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يوم شهر    الخامس  االثنين  في  ألفين    سبتمبرمن  صباحا  وعشرون  وإثنانعام  التاسعة  الساعة  وبقاعة   ،وعلى 

الجامعي رقم    االجتماعات بالقطب  المركزية  الجامعةأعضاء  اجتمع    01بالمكتبة  المديرية برئاسة مدير   مجلس 

بشكل جيد    2022  -2021الموسم الجامعي  شكر الجميع على سهرهم إلتمام  و،  الذي رحب بالحاضرين لالجتماع 

الجميع    ،ومحكم للماستر  ودعا  االستدراكية  الدورة  مذكرات  مناقشة  البيداغوجية    وانهاء  02التمام  العمليات 

الجامعي   الموسم  ببداية  المديرية    2023-  2022الخاصة  نيابة  من طرف  المرسلة  الرزنامة  في  محدد  هو  كما 

 .  ودعا إلى مواصلة االستقاللية المالية واالدارية ، للبيداغوجيا

 وما تضمنته في ما يلي:   1300كما ذكر بالمراسالت الوزارية خاصة المراسلة رقم 

 ية واالمن والنظافة والمحافظة على صورة المؤسسة لدى األطراف االخرى. الوقا -

البيداغوجي  - المستوى  على  سنوي  مخطط  وضع  العلمي    ضرورة  والبحث  العامة  والعالقات  واالمانة 

 واستخدام مؤشرات للتسيير باالهداف . 

 وضع المخطط االستراتيجي لهاته السنة وفق مبدأ المشاركة والحوكمة .  -

 الى وجود ترسانة من القوانين والتشريعات . االشارة  -

 ضرورة قراءة النصوص الجديدة وفهمها .  -

 .  2022بداية التسجيالت الخاصة ببكالوريا  -

 فتح المشاريع الجديدة للدكتوراه .  -

 استغالل يوم السبت.  -

 تفعيل الفرق البيداغوجية وفرق التكوين . -

 حصر عدد المقاييس وعدد الساعات في كل كلية .  -

 التعليم عن بعد مع إجبارية وجود تجمعات .  تكريس -

 مراعاة الحجم الساعي المتوازن . -

 اشراك الفرق البيداغوجية في اتخاذ القرارات .  -

 التحضير للحفل االفتتاحي.  -

بالكلية   - خاصة  بطاقة   .. والمؤشرات  األهداف  تحديد  مع  لألداء  بطاقة  العداد  شنيني  حسين  أ.د  تكليف 

 رية. وبطاقة خاصة بنيابات المدي

 تحسين البنية التحتية للتعليم عن بعد . -

 يطلب من كل عميد تخصيص قاعة للمناقشات وتجهيزها .  -

 : كما يلي  مجلس المديرية أعمالعرض جدول ثم 

 التكوين في الطور األول والثاني:  -أوال

 قراءة في القوانين والمراسيم والقرارات الجديدة.  -1

 واستقبال الطلبة في احسن الظروف. 2023-2022مقبل االستعدادات المتعلقة بالدخول الجامعي ال -2

 وضعية تسليم شهادات الطلبة.  -3

 ) االيداع، التقييم ، المداوالت، الشهادات ( .  2جدول سير الدورة االستدراكية للماستر  -4
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الحجم   -5 وكذلك  أستاذ  لكل  البيداغوجي  )المقرر  الفردي  الحضوري  التوقيت  بخصوص  محاضر  إعداد 

 . الساعي(

 لتي تدرس حضوريا والمواد التي تدرس عن بعد .المواد ا  -6

 عملية إعادة تسجيل الطلبة، عملية تفويج الطلبة .  -7

 اإلعالن عن التوقيت واألفواج بموقع الجامعة ثم بكل الوسائل المتاحة .  -8

 .  %  80” فئة 1إعالن تسجيل طلبة الماستر “ -9

 % . 20” فئة 1آجال إيداع وتسجيل طلبة الماستر “  -10

 جهيز لوضع الدروس في االرضية الرقمية.التحضير والت -11

 عملية توجيه الطلبة في مختلف التخصصات و الشعب .  -12

 آجال محاضر المداوالت التصحيحية .   -13

 التكوين في الطور الثالث والبحث العلمي:  -ثانيا 

 قراءة في القوانين والمراسيم والقرارات الجديدة  -1

 و التحضيرات لها.  2022/2023جامعية  عروض التكوين في الطور الثالث بعنوان السنة ال   -2

 سير الدراسة في هذا الطور الثالث ونسبة التقدم فيها على مستوى كل كلية والبرنامج  التعويضي . -3

مناقشة    -4 تسريع  مع  والمتأخرين  المسجلين  ووضعية  الدكتوراه  في  التكوين  لعملية  دقيق  وفحص  متابعة 

 ة نهائيا. اطروحات الطلبة المتأخرين ومعالجة هذه الوضعي

 عرض تقييمي: : Dspace وضعية  -5

6- google scholar     : عرض تقييمي 

 العالقات الخارجية والتظاهرات العلمية: -ثالثا  

 قراءة في القوانين والمراسيم والقرارات الجديدة.  -1

 التظاهرات والنشاطات المبرمجة.  -2

 ية. برامج الشراكة والتعاون الدولي، اإلتفاقيات العلمية الوطنية والدول -3

 مخطط عمل دار المقاوالتية .  -4

 نائب المدير للتنمية واالستشراف: -رابعا

 تقييما البرامج االستثمارية والمشاريع الجارية على مستوى الجامعة.  -1

 مجلة صدى الجامعة .   -2

 العمليات المبرمجة والمنجزة واألفاق.   -3

 ضبط اإلحصائيات وعمليات الجرد والتقييم المرحلي ومعالجة النقائص.  -4

 األمين العام للجامعة: -مسا خا

 الميزانية اإلضافية.  -1

 حصيلة نشاطات مختلف مديريات ومصالح الجامعة.  -2

 تقييم وضعية األمن والوقاية في حرم الجامعة .  -3

 عملية التشجير والعناية و المحافظة على المساحات الخضراء داخل الحرم الجامعي  -4

 لصيانة ومديرية النشاطات الثقافية والرياضية. حصيلة نشاطات المديرية الفرعية للوسائل العامة وا -5

 . مسؤول خلية ضمان الجودة –سادسا 

  مخطط االعمال للفترة القادمة -1

 .  2023 - 2022االعالن عن بداية  التقييم الذاتي خالل هذا الموسم الجامعي   -2

 متفرقات .    - سابعا
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 التكوين في الطور األول والثاني:  -أوال ❖

 الطور األول والثاني:  نائب المدير التكوين في -1

 

 : 03/09/2022أهم مخرجات اجتماع الندوة الجهوية لجامعات الوسط بتاريخ  1-1

 اعتبار هاته السنة استثنائية بالنظر إلى حجم المراسيم والقرارت الصادرة والتي ستصدر . -

 االتجاه نحو الوضع الطبيعي والرجوع إلى الحالة العادية.  -

 د اإلصابات . االحتياط رغم قلة عد -

 التدريس يوم السبت .  -

 . 18.00إلى الساعة  8.00التدريس من الساعة  -

 التعليم عن بعد منصوص عليه في المرسوم التنفيذي .  -

 يجب وضع الدروس في األرضية .  -

 الوحدات األساسية والمنهجية حضوريا . -

 بعد . بعض المواد في الوحدات االفقية واالستكشافية يمكن أن تتم عن -

 التأكيد على تقدير مدير المؤسسة فيما يخص بعض التفسيرات الخاصة بالقرارات.  -

 . 2022سبتمبر  17سبتمبر وافتتاح السنة الجامعية يوم    10الدخول الجامعي  -

 . 2022سبتمبر  04انطالق الخدمات الجامعية يوم  -

 اتخاذ كل التدابير والتجند لضمان نجاح الدخول الجامعي.  -

 لتكيف مع الظروف الصحية. ا -

مراعاة التدابير الصحية والتنسيق مع مديرية الصحة  في مجال الوقاية والتكيف مع الظروف الصحية:  -

 ومواصلة العمليات التحسيسية .  

 في المجال البيداغوجي:   -

 وضع رزنامة الستكمال االنشطة البيداغوجية .   •

 تنظيم األنشطة البيداغوجية.   •

 عليم عن بعد في تنظيم جزء من مواد وحدات التعليم االفقية واالستكشافية .  مراعاة نمط الت •

 استقبال الطلبة الجدد.  •

ضبط االجراءات المتعلقة ببداية الدراسة، الحجم الساعي، التسجيالت، الطلبة ذوي االحتياجات   •

 الخاصة .  

