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وبقاعة االجتماعات   ،وعلى الساعة التاسعة صباحا  وعشرون  وإثنانعام ألفين    لتاسع من شهر أكتوبرا  األحد  في يوم
رقم   الجامعي  بالقطب  المركزية  الجامعة أعضاء  اجتمع    01بالمكتبة  مدير  برئاسة  المديرية  الذي رحب    مجلس 

المحددة من طرف    حسب الرزنامةالنطالق الدراسة    تجندهم وحرصهمشكر الجميع على  و،  بالحاضرين لالجتماع 
 كما يلي:  األعمالوقد عرض السيد المدير جدول  ، الوزارة الوصية

 التكوين في الطور األول والثاني:  -أوال
 الوضعية البيداغوجية  .1

 وضعية تسليم شهادات التخرج للطلبة.  .2
 )  التقييم ، المداوالت، الشهادات ( .  2نتائج  الدورة االستدراكية للماستر  .3
 تدرس عن بعد .المواد التي   .4

 تقديم احصاءات .  - ”  1وضعية تسجيل طلبة الماستر “ .5

 نسب سير الدروس و تقدمها.  .6

 وضع الدروس في االرضية الرقمية ) أو أرضيات أخرى (. .7

 وضعية األساتذة المؤقتين و الساعات اإلضافية بالكليات.  .8
 دريس الحضوري . التحضير لحصص إعالمية وتعريفية موجهة لطلبة السنة أولى خالل بداية الت .9

 االجتماعات البيداغوجية على مستوى الكليات .  .10
 

 التكوين في الطور الثالث والبحث العلمي:  -ثانيا 
 و التحضيرات لها.  2022/2023عروض التكوين في الطور الثالث بعنوان السنة الجامعية  .1
 .Progresسير عملية إعادة التسجيل في الدكتوراه ووضعية  .2

 وضعية المناقشات لالطروحات  والتأخرات المسجلة  .3
 وضعية مخابر البحث بالجامعة ) اعداد وتقديم الحصيلة السنوية (  .4
 ( من أجل الحصول على التأهيل الجامعي. 3حصيلة متابعة الدورة الثالثة ) .5

 
 تظاهرات العلمية:العالقات الخارجية وال -ثالثا  

 2022ديسمبر   15التظاهرات والنشاطات المبرمجة إلى غاية  .1
  .2022التربصات قصيرة المدى بالخارج للسنة المالية  .2
 .برامج الشراكة والتعاون الدولي .3

 
 نائب المدير للتنمية واالستشراف: -رابعا

 .الجامعة مستوى على الجارية والمشاريع االستثمارية البرامج تقييم .1

 .النقائص ومعالجة  المرحلي والتقييم الجرد وعمليات اإلحصائيات ضبط .2

 اإلعالم  فريق أداء سينتح .3
 
 األمين العام للجامعة:  -خامسا .

  الممركزة.الوضعية المالية : الميزانية اإلضافية، نسب استهالك االعتمادات المالية الممركزة وغير  .1
  . من والوقاية في حرم الجامعةتقييم وضعية األ  .2
 ول والثاني صيانة وتشغيل كاميرات المراقبة بالقطب األ  .3
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تشكيل لجنة محلية للمراجعة  ) خيرة في شكلها الجديد حسب مراسلة الوزارة األ  2023شرح لميزانية  .4
 (  والتدقيق

 . عملية التشجير وصيانة المساحات الخضراء .5

ل الهياكل الرياضية بالقطب  برنامج مديرية النشاطات الثقافية والرياضية: البرنامج السنوي، استغال. .6
 .الثالث

 
 : مسؤول خلية الويب والرقمنة –سادسا 

 . المتعلقة بعمليات الرقمنةمحصلة مختلف األنشطة   .1

 .  مخطط العمل للفترة القادمة .2

 الوطنية و العالمية. مرئية الجامعة ووضعيتها ضمن التصنيفات  .3

 . ضمان األمن المعلوماتي لمستخدمي الجامعة. وضعية .4
 

 :مسؤول مركز المساعدة النفسي -سابعا 

 البرنامج المسطر لهاته السنة. وضعية مركز المساعدة النفسي و  .1

 . بواب مفتوحة للطلبة واألساتذة حول المركزاالعالن عن أ .2
 

 : سؤول حاضنة األعمالم -ثامنا 

  .ميزانية الحاضنة وتهيئة المصالح والمقر .1
 .ختراع في جامعة غرداية وسبل الدعم والتحسينبراءات اال  .2
 . وهيئاتهاساتذة حول الحاضنة أبواب مفتوحة للطلبة واأل  .3

