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محضر الجتماع الستثنائي مللجس اللجــامعة رقم 8
لسولية 2020-2018
املنعقد بتاريخ يوم الثنين  30دجنبر 2019
الحاضـرون:
 oالسيد نبيل حمينة (رئيسا) ،السيد سعيد ملياني ،السيد محمد العاملي ،السيد بنعاشير
الحدادي ،السيد أسامة عبدالخالق ،السيد علي بجا ،السيد محمد سجيع الدين ،السيد
مصطفى السليفاني ،السيد خالد املنصوري ،السيد محمد العقاوي ،السيد عبدالكريم
الهيضاوي ،السيد محمد أمين البقالي ،السيد حسن منير ،السيد العربي صيهر ،السيد حميد
املعروفي ،السيد توفيق مكيس ي ،السيد موالي ادريس ميموني ،السيد عبدالعزيز حليم ،السيد
رشيد جامع ،السيد اخليفة الحرفي ،السيد محمد جالل العدناني ،السيدة فوزية قزيبر ،السيد
ابراهيم البوكاري ،السيد يوسف الهادفي ،السيد قادري موالي الصادق ،السيد موالي عبد
الرحيم املحمدي ،السيد نورالدين محمدي ،السيد رضوان شجار ،السيد أناس أعزيزي ،السيد
يحيى اشقدي.
الغائبون بعذر:
 oالسيد سعيد شبار.
الغائبون بدون عذر:
السادة:
 oالسيد شيلس لحسن ،السيد إبراهيم مجاهد ،السيد محمد حلحال ،السيد محمد رياض ،السيد
بوشعيب زيات ،السيدة مليكة والريبان ،السيد عادل اغزار ،السيد سعيد الصغير ،السيد
عبدالصمد وبيمح ،السيد محمد أدادس،
املدعـوون :
 oالسيد املصطفى راكب (نائب الرئيس املكلف بالبحث العلمي والتعاون)،
 oالسيد عبداملجيد زياد (نائب الرئيس املكلف بالشؤون البيداغوجية)،
 oالسيد محمد صبري ( املدير املساعد للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير).
 oالحسن اباء (نائب مدير املدرسة العليا للتكنولوجيا خنيفرة)
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جدول األعمال:
 ميزانية اللجامعة برسم سنة .2020اجتمع مجلس الجامعة في يوم االثنين  30دجنبر  2019برئاسة السيد نبيل حمينة رئيس املجلس وقد
تداول املجلس في جدول األعمال نقطة فريدة تتعلق بتقسيم ميزانية الجامعة برسم سنة .2020
في بداية االجتماع ذكر السيد الرئيس بمخرجات اجتماع رؤساء الجامعات املنعقد يوم  23دجنبر والتي
تمحورت حول النقط التالية:
 حث االساتذة والطلبة واألطر الدارية على ضرورة االنخراط املكثف في املشاريع االوربية
 Erasmus+وتكوين خلية في الجامعة تهتم بمتابعة هذه املشاريع..
 ضرورة الرفع من أليات و ميكانيزمات البحث العلمي التي من شأنها الرفع والرقي بجامعة السلطان
موالي سليمان في الترتيب الوطني والدولي..
 تنزيل نظام البكالوريوس في جميع املؤسسات التابعة للجامعة ذات االستقطاب املفتوح وما مدى
ضرورة احترام مسطرة اعتماد مشاريع التكوينات في مختلف هذه املؤسسات وعالقتها مع الوكالة
الوطنية لتقييم وجودة التكوينات.
فيما يخص النقطة املبرمجة في جدول األعمال والتي تخص تقسيم ميزانية الجامعة برسم سنة ،2020
تقدم السيد رئيس الجامعة بتقديم عرض مفصل حول تدبير ميزانية التسيير واالستثمار لسنة 2019
والتي عرفت إنجاز مشاريع مهمة في البناء والتجهيز واقتناء املعدات العلمية واملعلوماتية .بعد ذلك عرج
السيد رئيس الجامعة على ميزانية  2020و قدم عرض مفصل حول تقسيم ميزانية التسيير واالستثمار
والتي عرفت ميزانياتها في االستثمار نموا ملحوظا نظرا لحداث مؤسسات جامعية جديدة بينما ميزانية
التسيير لم تتغير.
وأثناء النقاش تمت بلورة بعض املالحظات منها ميزانية مدرسة العليا للتربية والتكوين وامليزانية املخصصة
للشق االجتماعي والثقافي والرياض ي وتخصيص دعم مالي لحث السادة األساتذة على النشر في مجالت
محكمة وضرورة وضع سياسة استباقية لحل املشاكل في جميع املؤسسات الجامعية من حيث االكتظاظ
وتوحيد استعمال املعدات العلمية داخل املختبرات في جميع مؤسسات الجامعة.
وبعد نقاش بناء ومستفيض وافق املجلس بالجماع على تقسيم ميزانية الجامعة لسنة .2020
وفي الختام شكر السيد الرئيس الحضور الكريم ووعد بتدبير معقلن سريع وناجع وحث الجميع على املزيد
من العطاء.
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مقرر املجلس :األستاذ العدناني محمد جالل
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