَٔصات العلنٔ٘ ّالبٔداغْجٔ٘ زغه املْازد املالٔ٘ املتْفسٗ يف الربىامج االضتعجالٕ.
 ضسّزٗ التدبري اجلٔد للنْازد املالٔ٘ اليت جا ٛبَا الربىامج االضتعجالّٕ ،الْقْف عل ٙاملعٔكات.
 اىعداو احللْل االضتباقٔ٘ الضتٔعاب األعداد املتصآدٗ مً الطلب٘ املطجلنيّ ،عدو إجناش البئ٘ التختّٔ٘ ،التأخس
يف التَٔ ٘ٝالداخلٔ٘ للجامع٘.
 إغهال تدبري الكاعاتّ ،ضسّزٗ التيطٔل بني خمتلف املؤضطات عل ٙمطتْ ٚاضتػالل الكاعات.
 إعادٗ اليعس يف ضْابط التطجٔل ّالطْابط البٔداغْجٔ٘ بَدف تفادٖ أضباب اهلدز ّالطسد اجلامعٔني.
 مضري تعاقد اجلامع٘ مع املؤضطات.
 عدو تصامً افتتاح احلٕ اجلامعٕ مع مْعد بدآ٘ الدزّع ّما لُ مً عْاقب ضلبٔ٘.
 إثازٗ مػهل التطجٔل يف الهلٔ٘ متعددٗ التدضضات باليطب٘ حلاملٕ بانالْزٓا اقتضاد مً مدٓي٘ اجلدٓدٗ.
 طسح تطاؤالت عً نٔفٔ٘ إجسا ٛمبازاٗ ّلْج املدزض٘ الْطئ٘ للعلْو التطبٔكٔ٘،
 اقرتاح فتح مطالو ٍيدضٔ٘ أخس ٚلتْضٔع قاعدٗ املطجلني باملدزض٘ الْطئ٘ للعلْو التطبٔكٔ٘.
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 التطاؤل عً نٔفٔ٘ تطجٔل الطلب٘ األجاىب يف املدزض٘ الْطئ٘ للعلْو التطبٔكٔ٘ دٌّ اجتٔاش املبازاٗ.
 التطاؤل عً نٔفٔ٘ التعامل مع األضاترٗ املتعاقدًٓ ) )vacatairesيف املدزض٘ الْطئ٘ للعلْو التطبٔكٔ٘
ّخضْصا بعد دخْل أضاترٗ جدد ّغػل مياصبَه.
 احلفاظ عل ٙحسم٘ اجمللظ مً خالل اقتضاز حطْز أغػالُ عل ٙاألعطا ٛدٌّ غريٍه.
 اضتدعا ٛأغداص غري أعطا ٛيف اجمللظ حلطْز أعنالُ إذا ناٌ ٓتْخ ٙحتكٔل غآ٘ مفٔدٗ أم ٌس مطلْب.
قبل إعطا ٛالهلن٘ ملطؤّلٕ مؤضطات اجلامع٘ للسد عل ٙالتطاؤالت املطسّحَ٘ ،أند الطٔد السٜٔظ عل ٙاىطالم
ّزش بيا ٛاملدزض٘ الْطئ٘ للعلْو التطبٔكّٔ٘ ،قسب اىطالم األغػال يف ّزش الهلٔ٘ متعددٗ التدضضات قبل
مته دجيرب املكبل ،مُعبِساّ عً أملُ أٌ ٓهٌْ الْزغاٌ جاٍصًٓ مع بدآ٘ الدخْل اجلامعٕ املكبلّ ،برلو ضتعسف
املؤضطتاٌ اتطاعا يف الطاق٘ االضتٔعابٔ٘.
ّيف األخري زُفعت اجللط٘ عل ٙالطاع٘ الطادض٘ مطا ًٛعل ٙأٌ تُطتأىف ْٓو الجالثا ٛاملكبل  21أنتْبس إلعطاٛ
الفسص٘ للطادٗ مطؤّلٕ املؤضطات اجلامعٔ٘ للسد عل ٙخمتلف التدخالتّ ،اضتهنال ما تبك ٙمً ىكاط جدّل
األعنال.

4

خليل بنخوجة  /أمحد موسى

]تقرير اجتماع جملس اجلامعة املنعقد بتاريخ  21أكتوبر [1222

 القزارات املتخذة يف هذا االجتماع :
o

املصادقة باإلمجاع على تقرير  12يوليوز  1222بعد إجراء التعديالت املقرتحة.

املقرران
خليل بن خوجة
أمحد موسى

5