 تهيئة المرافق والتنظيف.  •

 قانونية الهيئات واللجان المختلفة.  •

 المتابعة مع مديرية الخدمات .  التنسيق و •

 

 تعليمات الدخول الجامعي : 1-2

 انهاء الدورة االستدراكية الخاصة باالمتحانات االستدراكية والمداوالت والمناقشات. 

 :  2022التسجيالت الجامعية لطلبة بكالوريا  1-3

ثم   ،2022سبتمبر    08اية يوم  وستستمر العملية الى غفي أجواء تنظيمية محكمة  بتنظيم مسبق و  انطلقت العملية

 . 2022سبتمبر  22والتي ستستمر الى غاية يوم  تبدأ عملية معالجة الحاالت الخاصة والتحويالت
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 الدخول الجامعي:  1-4

الجامعي   للدخول  التحضير  في  الشروع  نهاية    2023-  2022تم  منذ  البيداغوجية  العمليات  تحضير  تم  حيث 

السابق اتخاذ كل التدابير لضمان دخول جامعي    ، وتم اعالنالموسم الجامعي  التوقيت وتم الشروع في  جداول 

 مقبول وتهيئة جميع الفضاءات . 

  :مالحظات أساسية على القرارات الجديدة  1-5

 تم تجميع مجموعة من القرارات والمراسيم في مرسوم أو قرار واحد .  −

 تم االحتفاظ ببعض المواد.   −

 اد القرارات الجديدة .  تم اضفاء الحركية والمرونة في مو −

والتكوين للحصول على   والمتعلق بنظام الدراسات 2022جوان   5المؤرخ في  208-22لمرسوم التنفيذي رقم ا

 شهادات التعليم العالي 

  يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي.

 لمرسوم، بما يأتي :  : يقصد، في مفهوم هذا ا  2المادّة 

 الميدان .  –

 الشعبة .   –

 التخصص .   –

 مسار التكوين .   –

 ( أنواع :  4الوحدة التعليمية .. تنقسم الوحدة التعليمية إلى أربعة )  –

 • وحدة تعليمية أساسية. وحدة تعليمية منهجية. وحدة تعليمية أفقية. وحدة تعليمية استكشافية 

 المادّة  -

 الرصيد -

 املالمع -

 الكفاءة  -

 تثمين مكتسبات الخبرة  -

 الملحق الوصفي للّشهادة.  -

 التأهيل.  -

 عرض التكوين.  -

 فريق التكوين : الفريق المكلف بإعداد وتنفيذ عرض التكوين بالنسبة للميدان والشعبة والتخصص. -
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ور التكوين الحضوري : نمط تكوين في زمن حقيقي يتم داخل مؤسسة للتعليم والتكوين العاليين بحض -

 الطالب مختلف النشاطات البيداغوجية.  

التكوين عن بعد : نمط تكوين عبر اإلنترنت عن طريق استخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، يتم   -

 ضمانه وفق نمط تتابعي أو غير تتابعي. ويمكن تدعيم هذا النمط التعليمي بتجمعات دورية حضورية. 

ن الحضوري في زمن حقيقي، ونمط التكوين عن بعد وفق نمط  التكوين المختلط : الجمع بين نمط التكوي -

 تتابعي و/أو غير تتابعي. 

التكوين الموّطن : نمط من التكوين مؤهل في مؤسسة للتعليم أو التكوين العاليين يتم التكفل به في مؤسسة   -

 أخرى للتعليم أو التكوين العاليين وفق معايير الجودة المطلوبة.

يسمح للطالب المسجل بصورة نظامية في مؤسسة جزائرية للتعليم والتكوين   التكوين الحركي: تكوين -

العاليين، بمتابعة جزء من تكوينه في مؤسسة أو عدة مؤسسات جزائرية للتعليم العالي في إطار اتفاقية  

 تعاون بين المؤسسات )أو مع مؤسسات أجنبية(.  

عداد برنامج دراسي مرن يجمع بين االحتياجات  التكوين بالتناوب )التناوبي( : نمط من التكوين يسمح بإ -

  المهنية للطالب ومتطلبات مؤسسة التعليم والتكوين العاليين. 

 القسم الثالث: التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين الموّطن والتكوين بالتناوب  -

في الطورين األول والثاني والتكوين في  : زيادة على التكوين الحضوري، يمكن تنظيم التكوين 29المادّة  -

الهندسة والهندسة المعمارية، عن طريق التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين 

 الموّطن والتكوين التناوبي. 

يخضع تأهيل عروض هذه التكوينات لنفس إجراءات التقييم والمصادقة من طرف الهيئات المعنية على   -

  لمعتمدة في عروض التكوين الحضوريغرار تلك ا

تحدّد شروط االلتحاق والوثائق المكونة للملف وحقوق التسجيل وكيفيات تنظيم وتقييم الدراسة في   -

  التكوين عن بعد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي.

  عن بعد عبر منصة رقمية. : تلزم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المؤهلة بضمان التكوين  31المادّة  -

: تبرم مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المؤهلة اتفاقيات مع الهيئة المكلفة بالمتابعة التقنية    32المادّة  -

وتسيير المنصة الرقمية المخصصة لنمط التكوين عن بعد، وذلك لضمان التكوين عن بعد طوال مدة 

  التكوين.
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وإعادة التسجيل لنيل شهادة الليسانس و    التسجيليحدد كيفيات   2022أوت  01المؤرخ في   992رقم  القرار

 الماستر و مهندس دولة و مهندس_معماري مع كيفيات التنظيم و التقييم و التدرج فيها. 

 

الليسانس   شهادات  على  للحصول  للتكوينات  التسجيل  واعادة  التسجيل  كيفيات  تحديد  الى  القرار  هذا  يهدف 

 دولة ومهندس معماري وكذا كيفيات التنظيم والتقييم والتدرج فيها . والماستر ومهندس 

الجامعية   90المادة   السنة  بداية من  القرار  المسجلين في السنة    2023-  2022: تسري أحكام هذا  على الطلبة 

ومهندس  دولة  ومهندس  والماستر  الليسانس  شهادات  على  للحصول  التكوين  مسارات  مختلف  في  االولى 

 معماري.

 الوضعيات المحتملة أثناء التكوين : 

 تعليق التكوين.  -

 انطالق التكوين . -

 الفصل االول: كيفيات التسجيل واعادة التسجيل. 

 الفصل الثاني:  تنظيم التكوين . 

 تنظيم التكوين في الطور االول والثاني.  -       

 مهندس دولة وشهادة مهندس معماري.تنظيم التكوين لنيل شهادة  -      

 الليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري. الفصل الثالث: التقييم في التكوينات لنيل شهادات  

 الفصل الرابع: التدرج في التكوينات لنيل شهادات الليسانس والماستر ومهندس دولة ومهندس معماري . 

 الفصل الخامس: اخكام انتقالية . 

 نقاط مهمة: 

   10م  + 8تقدير مدير المؤسسة: م  -1
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 الفرقة البيداغوجية:  

 :   االنقطاع عن التكوين12م   

 : تحديد موازنة حساب معدل االعمال التطبيقية وورشة االعمال  32م  

 فريق التكوين :  

  208 – 22: المرسوم  ١١المادّة 

التكوين حسب  يحدد فريق التكوين العمل البيداغوجي الشامل وكذا عدد األرصدة لكل وحدة تعليمية في عرض  

  غاياته، وفي إطار النسب الموافقة للمعايير العالمية.

 

 رئيس القسم : 

 :  منح الشهادات المدرسية + االعالن عن االنقاع عن التكوين  12م 

: وضع نظام مواظبة مكيف للطلبة المعنيين بالمراقبة الطبية او الذين يشاركون في المنافسات الرياضية  25م  

 للنخبة   

 : التأشير على مبرر الغياب .  27م 

 : حاالت أخرى للغياب غير مبررة تخضع لتقدير رئيس القسم .  28م 



10 
 

 

 : تحضير االمتحانات ومتابعتها .  36م 

 : تعيين االستاذ المكلف بالتصحيح الثاني .   43م 

 : االحتفاظ باوراق االجابة على االمتحانات .  45م 

  : تعيين رئيس لجنة المداوالت .46م 

 : تبليغ الطعون الى رئيس لجنة المداوالت .  51م 

: امكانية طلب اعادة مداولة خاصة بمناقشة مذكرة في حالة مالحظة رئيس القسم وجود أخطاء شكلية أو  88م  

  مادية  .
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  : 2022آجال العمليات البيداغوجية 

للماستر   • الدورة االستدراكية  ال  2جدول سير  االيداع،  ( آخر أجل  )  الشهادات  المداوالت،   ،   19تقييم 

  . 2022سبتمبر 

الحجم   • وكذلك  أستاذ  لكل  البيداغوجي  )المقرر  الفردي  الحضوري  التوقيت  بخصوص  محاضر  إعداد 

  الساعي( .