 متفرقات .    - تاسعا

 .  22/  208كما تعرض السيد المدير إلى بعض المواد في المرسوم التنفيذي  -1

 االشارة الى استكمال كل االجراءات الخاصة بمشاريع التكوين في الدكتوراه للموسم الحالي .  -2

 تذكير ألهم القرارات والتعليمات المستجدة:  -3

 التربصات قصيرة المدى بالخارج غير المستهلكة . سبتمبر الخاصة ب 13التعليمة يوم  -

 . 2023 – 2022سبتمبر المتعلقة بتدابير الدخول الجامعي   13التعليمة يوم  -

 التذكير بالمراسالت المتعلقة بالنظافة والتشجير .  -

 التذكير بالمعلومات المتعلقة باألمن الداخلي .  -

 رقمنة األنشطة واالعمال . -

 المتعلقة بتنفيذ اعانات البحث العلمي والمتعلقة بالرقابة البعدية.  2022سبتمبر    14المراسلة بتاريخ   -

 قرار المؤسسات الناشئة ويتم العمل على مستوى الكليات لتحضير برامج وايام مفتوحة.  -

 لبعث البطوالت الطالبية ألهمية التنشيط الرياضي .  2022سبتمبر  23مراسلة يوم  -

 مراسلة خلية ضمان الجودة .  -

 اسلة مؤسسة االبتكار .مر -

 مراسلة انشاء أقطاب امتياز.  -

 أكتوبر وضعية استهالك أنشطة البحث .  05مراسلة  -
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 سياسة تعميم صفر ورق. 1450مراسلة رقم  -

4- D- Space  . البد من المتابعة لزيادة المقروئية 

 

 : مسؤول خلية الويب والرقمنة-أوال  ❖

 
 كما يلي:   2028 - 2023المخطط التوجيــهي للرقـمـنـة عرض مسؤول خلية الويب والرقمنة 

 :  الغاية -1
 أهمية الرقمنة خطر مباشرة مشاريع مهمة بعشوائية اقناع الجميع بضرورة اعتماد انجاز مخطط توجيهي جديد 

 -  الطريق –مقاربة المخطط التوجيهي  1-1
للنظام المنشود في غضون السنوات الخمس القادمة تحديد المحاور المخطط لرسم تصور  هذا  يهدف   -

 ،  الـكبرى المتالئمة مع الخطة االستراتيجية للمؤسسة 
 .تنبثق عن هذه المحاور عمليات و مشاريع تنفذ بعد المصادقة عليها وفق دفتر شروط موقوت -

 . شتها و الفصل في أحدهامن أجل كل محور تعرض سيناريوهات مختلفة لبلوغ النظام المنشود لمناق   -
 –  التنظيم –مقاربة المخطط التوجيهي  1-2

 . تنظيم العمل و تقييمه ال يقل أهمية عن العمل نفسه  -

   1 :المرافقة للمخطط بعد اعتماده و هي األساسيةفي القريب العاجل ستنصب اللجان   -

 . لجنة االشراف العام  ▪

 )خاصة بكل مشروع(.لجنة المشروع  ▪

 ( المستعملين )خاصة بكل مشروع لجنة  ▪
 : الوضع الحالي تشخيص ملخص -2

 I. المستوى دون الرقمية الخدمة عن العام الرضى درجة -

 II الخ... الضغط، ارتفاع  انقطاعات، : الكهربائية بالطاقة التزود في كبير تذبذب -

 . المتزايدة الطلبات يلبي ال  لالنترنت خارجي تدفق -
 IV .بالمصلحة المهندسين استقرار عدم -

