
1 

 

 ــةـبيـة الـشـعـــة الـديمقــراطيــــريـــزائــة الـجـــــالجمهـوريـــ
 

  

 

  

 

 
 

 .N°:………./ Rec / 2022 .2220/ر ج/........... رقم:                

                                                                                                      ………………………: Skikda leسكيكدة في :.........................                                    

                                                                                           
. 2222جوان  31بتاريخ محضر اجتماع مجلس الجامعة   

 

من سنة ألفين و اثنين و عشرين  على الساعة التاسعة  صباحا  ، اجتمع  وانالثالث عشر من شهر جفي 

و التقنيات    مدير معهد العلوم أعضاء مجلس الجامعة  من  نواب مدير الجامعة، أمين عام الجامعة ، عمداء الكليات

األستاذ الدكتور/ ة  سكيكد -3511أوت  22مسؤول مركز األنظمة  و الشبكات تحت رئاسة مدير جامعة  و التطبيقية

 بقاعة االجتماعات بمديرية الجامعة   لمناقشة النقاط المدرجة في جدول األعمال أدناه.توفيق  بوفندي  

 جدول األعمال:

  نشاطات رئاسة الجامعة 

 بيداغوجيا 

  الدكتوراه و البحث العلمي 

 التظاهرات العلمية و التعاون 

 السكن الترقوي العمومي لفائدة االساتذة 

 فرقات مت 
 

 :الحضور السادة

 الصفة االسم و اللقب الرقم

 رئيس الجامعة  السيد/ توفيق بوفندي  23

 امين عام الجامعة السيد / رشيد شخدنو 22

نائب المدير للتكوين العالي في الطور الثالث و التأهيل  الجامعي و البحث العلمي و  السيد/ عثماني عمارة 21

 عد التدرج.كذا التكوين العالي فيما ب

 نائب المدير للتنمية االستشراف و التوجيه  السيد/ خالد بوجالل  20

نائبة المدير للعالقات الخارجية، التعاون، التنشيط، االتصال                                     السيدة/ صوفيا مطالوي  21

 و التظاهرات العلمية.

وين العالي في الطورين االول و الثاني و التكوين المتواصل و نائب المدير للتك السيد/ فارس بوحديد  20

 الشهادات و كذا  التكوين العالي في التدرج.

 والبحـــــث العلمي ي ـــــــــم العالـــــتعـليــوزارة ال
Ministère de l’Enseignement Supérieur 

Et de la Recherche Scientifique 

 Université du 20 Août 1955 SKIKDA دةـــــــسكيكــ 5511أوت  20 ةـــــجـامعــ
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 . بعد الترحيب بالحضور الكريم ، افتتح السيد مدير الجامعة الجلسة 

 نشاطات رئاسة الجامعة 

و الذي بلغ عددهم  للتاهيل الجامعي  خيرةاالساتذة الذين تم تأهيلهم في الدورة األبداية هنأ السيد مدير الجامعة  -

 ما يعزز جودة التأطير بالجامعة.ستاذا أ 10

مؤسسة  325حوالي من بين  03خير للجامعات و التي احتلت فيه جامعة سكيكدة المرتبة لى الترتيب األإتطرق  -

أساسية المتعلقة بالبحث العلمي ، التكوين و التعليم، الحوكمة  محاور و كان الترتيب على أساس أربع  جامعية

 .و االبتكار الى جانب التطوير التكنولوجي

 دعى الى العمل أكثر على هذه المحاور من اجل تحسين الترتيب مستقبال. -

ما يعزز من خريطة   ISTAذكر بقرار انشاء قسم نظافة و امن صناعي بمعهد العلوم و التقنيات التطبيقية  -

 التكوين بالجامعة.

 بعدها اسدى السيد مدير الجامعة جملة من التعليمات كاألتي:

 . 2222جوان  12ي التحضير لعقد مجلس االدارة في االسراع ق -3

 ارجية بقائمة االتفاقيات المستغلة من طرف الكليات.خموافاة نيابة  مديرية الجامعة للعالقات ال -2

 الخاصة بالتربصات و التكوين في الخارج في اقرب اآلجال. 2235الوضعية المالية لتسوية  -1

 عنه مؤخرا. استكمال إجراءات التوظيف الذي تم االعالن -0

 االشراف على أيام الدكتوراه لكل كلية و الحرص على حضور كل طلبة الدكتوراه . -1

 PRFUمتابعة مشاريع البحث  -0

 متابعة تجهيز حاضنة البحث و توجيه موظفين للعمل فيها. -7

 بيداغوجيا 

 قدم السيد نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا عرض حال كما يلي:

 لثاني فقد سارت  بطريقة عادية. بالنسبة المتحانات السداسي ا -

 جوان  21إلى  23ستنطلق مداوالت السداسي الثاني في الفترة الممتدة من  -

 .بامكانه ذلكجوان لمن  21إلى  23يمكن اجراء مداوالت السنة اولى و ثانية ليسانس قبل فترة  -

 . على األقل عددهم اربعةعلى ان يكون على لجنة المداوالت ان تظم رؤساء الوحدات و ان يكون  -