  المواد التي تدرس حضوريا والمواد التي تدرس عن بعد . •

  (. 2022سبتمبر  20عملية إعادة تسجيل الطلبة، عملية تفويج الطلبة )آخر أجل  •

  اإلعالن عن التوقيت واألفواج بموقع الجامعة ثم بكل الوسائل المتاحة . •

  ( .2022سبتمبر   12سبتمبر إلى  05) ابتداء من  %  80” فئة 1إعالن تسجيل طلبة الماستر “ •

الماستر “  • إيداع وتسجيل طلبة  للفترة  20” فئة  1آجال  إلى    04% ) االيداع رقميا  بتمبر  س  12سبتمبر 

  (. 2022سبتمبر  22إلى  18، التسجيل: من 2022سبتمبر  13 الثالثاء، دراسة الملفات: 2022

  التحضير والتجهيز لوضع الدروس في االرضية الرقمية. •

  (.2022سبتمبر  15عملية توجيه الطلبة في مختلف التخصصات و الشعب ) استكمال العملية قبل  •

  (. 2022سبتمبر  22) آخر أجل الخميس   آجال محاضر المداوالت التصحيحية  •

السنة أولى خالل   • لطلبة  إعالمية وتعريفية موجهة  أكتوبر    06إلى    02) من    الفترةالتحضير لحصص 

2022 ).  

 ضبط توزيع الحجم الساعي على االساتذة خاصة ما يتعلق بمواد التعليم عن بعد .    •
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للجميع   • الجامعية  100الماستر  السنة  في  للمتخرجين  فئة  %  أما  الترتيب  20الحالية؛  معدل  فبحسب   %

  .حسب المقاعد البيداغوجية المتاحة، ولكثير من الفئات

  .اإلنتقال من سنة إلى أخرى معتمد فيه اإلنتقال بديون القرار الوزاري •

   .ال يوجد عمل بنظام التفويج لكن يبقى مرهون بتطور الوضع الصحي •

 درة عن المصالح الرسمية المختصة. األوراق الثبوتية ) التبرير ( تكون صا •

 

 الموجهون الى الجامعة   2022طلبة بكالوريا 

 

 

 

Code  Libellé  
Quotas 

Etablissement  

 Par 

Faculté  

A00LAL01  SCIENCES ET TECHNOLOGIES  359  682  

A09FPN03  ENERGIES RENOUVELABLES  64  

B00LAL03  SCIENCES DE LA MATIERE  60  

C01LAL03  INFORMATIQUE  151  

C02LAL03  MATHEMATIQUES  48  

D00LAL02  SCIENCES DE LA NATURE ET DE LA VIE  249  249  

F00LAL02  
SCIENCES ECONOMIQUES, DE GESTION 

ET COMMERCIALES  
482  

482  

G02LAL03  DROIT  478  478  

H01LAL02  LANGUE FRANCAISE  34  314  

H06LAL01  LANGUE ANGLAISE  224  

L00LAL02  LANGUE ET LITTERATURE ARABES  56  

I17LAL02  SCIENCES HUMAINES  106  420  

I19LAL02  SCIENCES SOCIALES  268  

I20LAL02  SCIENCES ISLAMIQUES  46  

TOTAL  2625  



13 
 

   2023 -2022رزنامة الموسم 

 

 

 

 

  السداسي

  االول

 

  أسبوع 15  2022  ديسمبر 22  إلى سبتمبر 10  الدروس

  جانفي 07 إلى   2022ديسمبر 22  الشتوية العطلة

2023  

  أسبوع 2

  جانفي  19 إلى  2023 جانفي 09  االول السداسي امتحانات

2023  

  أيام 10

  االستدراكية االمتحانات

  االول يللسداس

  مارس  23 إلى 2023 مارس 18

2023  

  اسبوع

 

 

 

 

 

 

 

  السداسي

   الثاني

  2023 ماي  04 إلى  2023 جانفي 21

  أسابيع 9  2023 مارس 23  إلى جانفي 21  الدروس

  أسبوع 2  2023 أفريل 8 إلى 2023 مارس 23  الربيعية العطلة

  بيعأسا 4  2023 أفريل  04 إلى  2023  أفريل  08  الدروس

  أسبوع 2  2023  ماي 17 إلى 2023  ماي 06  الثاني السداسي امتحانات

  االستدراكية االمتحانات

  الثاني للسداسي

  اسبوع  2023 جوان 01 لى‘ ماي 27

 

 إضافية:   تعليمات

 ضرورة وصول المعلومة لكل طاقم الكلية ) نائب العميد، رؤساء االقسام، االساتذة، الطلبة ...(   -

 منح استقاللية أكثر في الجانب البيداغوجي .  سيتم   -

 سيتم التقييم حسب مؤشرات األداء .    -

 االجابة على المراسالت في االوقات المحددة خاصة الوزارية .   -

حسب    - أجانب،  اناث،  ذكور  الطلبة،  اعداد   ( المجاالت  كل  في  بالكلية  المتعلقة  االحصاءات  ضبط 

 قسام....(  .  التخصصات والشعب والمستويات وحسب اال 

 ضبط معلومات كل مسؤولي الكلية: االسم والوظيفة وااليميل والهاتف .    -

 والرتب ..   واألقسامضبط تعداد االساتذة حسب الكلية   -

 ضبط تعداد موظفي الكلية ورتبهم .    -

 التأكيد على وجود محاضر لكل عمليات الكلية واالقسام.   -

 

 

 

 



14 
 

 لبحث العلمي: التكوين في الطور الثالث وا -ثانيا  ❖

 

 2022-2021 تقرير وضعية عن التكوين في الطور الثالث والبحث العلمي 

   23-2022والبرنامج المقترح للسنة 

 

 قراءة في القوانين والمراسيم والقرارات الجديدة. 

والتكوين للحصول  والمتعلق بنظام الدراسات 2022جوان  5المؤرخ في  208-22للمرسوم التنفيذي رقم  ❖

 دات التعليم العالي، مرفقا بنسخ عن القرارات ذات الصلة. على شها

المتعلقة بتنظيم التكوين في الدكتوراه. ) نموذج عرض التكوين /  2022-07-19المؤرخة في  429المذكرة  ❖

 نموذج مشروع المؤسسة/المرجع الوطني لمحاور البحث/ الرزنامة(

في الطور الثالث الو تنظيمه وشروط إعداد  يحدد كيفيات االلتحاق  2022أوت  01مؤرخ في  991قرار  ❖

  991قرار  أطروحة الدكتوراه ومناقشتها:

   993 قرار يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للتأهيل و تنظيمها وسيرها: 2022أوت  02مؤرخ في  993قرار  ❖

 995:قرار  يحدد كيفيات تنظيم مدرسة الدكتوراه وسيرها 2022أوت  02مؤرخ في  995قرار  ❖

كيفيات تمويل التكوين في الطور الثالث المسند لمخابر البحث في   يحدد  2022أوت    02مؤرخ في    997قرار   ❖

 997قرار  إطار الميزانية الممنوحة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي: 

 

 . 2022الحصيلة المسجلة عن التكوين في الطور الثالث حسب الكليات حتى نهاية جوان 

 النسب المئوية  مالحظات 
دد التكوينات  ع

 غير المنجزة 

عدد التكوينات  

 المنجزة  
 رقم الكـلـية 

/ 40 % - 50  %   
/ / 

 أسابيع 08 

 (شهرين)
SECSG 01 

 شعب غير مطابقة 
  100إلى    10

% 
06 02 LL 02 

التكوين مبرمج من  

سبتمبر إلى ديسمبر  

2022 

37.50% 07 05 ST 03 

التكوين مبرمج في 

 أكتوبر

  100إلى   92.3

% 
01 19 SNVST 04 

 SSH 05 88 20 % 100إلى   65 /

 DSP 06 26 05 % 100إلى  80 حضوري / ع بعد

 

 



15 
 

 اإلجراءات المتّخذة لمعالجة اختالالت سير الدراسة في الطور الثالث ونسبة التقدم فيها والبرنامج التعويضي:

SEC ال شيء

SG 
01 

ى مستوى لجان التكوين، ليبقى  جميع التكوينات غير المنجزة أنهت البرامج المسطرة عل

عمل الطالب وجهده الفردي ماعدا السنة الرابعة التي عليها متابعة بعض الحصص في 

 اإلعالم اآللي فقط. 