 . المؤهالت ال  و الحاجة ال  تراعي ال  عشوائية التعيينات -

 . البسيطة المهام من غيرها إلى التقنية المسؤولية من للتهرب اجماع  شبه -

 .المرجو األداء إلى الوصول في تساعد ال  الجنس حيث من التركيبة -

 . الحزازات بعض  تشوبها البينية العالقات -

 . عديدة استقاالت -

 . والتحفيز التكوين في محسوس نقص  -

 .  المتوسط دون البرمجيات و األجهزة مجالي في الرقمية للحضيرة العامة الصحة -

 .الحضيرة من معطل هين   غير جزء -

 .المطلوب األدنى للحد ترقى ال  ضعيفة خصائص  تحمل خوادم -

 . التحديث من نوع  أي توفر وال  الصَّالِحية   منتهية التشغيل أنظمة جل -

 . تدقيق الى بحاجة العامة التهاحو  مالئمة غير المحلية الشبكة وربط تصميم طريقة -

 . المحلي النظام و ية المركز الرقمنة بين الرجعية بالتغذية التواصل غياب أو التنسيق انعدام -

 :  للمخطط الرئيسة المحاور -3
 I ومتجانس كفء مستقر، عمل يق فر -

 II مستمرة و صلبة رقمية تحتية بنية -

 III مؤمنة و فعالة محلية شبكة -
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 IV البيداغوجيا تدعم أرضية -

 V المرئية تحسين و البحث تسيير مجال في تحكم بيئة -

 . األخرى المساعدة التسيير مجاالت -
 

  يوهاتها سينار و يع المشار -4

 : هي المتاحة الخيارات، ومتجانس و كفء مستقر، عمل يق فر -

 تغيير دون ▪

 بحالة  حالة االنتشار اعادة ▪

 . حصرا الحوسبة بمركز تثبيتهم و تقنيين ثالثة و مهندسين ثالثة توظيف ▪

 : هي المتاحة الخيارات، والكهربائية الطاقة جانب -مستمرة و صلبة رقمية تحتية بنية -

 تغيير دون ▪

 بالكهرباء التزود في الجامعة خصوصية مراعاة على لحثها  الوطنية الشركة مع التواصل ▪

 والثابتة  المستقرة

 .اآلمن للتوقف الفرصة اتاحة أو الخدمة انقطاع  دون للحيلولة كهربائية مولدات انجاز ▪

 : هي المتاحة الخياراتاالنترنت، و  تدفق جانب -مستمرة و صلبة رقمية حتيةت  بنية -

 .تغيير دون ▪

 .لالنترت عال بتدفق التزود لطلب الوطنية الشركة مع التواصل ▪

 . الرد   حسب التحرك و االنترنت تدفق مسألة حول ت.ع .أ.ب.م من توضيح طلب ▪

 : هي المتاحة الخيارات، والحوسبة مركز جانب -مستمرة و صلبة رقمية تحتية بنية -

 تغيير دون1 ▪

 بها العمل اطار تحسين في يسهم بما الحالية القاعة تهيئة اعادة ▪

 جديد  حوسبة مركز انشاء ▪

 : ضرورة، ويتطلب ذلك مؤمنة و فعالة محلية شبكة -

 . بديلة اضافية بصرية الياف أجزاء :افضل فاعلية يضمن بما التوصيل طريقة راجعةم ▪

 . يائي فيز تدقيق ▪

 . الجامعي للحرم كاملة تغطية لضمان التمدد مواصلة ▪

 . الداخلي التدفق لتحسين افتراضي تقسييم ▪

 ووجوب المحلي الرقمي االستعمال ميثاق  اعداد الفيروسات، مضادات التشغيل، نظم :األمن ▪
 . به االلتزام

 : ضرورة، ويتطلب ذلك البيداغوجيا لدعم أرضية -

 . للمؤسسة العام االلكتروني الفهرس ▪

 . الواحد الولوج و التعرف ▪

 .جديد من مودل بعث ▪

 . المتحرك للمستعمل االشارة التقاط بوابة ▪

 . المحلي االلكتروني البريد ▪

 . النشر قوائم ▪

 . االرشفة و التخزين ▪

 األمن. و الحماية جدار ▪

 : ضرورةويتطلب ذلك  المرئية و البحث -

 بروجرس مع مالءمة أو خارجي اقتناء داخلي، تطوير : المخابر لتسيير تطبيق ▪

 . المعروفة بالمنصات عناوينهم على تحيل الجامعة بوابة على والباحثبن للمخابر صفحات ▪

