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األساتذة  السادةة ئبشكر وتهن كلمتهسيد الرئيس الشغاله حوالي الساعة التاسعة والنصف واستهل أبدأ املجلس 

  تي :آلعمال وهو كاأل عرض جدول االقطاعات وقام ب بممثلي رحبلك ذبعد  املنتخبين من طرف الزمالء

 

 املصادقة على املحضر السابق  .1

 2018املناصب املالية برسم سنة  .2

 2018املصادقة على امليزانية برسم سنة  .3

 صالح خلق نواة جامعية بالفقيه بن  .4

تفريع الكلية املتعددة التخصصات إلى كلية العلوم وكلية العلوم القانونية  .5

 واالجتماعية واالقتصادية

 Fondation ou Groupe »  للتدبير ومواكبة املشاريع الجامعية خلق مؤسسة .6

d’intérêt publique (GIP) »   

 مختلفات. .7

 

 :األساتذة وتمت إضافة النقاط التاليةتمت قراءة مراسلة السادة  االعمال لجدول  التطرق  قبل 

 )تمت إضافتها إلى النقطة املدرجة(زيالل : خلق نواة جامعية بأ نقطة رابعة

 لى كلية العلوم وكلية العلوم القانونية واالقتصاديةتفريع الكلية املتعددة التخصصات إ: نقطة خامسة

  .ضافتها في مختلفاتوتمت إالحسناوي و املعروفي  األستاذءة النقاط التي اقترحها كل من كما تم قرا 

 :ولىالنقطة ال 

ثالث  في من االنخراط األساتذةجل توسيع الوعاء الداخلي للسادة من أللمجلس قتراح تغيير القانون الداخلي تم ا

تدخل  بعد والقانون، ر يجب حضورهم حسب أن الغائبين بدون عذلك على كذشارة تمت ال  و  عوض اثنتين، لجان

 تفيد على االشتغال على قانون داخلي جديد.  تم االستخالص إلى توصيةالسيد الرئيس 

قبل ر في صياغة التقارير تنظلجنة الصياغة  إحداث امليموني األستاذاقترح  ،الجامعة مجلس تقارير يخص فيما

املتكونة  و  لجنة الصياغةلى و جمعها من طرف املقرر من أجل إحالتها إ جل تدوين املالحظاتمن ألى املجلس بعثها إ

  .شجارالسيد  امليموني و  ،املعروفي األساتذةالسادة من 

 غناء النقاشمن أجل إ عضاء الخارجيين في اللجان و استدعاؤهماأل لى ضرورة انخراط إكذلك كما دعا الجميع  

 . السابق املحضر على بالجماع املصادقةتمت  األولى،فيما يخص النقطة و 

 :النقطة الثانية 

الخصاص لى التي حصلت عليها الجامعة وتمت الشارة إتم عرض عدد املناصب  ،وفيما يتعلق بالنقطة الثانية

طان موالي ي تعرفه املؤسسات الجامعية التابعة لجامعة السلالذداري التأطير العلمي و ال  والتفاوت في نسبتي
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ين ناقشوا الدكتوراه وانخرطوا الذ داريينال عالميات و تدبير املوارد البشرية و املالية ومشكل ال  في ميادينسليمان 

 .في سلك التعليم الجامعي 

ات ولويات ويتم تفصيلها وتقسيمها حسب األ لى املؤسسجملة إ ىطتع املالية ن املناصبعلى ألرئيس كد السيد اوأ 

لى ضرورة عقد دورات تكوينية وتحفيزات ، وخلص الجميع إدارية والبيداغوجيةداخل كل مؤسسة بين املناصب ال 

املؤسسات على تطوير بطاقة املهام  ثحو  االكتظاظدارة ملحاربة ال  ا ضرورة رقمنةوكذ املوظفينمادية لجميع 

لكتروني إات داخل املؤسسات و شراء برنامج جل التفاعل بين جميع الفعاليوخلق منصة من أ موظفالخاصة بكل 

 .باألساتذةلكتروني الخاص البريد ال لتدبير 

 .الهيضاوي السيد متناع املحمدي وا السيد بتحفظنية النقطة الثا ىتمت املصادقة عل

 :الثالثة النقطة

 :واملقترحات املالحظاتوبعد نقاش مستفيض تمت بلورة مجموعة من  2018وفيما يخص النقطة املتعلقة بامليزانية 

  امليزانية في متوقع غير مالي جزء برمجة ضرورة -

 رشيف لتدبير األ  أمكنة أو إيجاد خلق -

 ميزانية الثقافة للطلبة برمجة -

 اقتناء حافلة جديدة / حافلة صغيرة -

جل دعم البحث وفي ما يتعلق بامليزانية إضافة التفوق إلى حركية من أ Oraclشراء برنامج إعالميات 

ودعم برنامج حركية لتشجيع على املستوى الوزاري  بالنابةكما طالب الحضور برصد ميزانية العمداء  ،العلمي

 البحث العلمي.