LL 02 

الذي   الشيء  المحلي  التأطير  ونقص  الثالث  الطور  في  للتكوين  المتأخر  االنطالق  بسبب 

اطاتهم مع جامعاتهم االصلية وقع حتم االستعانة بأساتذة من خارج الجامعة، ونظرا الرتب

خالل   تعويضية  حصص  برمجة  حتم  الذي  الشيء  التكوينات،  بعض  برمجة  في  تذبذب 

 2023_2022بداية الموسم 

ST 03 

/   %100( المبرمجة قبل العطلة بنسبة 07شعبة بيئة ومحيط تم إنجاز كل التكوينات )

 %92,3عطلة بنسبة قبل ال 13تكوين من بين  12شعبة علوم فالحية تم إنجاز 

SNV

ST 
04 

 SSH 05 ال شيء

 DSP 06 تم تصحيح النسبة 

 الكليات  رزنامة التكوين التعويضي أو التكميلي في الدكتوراه حسب 

 مالحظات 
نشر الرزنامة  

 في الموقع 

عدد التكوينات  

  بعدالمبرمجة 

 العطلة 

عدد التكوينات  

المبرمجة قبل  

 العطلة 

أيام التكوين  

 األسبوعية 
 رقم ت الكليا

/ / / / / SECSG 01 

 02 00 تم نشرها سابقا  
االثنين 

 والثالثاء 
LL 02 

الطالبتان المتأخرتان 

ن تقارير اتنتظر

 المناقشة  

/ / 02 
في  05) 07

2022) 
ST 03 

/ 
سيتم في أقرب  

 وقت

غير تكوين واحد 

منجز تمت  

برمجته في بداية  

أكتوبر مع بداية  

التكوينات  

المبرمجة  

 ني   للسداسي الثا 

تكوين  00

تعويضي، كل 

(  19التكوينات )

تم برمجتها  

 وإنجازها 

  06إلى  02

أكتوبر 

2022 

  13إلى  09

أكتوبر 

2022 

SNVST 04 

/ / 12 08 

السبت  

واألحد 

 واإلثنين

SSH 05 

 بداية التكوين  

سبتمبر   17يوم 

2022 

 DSP 06 05 26 05 نعم
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 مالحظات ومقترحات  

 SECSG 01 ال شيء

من التكوين في شكل المحاضرات بالنسبة لجميع المستويات  تم االنتهاء 

 والشعب، ماعدا السنة الرابعة التي تواصل في مادة اإلعالم اآللي
LL 02 

 ST 03 ال شيء

 SNVST 04 ال شيء

 SSH 05 ال شيء

 DSP 06 2022سبتمبر  17بداية التكوين يوم 

 

 لمعالجة مشكلة المتأخرين  والحلول المـتّخذة  22-2021حصيلة المناقشات للسنة 

 الحلول المقترحة 
عدد  

 المتأخرين 

عدد  

المناقشات  

 د علوم 

عدد  

 المتأخرين 
عدد المناقشات  

 ل م د 
 رقم الكلية 

/ 08 04 09 14 SECSG 01 

/ 28 05 39 20 LL 02 

الطالبتان 

المتأخرتان 

ن تقارير اتنتظر

 المناقشة  

/ / 02 
في  05) 07

2022) 
ST 03 

/ / / 08 04 SNVST 04 

عدد المتأخرين  

 مجمال 

 نفسه 
09 

31  
11 SSH 05 

/ / / / 04 DSP 06 

  

 .اإلجراءات المتخذة لتسريع المناقشات

SECS ال شيء

G 
01 

/ ع طلبة د   59/ ع طلبة د ل م د =   92تم تصحيح األرقام / ع طلبة الدكتوراه = 

 ..  67/ ع المتأخرين =  25/ ع المناقشات =   33العلوم = 
LL 02 

الحرص مع لجان التكوين في الدكتوراه على المتابعة الصارمة للطلبة ومرافقتهم  

 خصوصا ما تعلق بالنشر العلمي. 
ST 03 

طلبة تمكنو من نشر   02طلبة تم إيداع األطروحة في انتظار برمجة المناقشة / و 02

داعها  مقاالت علمية وبالتالي يتم حثهم باستمرار على إتمام إعداد األطروحة وإي

طلبة في مرحلة إعداد المقال أو في مرحلة إيداعه لدى   04في أقرب اآلجال/ 

مجالت النشر، يتم حثهم باستمرار على النشر في أقرب اآلجال ومتابعتهم  

SNVS

T 
04 
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 بالتنسيق مع مؤطريهم   

 SSH 05 ال شيء

 DSP 06 ال توجد دفعة متأخرة  

 

   2023-2022كتوراه للسنة وثيرة تحضير مشاريع عروض التكوين في الد

 مالحظات 

عدد  

مخابر  

 التوطين 

عدد مشاريع  

PRFU 

 عدد 

التخصصا 

 ت

عدد  

المقاعد  

 المطلوبة 

عدد  

الشعب 

 ة

 رقم الكلية 

/ / / / / / SECSG 01 

/ 02 03 03 18 03 LL 02 

/ 02 

03_2023 

01_2022 

01_2021 

04 18 04 ST 03 

تأخر 

مخبر 

البحث  

 المطلوب

 ال يوجد  يوجدال  ال يوجد ال يوجد
ال 

 يوجد 
SNVST 04 

/ 

01  =

مخبر 

الجنوب  

الجزائري 

للبحث في  

التاريخ  

والحضارة  

 اإلسالمية 

مشروع   01

prfu 

مشروع   0 1

 المؤسسة 

= فقه   2

مقارن 

 وأصوله

الشريعة  

 والقانون 

06 

1  /

شعبة  

الشري 

 عة

SSH 05 

م.د. اتفاقية  

ورقلة أو 

 الجلفة 

01 
+ مشروع  7

 مؤسسة

  3ح + 5

 3س + 

 م.د

15+9  

حقوق  

 +

علوم 

سياسي 

 ة

DSP 06 

  

 SECSG 01 ال شيء

تم االتفاق مبدئيا على تقديم ثالثة عروض تكوين في اإلنجليزية 

 _الفرنسية /اللغة واألدب العربي )شعبة دراسات لغوية(. /
LL 02 

 ST 03 ال شيء
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 صة بعروض التكوين في الطور الثالث مالحظات ومقترحات خا 

 

 لجامعة غرداية حسب الكليات  Dspaceوضعية  

عدد  

المداخالت  

 المودعة 

عدد  

المقاالت  

 المودعة 

عدد الكتب  

 المودعة 

عدد  

األطروحا 

ت 

 المودعة 

عدد  

مذكرات  

الماستر  

 المودعة 

عدد طلبة  

الدكتوراه  

المتخرجي 

 ن

عدد طلبة  

الماستر  

المتخرجي 

 ن

عدد  

 أساتذة 

 ة الكلي 

 رقم الكلية 

/ / / / / / / / 
SECS

G 
01 

43 43 18 / 12  12 248 LL 02 

اإليداع غير 

 متاح 

اإليداع 

 غير متاح

اإليداع 

 غير متاح
08 368 13 . 105 ST 03 

00 00 04 07 200 07 
حوالي 

300 
62 

SNVS

T 
04 

/ / / / / / / / SSH 05 

/ / / 07 21 / 23 / DSP 06 

 

 لتحسين وضعية المخزون الوثائقي: اإلجراءات المقترحة  

 SECSG 01 ال شيء

حث الطلبة على عدم االكتفاء بمقال واحد للمناقشة بإنجاز مقالين على  

 األقل أحدهما في السنة الثانية، والثاني في السنة الثالثة 
LL 02 

حيث   من  العملية  بأهمية  وتحسيسها  المكتبة  مسؤولة  مع  الحرص 

زوار الموقع وتحسين ترتيب الجامعة في مرئية الجامعة وزيادة عدد  

 مختلف التصنيفات  

ST 03 

مراسلة األساتذة باستمرار وحثهم على إرسال إنتاجهم العلمي )مؤلفات  

بيداغوجية، كتب علمية، مقاالت ....( إلى مسؤول مكتبة الكلية لكي يتم  

 للجامعة  Dspaceإدراجها في موقع 

SNVST 04 

 SSH 05 ال شيء

 DSP 06 ال شيء

 