 . الثالثة باللغات مراجعته و الرقمي المحتوى لتحرير االختصاصات متعددة لجنة إنشاء ▪

 .الغش ومحاربة االكاديمية النزاهة تعزيز ▪

 : هي المتاحة الخيارات، والخ مخزن، محاسبة، اجور، مستخدمين، : األخرى المساعدة التسيير مجاالت -
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 . داخلي تطوير ▪

 . خارجي اقتناء ▪

 . وسيطة حلول ▪

 

 التكوين في الطور األول والثاني -اثاني ❖

 نائب المدير التكوين في الطور األول والثاني:  -1
 الوضعية البيداغوجية:  

 :التدريس الحضوري -

  . 2022سبتمبر  10تم االنطالق يوم   2على مستوى الليسانس سنة ثانية وثالثة والماستر  ▪

  . 2022سبتمبر   17على مستوى الليسانس سنة أولى تم االنطالق يوم  ▪

  . 2022سبتمبر  24انطلقت يوم  1على مستوى الماستر  ▪

 مادة واحدة في قسم االنجليزية .  التدريس عن بعد : -

 تم النشر بموقع الجامعة :  التوقيت -

 : بيداغوجية وروابط فتح منصات -
   منصات اعادة التسجيل للطلبة في مختلف المستويات وتم التحويل للكليات للمعالجة.فتح  ▪

   %( لطلبة الليسانس وتم التحويل للكليات للمعالجة.20و% 80فتح منصات الترشح للماستر ) ▪

للطلبة في مختلف المستويات وتم التحويل للكليات   (DUEA) ليسانس 3فتح منصات الترشح للسنة   ▪
   للمعالجة.

  .حويل للكليات للمعالجةم الت اعادة االدماج للطلبة في مختلف المستويات وت  فتح منصات ▪

 : البيداغوجيةأهم العمليات  
  .اعادة التسجيل -
  .اعادة االذماج -

  .االستئناف -

  .تفويج الطلبة -

 .  M2و   L3الترشح الى  -

  .تسجيل طلبة الماستر -

 :وضعيات مختلفة

 . تم التسجيل DEUAسنة ثالثة ليسانس ولطلبة . قوائم المقبولين للتسجيل -

 .   %20و  % 80 للسنة األولى ماسترنتائج الترشح   -

 ) ك الحقوق، ك االقتصاد، ك العلوم والتكنولوجيا، ك علوم الطبيعة وح......( .   تكوينيةأيام  -

  (تم اجراء المداوالت ولم ترسل المحاضر الى نيابة المديرية)   نتائج مداوالت الدورة االستدراكية -

  2022شهادة منذ بداية سبتمبر  137: تم اصدار لحد اآلن شهادات النجاح المؤقتة  -

عرف أيضا هذا األسبوع مواصلة التكفل بكل الحاالت العالقة على مستوى نيابة البيداغوجيا المتمثلة في طلبات  كما  
 .التحويل، إعادة اإلدماج، إعادة التسجيل..وغيرها
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 إحصاءات أولية:
  2 طلب تسجيل للماستر 120 ▪

  :التحويالت 

  2022بكالوريا قبل  -1

طلبا ورقيا مودع   50من  أكثر إلى باإلضافةطلب الكتروني  305معالجة اكثر من تم :  ةخارجيتحويالت  ▪
 .  شؤون الطلبة مكتب  على مستوى

طلبا ورقيا مودع على    80من    أكثر  إلى  باإلضافةطلب الكتروني    420: معالجة اكثر من  ةداخليتحويالت   ▪
  مستوى شؤون الطلبة

 إلى تاريخ اليوم : :فقد تم 2022 أما بالنسبة لباكالوريا -2

  طلب تحويل داخلي. 201معالجة  ▪

  طلب تحويل خارجي الى جامعة غرداية 222معالجة  ▪

   طلب تحويل خارجي مغادرين جامعة غرداية 102معالجة  ▪

 :2022عدد طلبة سنة اولى بكالوريا  -3
  2643الموجهون: ▪

  2448المسجلون:  ▪

 . طالبا غير مسجل 195 ▪

 .  % 93المسجلون :   نسبة ▪

ولم يسجل به نهائيا ( وتتم العملية    2022ملف تسجيل مباشر ) بكالوريا قبل    58  معالجة  التسجيل المباشر:  ▪
 كما يلي:  