 يترأس لجنة المداوالت االعلى رتبة من االساتذة. -

 معدل االنقاد تحدده لجنة المداوالت و على محضر المداوالت احتواء عتبة االنقاذ. -

 عميدة كلية التكنولوجيا السيد / نسرين عموشي  27

 عميد كلية العلوم االجتماعية و االنسانية السيد/ عمر بولهواش 20

 العلوم السياسية.عميدة  كلية الحقوق و  السيدة/ نضيرة عتيق  25

 عميد كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيير. السيد/ بالل كيموش  32

 عميد كلية اآلداب و اللغات السيد/ عثمان رواق 33

 عميد كلية العلوم  السيد/ عبد النور كبير 32

 ISTAمدير معهد العلوم و التقنيات التطبيقية  السيد / يوسف زنير  31

 مسؤول مركز االنظمة و الشبكات السيد/ سمير بوغنجيوة  30
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 تحديد اجال الطعون للطلبة و اعالمهم بها. -

 . progresتحيين الشهادات على أرضية  -

 تمثيل الطلبة فيها. الحرص على تشكيل المجالس التأذسبية و -

 في اآلجال باعتبارها من المهام البيداغوجية لالستاذ . progresلتزام االساتذة بوضع النقاط على إ -

 تحديد معايير تقييم مذكرات الليسانس و الماستر للطلبة المتعهدين بالتقييم. -

 إعالن اآلجال القانونية ألي هملية بيداغوجية . -

هم مناقشة مذكرات التخرج في الدورة االولى انه يتم تأجيل المناقشة إلى دورة ثانية إعالم الطلبة الذين تعذر علي -

 استدراكية في شهر سبتمبر. 

تحديد احتياجات االقسام للتخصصات التي فيها نقص تأطير لالعالن عن توظيف اساتذة مؤقتين من حاملي  -

 الماجستير و الدكتوراه عبر االرضية.

دير الجامعة رفض التحويالت الى خارج الجامعة في التخصصات التي فيها نقص بهذا الخصوص اوصى السيد م

و ذكر باالجتماع التقييمي الذي سيجمع رؤساء االقسام جويلية  37تأطير .كما اكد على ضرورة تكثيف الجهود قبل 

 بممثلي التنظيمات الطالبية  يوم االحد القادم .

 

 التوظيف و تكوين المستخدمين 

 المدير الفرعي للمستخدمين و التكوين الى:تطرق السيد 

 الستكمال كل االجراءات في اآلجال. تحضير ملفات االساتذة المعنيين بالتقاعد قبل ...سبتمبرالقادم -

 شرح الطريقة الجديدة في توظيف االساتذة المساعدين  قسم ب التي بعثت بها الوزارة الوصية  . -

 ين الموظفين .عرض ما وصلت اليه عملية توظيف المستخدم -

عرض ما تم تحصيله من مواضيع مقترحة من الكليات فيما يخص عملية التكوين و تحسين المستوى للموظفين  -

و التقنيين و طلب من الحضور اإلتفاق على عشر مواضيع الطالق استشارات فيهاو قد تماالتفاق على 

 المواضيع التالية:

 .(LOLF)القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية  -3

 .  (GAR)التسيير القائم على النتائج  -2

 التحليل االحصائي للمعطيات. -1

 العمليات االرشيفية و امن الوثائق و المعلومات. -0

 .)نموذجا  (despace المستودعات الرقمية -1

 .صيانة معدات و تجهيزات المخابر  -0

 آليات استعمال كاميرات المراقبة. -7

 .)توزيع االعوان على النقاط المظلمة -منإعداد مخطط اال (تسيير مكتب االمن الداخلي  -0

 نجارة الخشب و االلمنيوم.  -5

 الترصيص الصحي.  -32

سعافات األولية مع يوم تكويني في التحرير االداري و يوم تكويني في اإل السيد مدير الجامعة تنظيم  كما اقترح

 الحماية المدنية .

تطبيقات المنجزة من طرف طلبة االعالم اآللي خاصة كما اقترح السيد عميد كلية العلوم استغالل البرامج و ال

 في تسيير المخزون.

 الدكتوراه و البحث العلمي 

  على أكد السيد نائب مدير الجامعة للبحث 

 و االعمال المبرمجة.برمجة المجالس العلمية للكليات للمصادقة على المشاريع البحثية  -

 ذه العهدة الى حين إنتخاب المجلس الجديد.استمرار المجالس العلمية ستستمر في العمل له -
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الذين ال ينتمون إلى المخابر فيجب ان يمر المشروع على المدلس العلمي للكلية   PRFUبالنسبة للباحثين في  -

 للمصادقة عليه او المصادقة عليه من المخبر .

 امعة.اقتراخ مشاريع دكتوراه في عدة شعب و المصادقة عليها في المجلس العلمي للج -

 على المشاريع الخاصة بأعضاء المخبر.المجلس العلمي للمخبر هو الذي يصادق  -

بالنسبة للدروس على الخط يجب ان تكون في حصيلة كل سداسي في القسم او الكلية و يجب متابعة تقديم الدروس  -

 الدرس.ان يقدم تقرير حول مدى تطبيق المعايير المعمول بها في تحضير   TICو على خبير في 

 اقترح السيد مسؤول 

 

 التظاهرات العلمية و التعاون 

 السكن الترقوي العمومي لفائدة االساتذة 

  متفرقات 

 . السنة و الشهر اليوم نفس الثانية عشر  و النصف من منتصف نهار  الساعة على الجلسة رفعت           

    

 

 

 

 

 