 

 

 SNVST 04 ال شيء

 SSH 05 ال شيء

 DSP 06 ال شيء
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 .Google Scholarوضعية 

عدد  

حسابات  ال

 المطّهرة 

عدد  

 حسابات 

GS  

 المضخمة 

 أساتذة

 الكلية 

المالكين  

 GSلحساب

عدد طلبة  

الدكتوراه  

 في الكلية

عدد  

حسابات  ال

 المطّهرة 

عدد  

حسابات  

GS  

 المضخمة 

 أساتذة

 الكلية 

المالكين  

لحساب 

GS 

عدد  

 أساتذة 

 الكلية 

 رقم الكلية 

/ / / / / / / / SECSG 01 

30 30 87 92 22 22 48 / LL 02 

00 00 

7 

)هناك  

طلبة  

توظفوا في  

جامعات  

أخرى لهم  

حسابات  

بأسماء  

هاته 

 الجامعات( 

22 02 00 61 105 ST 03 

00 00 22 27 01 01 55 62 SNVST 04 

/ / / / / / / / SSH 05 

01 
طلبة   02

 دكتوراه
/ 54 

/ / / / 
DSP 06 

 

 تحسين وضعية حسابات العلمية  اإلجراءات المتخذة ل 

 SECSG 01 ال شيء

تم القيام بإجراءات التطهير، كما تمت الدعوة والترويج لفتح هذه 

الحسابات من خالل عدة لقاءات خاصة مع طلبة الدكتوراه تم فيها تبيان 

أهمية المشاركة في مثل هذه المنصات العلمية لتسهيل مسيرة البحث  

إلى الدعوة إلى اللقاءات األخرى التي   وتخفيف معضالته، باإلضافة

 نظمتها نيابة المديرية عبر الخط. 

LL 02 

الحسابات   -1 وكذا  المضخمة  وتلك  الموجودة  للحسابات  شامل  إحصاء 

 بانتماءات لجامعات أخرى. 

حث األساتذة الذين ليس لديهم حسابات على إنشاء حسابات وإدراج  -2

لزيا العملية  هاته  بأهمية  وتحسيسهم  الجامعة  أبحاثهم  مرئية  دة 

 وتحسين تصنيفها. 

تغيير  -3 وكذا  حساباتهم  تطهير  إلزامية  بخصوص  األساتذة  مراسلة 

 انتماءاتهم إلى جامعة غرداية بحكم أنهم أساتذة دائمين بها. 

ST 03 
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وحثهم على إنشاء حسابات قوقل مع طلبة الدكتوراه مراسلة األساتذة 

 سكوالر وتوضيح أهميتها 
SNVST 04 

 SSH 05 ال شيء

طالب دكتوراه تم تصفية حسابه وطالب الثاني حال دون ذلك عدم تمكنه  

 من الدخول لحسابه. 
DSP 06 

 

 

 نائب المدير المكلف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية: -ثالثا ❖

 ":BLUEنشاطات مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسات " .1

تو قانون  غياب  ظل  االقتصادي  في  ومحيطها  الجامعة  بين  التواصل  إطار  وفي  الصدد،  بهذا  جيهي 

  واالجتماعي، والذي ال يتأتى إال من خالل الدور الذي يجب أن يلعبه مكتب الربط بين الجامعة والمؤسسات،

والضرورية لتقريب الجامعة من هذه األخيرة والعكس صحيح، فإن   قصد البحث عن الوسائل والسبل الالزمة

 تصور العام لوضع أرضية انطالق نشاطات هذا المكتب تنطلق من ضرورة: ال

التكوين   • برامج  بينها ومختلف  توافق  تحقيق  الشغل، وبالتالي  احتياجات سوق  التعرف على  العمل على 

 بالجامعة؛ 

 تنشيط ودعم مصالح تسير تربصات الطلبة إلنجاح التربصات الميدانية في مختلف المؤسسات.  •

 ت واالستقصاءات حول اإلدماج المهني لخريجي الجامعة؛ إجراء الدراسا •

 ضمان متابعة اإلدماج المهني لخريجي الجامعة القدامى والمساهمة في دعمهوتسهيله؛  •

 الولوج الى معارض التوظيف المحلية والوطنية وتنظيمها؛  •

 يساهم في تحويل متطلبات واحتياجات الشركات إلى خدمات التدريب والبحث.  •

 عليها.  والحفاظ 80/20ت مربحة مع المؤسسات وتصنيفها لـ إقامة عالقا •

تجدر اإلشارة أن النيابة تعمل وتنسق معالشركاء االقتصاديين واالجتماعيين لضمان متابعة جيدة لمختلف  

المبرمة أو قيد اإلنجاز مع هؤالء، حيث يصل   التي تربطها بهم، ويتجسد ذلك من خالل االتفاقيات  البرامج 

إجماال  و  47منها    63إلى    عددها  االقتصادي  الشريك  و  04مع  األخرى  والمنظمات  الجمعيات  قيد    12مع 

 اإلنجاز.

 

 :2022بداية من  التظاهرات العلمية .2

 الرقم
بالتظاهرة   المعني  الهيكل 

 )نيابة/كلية/مخبر/فرقة/غيرذلك(

التظاهرات   عدد 

 المنجزة 

التظاهرات   عدد 

 غير المنجزة 

التظاهرات   عدد 

 المبرمجة

لية الحقوق والعلوم السياسية ك 01  06 / 05 

 05 03 01 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  02

 02 01 06 كلية اآلداب واللغات  03

 03 03 03 كلية العلوم والتكنولوجيا  04
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وعلوم   05 والتجارية  االقتصادية  العلوم  كلية 

 التسيير 
02 02 02 

 01 / 03 كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض  06

 المجاميع 
21 09 18 

48 

 

 االتفاقيات: .3

 الرقم 
)دولي/جامعي/اقتصادي   االتفاق  نوع 

 واجتماعي( 

 عدد االتفاقيات الممضاة 
قيد   االتفاقيات  عدد 

  اإلمضاء 
سارية  

 المفعول 

القابلة  

 للتجديد 

 01 17 06 مع الشركاء الدوليين  01

 00 15 23 مع الجامعات الوطنية األخرى  02

03 
االقتصاديين  م الشركاء  ع 

 واالجتماعيين 
24 27 12 

 المجموع 
53 59 13 

115 

 

 البرامج الدولية: .4

التحالفات في  والدخول  االستقطاب  سياسة  عبر  يتم  الدولية  البرامج  الى  الولوج  أن  الجميع  يعلم    كما 

(consortium)  :مجموعة الجامعات التي تعمل مع بعض( ومنه قمنا بـ( 

والتعارف • سطيف  التواصل  دباغين  لمين  محمد  )جامعة  كـ:  البرامج  هذه  في  الرائدة  الجامعات  ،  2مع 

 جامعة ابوبكربلقايد تلمسان، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية(. 

 الجزائر والذي من أهدافهالسهر على انجاح هذه البرامج. Erasmusمكتب (NEOs)التواصل مع  تم  •

  

 

 

 

+ بناء تجربتها مع   Erasmus، ستواصل  2027إلى  2021لفترة ما بين في ا  األولويات: •

 التركيز على ثالث أولويات: الشمول والتنوع، والتحول الرقمي، واالستدامة البيئية. 

inclusion and diversity, digital transformation, environmental sustainability 
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التنقل   • ) منح  أكتوبر، حيث  International Credit Mobility : ICMالدولية  إعالنها شهر  تطلق   )

معنا  التبادل  بأهمية  اقناعهم  علينا  ويتعين  مشاركتهم  وطلب  األوروبية  المؤسسات   مع  التواصل  سيتم 

  تلك التنقالت لكلى الطرفين. والقيمة المضافة التي ستمنحها

  CBHEتعزيز الكفاءات. كمشاريع  الممولة من طرف البرنامجنهدف للمشاركة في المشاريع االخرى  •

 .تعليمية وذلك حين فتح فترة المشاركات مواد لتمويل تخصصات اوJean monnet ومشاريع •

• 2023 PHC Tassili .برنامج نهاية التقديم شهر مارس لهذه لسنة والجزائر غير مدعوة 

• PHC MAGHREB2023 ة، رغم ان الجزائر غير مطلوبة. نهاية التقديم شهر مارس لهذه السن 

 

 : المدير للتنمية واالستشراف والتوجيهنائب  : رابعا ❖

 

 وضعية المشاريع الجارية : -1

، للتذكير 2022أشهر ابتداءا من جانفي    5التي مدة انجازها   :عملية توسعة شبكة االنترانت بجامعةغرداية -1

 01فت األشغال لحين التأشير على الملحق رقمكليات، ثم توق  04على مستوى    %90تم انجاز الشبكة بنسبة  

 للصفقة من طرف المراقب المالي، وبعد االنتهاء من ذلك سيتم تركيب التجهيزات. 