جل تطوير عطاء الطلبة اللغات في الكليات من أكز اخلق مر  ضرورة أشار إلىوفي تدخل السيد الرئيس 

 نه ال يجب خلق مركز للديداكتيك كونهفي حين يرى البعض أ التجهيزات الديداكتيكيةو التكوينات  بأحدثمجهز 

من األساتذة داخل الجامعة  ن نسبة كبيرة أ (، في حينفي املحاضرات )نسبة قليلةب سيتم استعماله في التكوينات

 حث العلمي.الب ىتعتمد عل

ضرورة رفض التكوينات التي ال تتوفر على فريق  ىضافية عبر الحضور علال  وفي ارتفاع ميزانية الساعات

  .بيداغوجي قار

نها لم البأس بها مع أنها تجربة أعلى  راكب األستاذ كدأ نجليزية(األجنبية )ال  وفيما يخص التجربة في تدريس اللغات 

ه التجربة وتفويض الفرصة في هذ (اآلدابعطاء مراكز اللغات املحلية )كلية ضرورة إوأشار إلى املأمولة تعط النتائج 

 ا املشروع.نة البحث العلمي على العمل على هذلج

 بالجماع. 2018وتمت املصادقة على ميزانية 

 :الرابعةالنقطة 

وتبصر  بإمعانراء جميع املتدخلين وبعد االستماع إلى أ قيه بن صالحالفب املتعلقة بخلق نواة جامعية وفي النقطة

جل امتصاص من أ وذلكأزيالل  واقليم الفقيه بن صالح س على خلق نواة جامعية في كل من إقليمصادق املجل
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ل لى خلق توازن داخبالضافة إي تعرفه بعض املؤسسات الجامعية في بني مالل االكتظاظ الذالكتلة الطالبية و 

 .زيالل و خنيفرةالجتماعية واالقتصادية في منطقة أالظروف ا ةاعاالجهة ومر 

 :الخامسةالنقطة 

تخص التفريع والتي سبق أن وافق عليها مجلس  تمت إضافتها في جدول األعمال والتي التي النقطة هذه يخص فيما

املتعددة التخصصات إلى كلية ، صادق املجلس على تفريع الكلية في الدورة املاضية التخصصاتالكلية املتعددة 

  العلوم القانونية و االقتصادية واالجتماعية وكلية العلوم.

 : السادسةالنقطة 

وفيما يخص النقطة السادسة خلق مؤسسة تدبير و مواكبة املشاريع الجامعية كمؤسسة تنموية تعنى باالبتكار و 

ة القانونية وكيفية نقاش حاد حول طبيعة املؤسسوبعد البحث العلمي مع الجهة والشركاء املحليين والجهويين 

 في بمعية السادة األساتذة ا املشروع والعمل على بلورتههذالعدناني على العمل على  تم تكليف األستاذاشتغالها 

 اللجنة القانونية .

 :مختلفات

 إلى:تم التطرق في مختلفات  

 في مستهل السنة القادمة  خلق مركز الدكتوراه 

والتي يجب االشتغال عليها داخل قانون  2001 338ب املعدل  497املرسوم املتضمنة في معي الجا التأهيلكيفية  

  .لى اللجنة القانونيةإ وبعدهاالبحث العلمي لجنة ى ا الطلب علهذحالة إو  لتأهيل الجامعيبا داخلي خاص

بين  وديتم اقتراح حل الشعب  حول أحقية التصويت في انتخاباتالرئاسة  ىوفيما يخص الطعون الواردة عل

 .املحكمةالقانون و  لىدون اللجوء إ األطراف

 

 

 .انتهى االجتماع حوالي الساعة التاسعة مساءالسيد الرئيس بشكر جميع الحاضرين، ن تفضل اوبعد أ
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