 الترشح عبر ارضية التسجيل المباشر .   -

في   - االدخال  ثم  المقاعد  وعدد  الدنيا  والمعدالت  البيداغوجية  المنشورات  الملفات حسب  معالجة 
 لتحقق. بروقرس ل

 االرسال للوزارة لتسجيلهم .   -

  ايداع الملفات والتسجيل النهائي . -

  شهادة نجاح نهائية .  134منذ بداية سبتمبر تم تسليم  الشهادات النهائية:  ▪

 عمليات إعادة االدماج :   ▪

 سنوات تعالج على مستوى الكليات .   3أقل من  -

 ملف (   83: تعالج على مستوى نيابة المديرية ) تم معالجة   6سنوات الى  3من  -

  ملف (. 13سنوات تعالج على مستوى مدير الجامعة ) تم معالجة  6أكثر من  -

 :التخصصات المفتوحة في مرحلة التدرج بجامعة غرداية ▪
  كما يلي:  2023/  2022للموسم  خريطة التكوين ) التخصصات (على مستوى الطور االول والثاني  تضم   ▪

 
 ثانية ليسانس:  شهادة   ▪

ملف خارج   130ملف فيما يخص المترشحين لنيل شهادة ثانية ليسانس ) وتم رفض ابتداء    480تم معالجة  
 تخصصات، وتتم المعالجة كما يلي:   3الدائرة الجغرافية ( وكل مترشح اختار 

 المعالجة حسب المنشور الوزاري الخاص بسنة الحصول على البكالوريا .   -1

 الدليل الخاص بالمعدالت الدنيا الخاص بسنة الحصول على البكالوريا.   -2

 سنوات الماضية .   5أرضية بروقرس للتأكد من عدم التسجيل على ارضية بروقرس خالل  -3



9 

 

 ا أخرى .  التأكد على مستوى االرضية في عدم الحصول على بكالوري  -4

 المقاعد البيداغوجية.   -5

 في االرضية. إلدخالهمفي حالة القبول االرسال الى الوزارة  -6

 تحويل الملفات الى جامعة غرداية.   -7

 تعليمات: 
 األيام التوجيهية للسنة أولى ليسانس.  -

 برمجة حصص المرافقة .   -

 مواصلة االجتماعات البيداغوجية.   -

 انتخاب ممثلي الطلبة .   -

 ضرورة وجود كل اعالنات الكلية على موقع الجامعة .   -

 .   QRمراقبة وضع روابط على موقع الجامعة و  -

توصيات بأن يحضى الطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة وكذا أصحاب األمراض المزمنة )قصور كلوي   -
حصص معالجة كيميائية مثال(  يتطلب حصص تصفية الدم مثال ( واألمراض الخطيرة )سرطان يحتاج  

  .بمعاملة خاصة بخصوص البرمجة والغيابات وكذلك تهيئة الممرات وتحضير أماكن خاصة في القاعات

المساعدة   - بالطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة، والتواصل مع مركز  الجامعة خاص  خلق فضاء في موقع 
 .هاته الحاالت إعالمها ومرافقتهاالنفسية خاص بهاته الفئة. لذا يرجى في حالة وجود مثل 

 .  02فيما يتعلق بمداوالت الماستر  2022-   2021ضرورة انهاء ما يتعلق بالموسم الجامعي  -

 توصيات المدير:
 ضرورة اتمام العمليات المتعلقة ببروغرس .  -

الم - التخصصات  المبررة وفي  الحاالت  اال في  بالمؤقتين  االستعانة  االضافية وعدم  الساعات  حددة  مراقبة 
 التالية: الرياضيات، االعالم اآللي، االنجليزية .. 