القطب   -2 كليات  ربط  )  3عملية  العلمي  للبحث  األكاديمية  بمد  ARNبالشبكة  الخاصة  األشغال  انتهت   :)

 الشطر الثاني المتمثل في مد الكوابل واألسالك.    القنوات والعملية في طور التسوية المالية، بعدها انطالق

 للعلم هذا المشروع مرتبط بالعملية األولى المتمثلة في توسعة شبكة االنترانت.  •

 :مقعد بيداغوجي بكلية علوم الطبيعة والحياة  2000استكمال تجهيز -3

- ( بالخدمة  األمر  استصدار  انتظار  في  البصري  والسمعي  النسخ  تجهيزات  الODSحصتي  مرتبط  (، 

 بتأشيرة المراقب المالي. 

 : األشغال جارية بشكل طبيعي. مخابر للبحث بجامعة غرداية 05عملية انجاز  -4

والحياة -5 الطبيعة  وعلوم  والتكنولوجيا  العلوم  كليتي  لفائدة  علمية  تجهيزات  دفتر  :اقتناء  على  التأشير  تم 

 ار االعالن والمنح المؤقت. ، في انتظ2022/ 24/05الشروط من طرف لجنة الصفقات العمومية بتاريخ 

القطبين:  -6 كهرباء  دفترمشروع  إعداد  تم  الحصولعلىمقررتبليغالعملية،  استشارة(    فيشكل (الشروط  بعد 

-يوم ( تتم عملية الفتح والتقييم،  15)بعد مرور    2022جوان    8، وبتاريخ  2022ماي    25وأعلن عنه يوم  

 حاليا هو في مرحلة بيع دفتر الشروط. 

بتاريخ  :1رقم  القطب  تأهيل -7 المؤقت  المنح  الحصول على   2022أفريل    07صدر  وتم  الوطنية  الجرائد  في 

، ليتم التأشير على الصفقة من طرف لجنة  2022ماي    19مقرر تسجيل العملية من طرف الوزارة بتاريخ  

 الي. التاريخ المبدئي النعقاد اللجنة( وبعدها تأشيرة المراقب الم 2022جوان   15الصفقات العمومية )

السيارات   -8 مواقف  واقيات  بتاريخ  :عمليةانجاز  المؤقت  المنح  على    2022أفريل    07صدر  التأشير  وبعد 

 االتفاقية من طرف المراقب المالي، ستنطلق األشغال. 

:تم استالم الجزء األكبر من التجهيزات بتاريخ  COVID 19اقتناء التجهيزات الالزمة إلنشاء مخبر فحص  -9

 ا في انتظاراستكمال بقية التجهيزات.ومازلن 2022أفريل  14

 انطالق األشغال وهي جارية بشكل بطيئ. :03متابعة تهيئة المساحات الخارجية للقطب الجامعي  -10

 العمليات قيد التسوية المالية :  -2

 ،حصتي التكيف والتبريد. مقعد بيداغوجي بكلية علوم الطبيعة والحياة  2000عملية تجهيز  -1



23 
 

 :بيداغوجي بكلية علوم الطبيعة والحياةمقعد   2000استكمال تجهيز -2

 حصة تركيب تجهيزات الوقاية من الحريق   -

 حصة تركيب الهاتف الداخلي.  -

 من عملية توسعة شبكة االنترانت بجامعة غرداية  2الوضعية رقم  -3

 . مخابر للبحث بجامعة غرداية  05من عملية انجاز  2الوضعية رقم  -4

وطنية للرقابة التقنية للبناء( المتعلقة بدراسة أرضية  )الهيئة ال    CTCلصالح   2و  1الفاتورة رقم    -5

 . مخابر للبحث بجامعة غرداية 05مشروع  انجاز 

 3 القطب في كهربائيين مولدين وتركيب اقتناء عملية -6

 سرير لفائدة اإلقامة الجامعية غرداية للحصص:   1000تجهيز  -7

 المتعلقة باقتناء وتركيب أثاث اإليواء  4حصة  -

 باقتناء األلحفة واالكسسوارات/ البطانيات والشراشف المتعلقة  6حصة  -

 العمليات المبرمجة للتسجيل :  -3

للفترة   االستثماري  البرنامج  لمشروع  التحضير  إطار  العالي، تم    2023/2025في  التعليم  بقطاع  الخاص 

 مراسلة الوصاية بخصوص تسجيل العمليات االستثمارية على النحو التالي: 

 

 :2023/2024لسنتي  -1

 هي مرتبة حسب األولوية على النحو التالي:و

 3اقتناء و تركيب تجهيزات المراقبة بالقطب  .1

 (  Bâche à eauانجاز خزان مائي ) .2

 3حفر بئر  وبناء خزان مائي بالقطب .3

 مع انجاز مخابئ لها  KVA 300( ذو 02اقتناء وتركيب مولدين كهربائين ) .4

 (CAPU)تهيئة وتجهيز مركز للمساعدة النفسية الجامعية  .5

 بالجامعة 02و 01طالء القطبين  .6

 ( لفائدة طلبة العلوم والتقنيات Les ateliersإنجاز ورشات لألعمال التطبيقية ) .7

 لفائدة طلبة علوم الطبيعة  2م600إقتناء ووضع بيت بيولوجية للتجارب بمساحة  .8

 واقتناء التجهيزات الالزمة له   DATA CENTERتهيئة  .9

 جامعة إقتناء تجهيزات اإلعالم اآلليلل .10

 استكمال اقتناء التجهيزات العلميةللجامعة   .11

 

 :2025لسنة  -2

 2و1دراسة ومتابعة مشروع التدفئة المركزية للقطبين  .1

 دراسة ومتابعة مشروع البهو التكنولوجي   .2

 دراسة ومتابعة مواقف سيارات و األرصفة .3
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 العمليات المجمدة : -4

 ر بـ: والتي تم إعادة مراسلة الوزارة بالخصوص ويتعلق األم

 مديرية الجامعة . -1

 مقعد بيداغوجي لكلية االقتصاد.2000  -2

 المكتبة المركزية    -3

 مسكن وظيفي  40 -4

 اإلحصائيات الخاصة بالهياكل اإلدارية والبيداغوجية:   -5

مديرية  مستوى  على  اإلداريين  والمسؤولين  للجامعة  العام  األمين  السيد  الكليات،  عمداء  السادة  مع  بالتعاون 

 إعداد لوحة قيادة للهياكل اإلدارية والبيداغوجية للجامعة على النحو التالي:  الجامعة، تم

 29/05/2022الهياكل االدارية والبيداغوجية الحالية لغاية 

  العدد  تعيين الهيكل الحالي 
  20 المدرجات 

  63 قاعات تدريس
  71 قاعات االعمال الموجهة

  46 قاعات االعمال التطبيقية والمخابر 
  10 ابر البحث العلمي مخ

  5 قاعات ما بعد التدرج 
  6 قاعات األنترنت واالعالم اآللي 

  0 مركز الحساب 
  5 قاعة السحب 

  6 المكتبات 
  12 قاعة مطالعة 

  2 قاعة المؤتمرات 
  أخــــــــــــــــــــــرى 

  1 ميدياتاك تتوفر على :  
  1 مطبعة الجامعة  -أ

  1 قاعة مؤتمرات  -ب 
  1 قاعة مؤتمرات متلفزة -ت 
  1 قاعة المجلة   -ث
  1 قاعة إعالم آلي للتكوبن  -ج 
  1 قاعة انترنت  -ح 
  1 مركز تكثيف اللغات  -خ 
  1 قاعة اجتماعات -د
  8 مكاتب إدارية   -ذ
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  2 قاعة عرض
  1 ديوان المطبوعات

  1 قاعة اجتماعات )سمعي بصري( 
  8 قاعة اجتماعات   

  3 عة شرفيةقا
  6 قاعة االساتذة 
  370 مكاتب إدارية 

  6 أرشيف
  13 مخزن 
  1 عيادة

  1 مركز البريد
  7 مصلى 

  6 مقهى
  1 محل تجاري  

هياكل رياضية )مسبح نصف اولمبي+ملعب كرة القدم+ملعب متعدد+قاعة 

 متعددة الرياضات( 
4 

 
 

 :  مجلة صدى الجامعة -6

  2022الذي سيصدر في جويلية    8دى الجامعة للسداسي األول، ويتم التحضير للعدد  من مجلة ص  7صدر العدد  

 . 2021/2022إن شاء هللا، الرتباطه بآخر حدث للجامعة المتمثل في حفل اختتام السنة الجامعية  

 

 األمين العام للجامعة: -خانسا  ❖

 الميزانية اإلضافية: 

الحديث الميزانية اإلضافية جرى  إلى  التطرق  تنفيذ    قبل  إلى أن عملية  الميزانية األولية حيث تمت اإلشارة  عن 

الميزانية سارية بصفة عادية وأن ما يميز هذه السنة هو تطبيق مبدأ االلتزام بالنفقات في شكله الالحق وأن كل 

إجراءا وثقل  المقدسة  البقاع  إلى  المعتمد  المحاسب  لسفر  ونظرا  أنه  بشكل عادي، غير  تباشر عملها  ت  الكليات 

 الرقابة البعدية تم تسجيل نسبة ضعيفة في استهالك إعتمادات القسم الثاني. 

بتاريخ   المشروع  تقديم  تم  فقد  اإلضافية  الميزانية  فيما يخص  إضافية   2022جوان    23أما  إعتمادات  للحصول 

 مفصلة كاآلتي: 

 دج للتكفل بما يلي: 302.000.000القسم األول: بمبلغ قدره  -

 2022ين الجدد لسنة التكفل رواتب الموظف  •

 التكفل بالثالثي الرابع للمردودية لكل الموظفين ما عدا المتعاقدين، )فارق المردودية إن أمكن ذلك(  •

 2022 2021التكفل بمشاريع البحث لسنة  •

 تأمين الطلبة   •

 تغطية العجز في مستحقات األساتذة المؤقتين  •

 : بالنسبة للقسم الثاني: فقد تم طلب إعتمادات إضافية في  -
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 دج للتكفل بمصاريف االشتراك في خدمات االنترنيت  5.000.000تكاليف ملحقة:  •

 دج الستكمال بعض أشغال الصيانة التي تمت مباشرتها  2.000.000أشغال الصيانة:  •

البداغوجيا:   • المساعدة   2.000.000عتاد  مركز  لسير  الضروري  العتاد  بعض  باقتناء  للتكفل  دج 

 النفسية 

 دج للتكفل بمصاريف قسم الدكتوراه.  2.000.000لدراسات ما بعد التدرج: المصاريف المرتبطة با  •

 حصيلة نشاط مصالح األمانة العامة: 

   2022تجديد تشكيلة مجلس اإلدارة للجامعة، وعقد اجتماع الدورة األولى لسنة  (1

 تجديد كل مجالس الكليات ماعدا كلية الحقوق الذي لم يجدد لحد اآلن  (2

 الموارد البشرية  (3

 24/04/2022دقة على مخطط تسيير الموارد البشرية ومخطط التكوين وتحسين المستوى المصا -

 تجديد اللجان المتساوية األعضاء أساتذة وإداريين ومتعاقدين، واآلن نحن بصدد إنشاء اللجان التقنية   -

 التكوين وتحسين المستوى:   (4

المبرمة   -أ األساسية: عدد االتفاقيات  للقوانين  مختلف اإلدارات والمؤسسات  مع    17التكوين طبقا 

 موظف  47لفائدة 

 موظف في مواضيع مختلفة  72اتفاقيات لفائدة   03التكوين وتحسين المستوى:  -ب

إتفاقية مع مختلف المؤسسات واإلدارات العمومية لتنظيم إمتحانات    17: تم عقد  حصيلة مركز االمتحان (5

 .2022و 2021مهنية ومسابقات توظيف خالل سنتي 

 ف:حصيلة التوظي  (6

 إداريين: 

 عون المستفيدين من جهاز اإلدماج المهني   12إدماج   •

  16في مختلف الرتب:    2022تنظيم مختلف مسابقات التوظيف الداخلية والخارجية المبرمجة لسنة   •

 خارجي بما في ذلك التحويل.  23داخلي أي ترقيات، 

 أساتذة: 

حاضر قسم ب، أستاذ مساعد قسم أ  أستاذ م  23أستاذ محاضر قسم أ،    15أستاذ،    16ترقية داخلية:   •

02  

 توظيف أستاذين مساعدين قسم ب عن طريق منتوج التكوين •

تحويل   • الموافقة على  في   12إعطاء  ستتم  والعملية  جامعة غرداية  إلى  الرتب(  مختلف  )في  أستاذ 

 2022شهر أكتوبر 

ال األعضاء  المتساوية  للجان  اجتماع  عقد  تم  فقد  الدرجة  في  للترقيات  باألساتذة  بالنسبة  خاصة 

واإلداريين خالل شهري فيفري ومارس وتم تحرير مقررات الترقية وإرسالها إلى مصلحة الميزانية  

 للتخليص رفقة مقررات اعتماد األقدمية. 

 

 الوسائل العامة:   (7

 إجتماعات   03تجديد لجنة السكن للجامعة وقد عقدت  -

 أمالك الدولة  من طرف مفتشية 2021المصادقة على سجل الجرد العام لسنة  -

 GPLسيارات المؤسسة إلى الغاز المميع  03تحويل  -

 القيام بعدة عمليات الصيانة والترميم على مستوى األقطاب الثالثة  -

 تأمين ممتلكات الجامعة لدى شركة خاصة  -

 على مستوى المديرية الفرعية لألنشطة   (8

 رياضية 03ثقافية و 09علمية و 07منها  20عدد النوادي المعتمدة:  -

 رياضية  06ثقافية،  10علمية،  20منها  36د األنشطة المنجزة: عد -
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 األمن الداخلي:  (9

 بخصوص التحفظات األمنية:   -

 الرقم  تحفظات الحماية المدنية  رفع التحفظات 

  01القطب الجامعي 

 2023مسطرة لسنة 
تغيير اتجاه فتح مخارج القاعات والمدرجات  

 لجهة خروج الجمهور
01 

 
للكشف األوتوماتيكي عن  انجاز نظام مركزي

 الدخان .... 
02 

 
منع تخزين أي مواد أو أشياء أمام الخزانة  

 الكهربائية التابعة للنادي.... 
03 

 
فتح نافذة تهوئة في حجرة الطبخ التابعة للنادي  

 وتزويدها بكواشف الدخان والغاز 
04 

 

حماية خزان المازوت المغذي للمولد الكهربائي  

بارية مجرورة بوزن  بسياج ووضع مطفأة غ

 كغ25

05 

 
إصالح تسربات المياه في دورات المياه  

 الخاصة بالطلبة 
06 

 07 إضافة فتحات التهوية للمخازن  

 
إصالح الكوابل الكهربائية البارزة بسبب نزع 

 بعض أعمدة اإلنارة
08 

 
توفير قوالب اإلضاءة األمنية لقاعة الضيافة  

 وقاعة المطالعة 
09 

 
وات شبكة الدفاع ضد الحريق عن  استقاللية قن

 شبكة المياه الصالحة للشرب 
10 

 11 تزويد المكتبة وقاعة الميدياتيك بكواشف الدخان 

 لقد تم رفع بعض التحفظات التالية: 

 01رفع من علو السور الدائري للقطب  -

 تنصيب األسالك الشائكة على كل األقطاب   -

-  

  02القطب الجامعي 

ى سواء للساحة  تم استغالل مخارج أخر-

الخارجية }أربع مخارج{ وأخرى للساحة  

 الداخلية للقطب}أربع مخارج{ 

باإلضافة إلى مخارج النجدة المتواجدة على  

 مستوى المدرجات والمكتبة المركزية.

 12 فتح مخارج النجدة -

كل القنوات مصنوعة من البالستيك الخشن -

 وليس اللين 

ة من تغيير قنوات التغذية لحنفيات الوقاي-

 الحريق 
13 

تم تحويل علبة الكهرباء وتغيير شبكة   -

 الكهرباء في انتظار استكمال العملية 
 14 إعادة صيانة شبكة الكهرباء بالنادي -

تم تحويل مكتب الحراسة من جوار الخزانة  -

 الى الجهة المقابلة بعيدا عن خطر الكهرباء 

تحويل الخزانة الرئيسية المتواجدة بالمدخل  -

 للقطب   الرئيسي
15 

 تم إبعاد الفرن عن علب التغذية الكهربائية -
إبعاد الفرن عن علب التغذية الكهربائية  -

 بالنادي 
16 
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يتطلب اعتمادات مالية إضافية مقارنة بما  -

 هو مخصص للكلية ومديرية الدراسات 
 17 تغيير علب اإلطفاء المتواجدة بالقطب -

تدعيم الحاجز  الحديدي الخارجي للقطب   -

 ضبان حديدية إضافية. بق
 18 تقوية الحاجز الحديدي الخارجي للقطب -

جهاز الكشف متواجد لالماكن الحساسة:  -

  –قاعة الكتب بالمكتبة  -المخزن–المخابر 

 قاعة المواد الكيميائية....  -قاعة األساتذة

تعميم نظام الكشف االتوماتيكي للحرائق لكل  -

 المكاتب والهياكل 
19 

بشكل نهائي من قبل المصالح  لم يتم استالمه -

 المعنية لوجود تحفظات بعد اإلشغال 
 20 استغالل الخزان المائي بالقطب -

  03القطب الجامعي 

تم تسجيلها العادة هيكلتها بعنوان السنة  

 2023المالية 

األدراج المؤدية لمواقف السيارات غير مطابقة  

 للمقاييس المعمول بها
 

العلوم  هناك خطأ المكان ليس بكلية 

االجتماعية واإلنسانية ألن الدرج المقابل  

بمكتبة الكلية مطابق للمواصفات وليس به أي  

 خلل

األخذ بعين االعتبار انجاز مساند األدراج أو  

 الزيادة في علوها 
 

 
يجب تحويل القاطع العام للكهرباء بكلية الحقوق  

 والعلوم السياسية إلى مكان آمن ....
 

 
الكهربائية من جانب  يجب تحويل الخزانة 

 مدخل قاعة المؤتمرات ... 
 

 
انجاز كتل اإلضاءة األمنية المستقلة في كافة  

 ......  2الكليات نموذج 
 

تم تسجيلها وبرمجتها بعنوان السنة المالية  

2023 

يجب فصل شبكة الدفاع ضد الحريق عن شبكة  

 المياه الصالحة للشرب ...
 

 المضخة موجودة ولم تتم تجربتها 
وفير مضخة ديزل لشبكة الدفاع ضد الحريق  ت

.... 
 

تم تسجيلها وبرمجتها بعنوان السنة المالية  

2023 

إضافة أجهزة الكشف األوتوماتيكي عن الدخان 

 في قاعة اإلعارة.... 
 

  حماية مواقف السيارات بمطفآت غبارية  تم التكفل بها 

 تم التكفل باألمر في كلية علوم الطبيعة 

كغ لقاعة  6لغاز الفحمي بوزن اضافة مطفآت ا 

المؤتمرات وكلية علوم الطبيعة وكلية العلوم  

 االجتماعية 

 

   

 

  2022أفريل   13، أما مخطط التدخل ففي 2021أوت  08المصادقة على مخطط األمن الداخلي بتاريخ  -

 فقد تم إستالم لحد اللحظة:  أما بخصوص مخططات األمن للكليات

 االجتماعيةكلية العلوم االنسانية و  -

 كلية العلوم والتكنولوجيا  -

  كلية علوم الطبيعة والحياة -

 كلية الحقوق والعلوم السياسية في طور التصحيح -

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في طور التصحيح -

  كلية اآلداب واللغات لم يتم االرسال بعد -
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 على مستوى المديرية الفرعية للميزانية:  (10

 2022على الميزانية األولية لسنة المصادقة  -

 تطبيق نظام الرقابة البعدية ألول مرة في القسم الثاني  -

 بالنسبة للقسم األول:

 وشهر سبتمبر عن قريب 2022تسديد الرواتب إلى غاية أوت  -

 تسديد مستحقات الموظفين األساتذة واإلداريين والعمال الناتجة عن مراجعة النقطة االستداللية.  -

 اتب أستاذ محول في شهر أفريلالتكفل برو -

 2021تحيين أجور كل األساتذة الذين تم ترقيتهم إلى رتبتي أستاذ وأستاذ محاضر في سنة  -

 بالنسبة للقسم الثاني: 

 تفويض االعتمادات المالية في القسم الخاص بنفقات التسيير لفائدة الكليات  -

م - إدراج  والخاصة  األولى  التكميلية  الميزانية  على  العلمي  المصادقة  بالبحث  المتعلقة  التسيير  صاريف 

والتطوير التكنولوجي ضمن ميزانية التسيير للجامعة، وتم مباشرة أعمال استهالك االعتمادات المفتوحة  

 حسب الجدول المرسل من قبل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي  

 تجدر اإلشارة إلى أن هذه النفقات تسير بنمطين  

التخصيص الخاص رقم    األول المالية وفي إطار حساب  ،  032-083تنفذ في إطار رخصة من وزارة 

هو   للرخصة  أجل  وآخر  األمر  بهذا  معنية  المخابر  ميزانية  31/12/2022وكل  إطار  ففي  الثاني  أما   ،

 التسيير للمؤسسة وتعني فقط العمليات المسجلة والمرخصة من طرف المديرية العامة. 

 

 
 خلية ضمان الجودة : مسؤول   -سادسا ❖

التحسيسية   واللقاءات  بها  مرت  التي  المحطات  واهم  الخلية  انشاء  الجودة ظروف  خلية ضمان  مسؤول  عرض 

العام   التكويني وأهم مخرجاته، ثم عرض مخطط عملها وآفاق تطورها وحدد االطار  التي قامت بها والبرنامج 

 للمخطط فيما يلي: 

 مرئية الخلية .  -

 ت التحسيسية . مواصلة اللقاءا  -

 تشكيل الخاليا الفرعية وتفعيلها.  -

 الشراكة في هذا المجال مع جامعات وطنية ودولية .  -

 اشراك البحوث في ضمان الجودة .  - 

 ميادين التقييم الذاتي: 

 البنى التحتية.  -

 البحث العلمي .  -

 التكوين والتعليم . -

 تحضير مراجع التكوين . -
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 الجامعية:  مدير الخدمات -سابعا ❖

 عرض السيد مدير الخدمات الجامعية صورة عن وضعية الخدمات الجامعية وقدم بعض االحصاءات كما يلي: 

 عدم مواكبة هياكل الخدمات الجامعية لتطور الجامعة.  -

 اضافة الى وحدة البيئة .  2عدد االقامات  -

 سرير الجديدة قيد التجهيز. 1000اقامة  -

 لطلبة وإيواءهم .هناك عجز في استقبال ا  -

 وضع خطة أولية تتضمن ما يلي:

 مواصلة تجهيز االقامة الجديدة واالنطالق في االستغالل ولو بالحد األدنى .  -

   النقل: تغيير مخطط النقل وطلب اضافة حافالت جديدة . -

 

 توصيات مدير الجامعة : ❖

 ضرورة العناية بالواجهة الخارجية للكليات.  -

 والتسيير الداخلي والخارجي . .  األمن في حدود كل كلية -

 النظافة .  -

 استهالك االعتمادات وعدم التأخر في ذلك .  -

 انشاء ارضية للتسجيل في المنح . -

 متابعة جلسات المرافقة لألمناء العامون . -

 تفعيل دور الهيئات البيداغوجية ) مسؤول ميدان التكون، الشعبة، التخصص .... (.  -

 ظافة والتشجير.االعتناء بالسالمة والصحة والن  -

 ضبط الرزنامات ) البيداغوجية، البحث العلمي، العالقات الخارجية ( .  -

 اعالن المحاضرات في الكليات .  -

 اتخاذ القرار على مستوى الكليات .  -

 مواصلة عمليات الرقمنة وتوسيعها .  -

 مواصلة الالمركزية في التسيير .  -

 دعم االستقاللية المالية.  -

 معة ومديرية الخدمات الجامعية .التنسيق المتواصل بين الجا -

 من نفس اليوم  14.00وفي األخير رفعت الجلسة على الساعة 

 الجامعة  إمضاء مدير                                                               
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