 التواجد اليومي خاصة مع بداية الساعة الثامنة صباحا .  -

 ضرورة االجتماعات البيداغوجية  مع جميع المكونات .  -

 العمليات المطلوبة في بروقرس: 
 انشاء المجموعات واالفواج .   -

 اسناد المواد لألساتذة.  -

 األكاديمية. استئناف العطل  -

 لجميع المستويات  ) عملية مهمة جدا لتحديد المعامالت واألرصدة  ( .     canevasالتحقق من  -

 من أجل ادراجها في المنصة .   EXCELملفات   % 20ارسال محاضر وملفات الماستر فئة  -
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 عميد كلية العلوم االجتماعية واالنسانية :  -2
 
 :البيداغوجيةمتابعة الوضعية  2-1

 وضعية تسليم شهادات 
 التخرج للطلبة 

عملية التسليم جارية على مستوى  
 مصلحة الشهادات بالكلية 

 المالحظة 

االستدراكية   الدورة  نتائج 
 02للماستر

 )التقييم، المداوالت، الشهادات( 

ت   / تم 

 تم  برمجة أغلب المواد حضوريا عدا   المواد التي تدرس عن بُعد
 مواد الوحدات األفقية 

/ 

 / تم ت 01وضعية تسجيل طلبة الماستر
 %15األعمال الموجهة  - نسب سير الدروس

 %25الدروس -
/ 

استخدام برنامج زووم للتواصل عن بعد  وضعية الدروس عن بًعد 
وبرنامج جوجل كالس رووم للتعليم عن 

 بعد

/ 

 / 10/09/2022 الدروسانطالق 
إعالمية   لحصص  التحضير 
وتعريفية موجهة لفائدة طلبة السنة  

 األولى جذع مشترك 

 تم  برمجتها في الفترة الممتدة 
 . 30/10/2022- 23من 

البيداغوجي   الفريق  متابعة 
 بالتنسيق مع رؤساء األقسام 

 

 : نسب النجاح في الكلية 2-2

االستدراكية   العادية % الدورة  المستوى القسم  الكلية  الدورة 
% 

االجتماعية  العلوم 
 واإلنسانية 

 العلوم اإلسالمية

L1 72% 08% 
L2 89% 08% 
L3 88% 06% 

M1 67% 02% 
M2 36% 62% 

 التاريخ

L1 26.25% 16% 
L2 72.72% 11% 
L3 63% 21% 

M1 54.75% 04% 
M2 55.1% 35% 

اإلعالم  علوم 
 واالتصال 

L1   
L2 59% 10% 
L3 62.13% 21.36% 

M1 58.49% 13.51% 
M2 56.14% 33% 

االجتماع   علم 
 والديموغرافيا 

L1 76% 15% 
L2 54% 03% 
L3 75% 04% 

M1 58% 04% 
M2 32% 52% 

وعلوم   النفس  علم 
 التربية واالرطوفونيا  

L1   
L2 63.17% 01.24% 
L3 78.26% 04.35% 

M1 48.95% 14.68% 
M2 81.6% 18% 

 %15.96 %62.02 المجموع
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 عميد كلية علوم الطبيعة والحياة:  -3
 الوضعية البيداغوجية:   3-1
 . % 15نسبة سير الدروس  تسير المحاضرات والتطبيقات بشكل عادي -
 االستمرار في تسليم الشهادات.  -
 كل المواد تدرس حضوريا .  -

 مستمرة . 02تسجيالت طلبة الماستر  -

 تم استكمال ملفات الساعات االضافية  .  -

 تم عقد عدد من االجتماعات البيداغوجية .  -

 تم عقد حصة توجيهية لطلبة السنة االولى .  -

في   الكهرباء  مشكلة   ، اآللي  االعالم  مخابر  انعدام  التالية:  المشاكل  تسجيل  معدات  مع  الى  نحتاج  المكتبة، 
Stabilisateur   . عدم وجود الماء الصالح للشرب ، 

 معدالت النجاح:  3-2

Filière  Niveau Taux de réussite 

  L1 SNV 59% 

Sciences biologiques 

L2 Sciences biologiques 80% 

L3 
Biochimie 44% 

Microbiologie 75% 

M1 
Biochimie appliquée 66% 

Microbiologie appliquée 72% 

M2 
Biochimie appliquée 81% 

Microbiologie appliquée   

Sciences agronomiques 

L2 Sciences agronomiques 75% 

L3 

Production animale 82% 

Production végétale 87% 

Protection des végétaux 93% 

M1 Protection des végétaux 63% 

M2 Protection des végétaux 81% 

Ecologie et environnement 

L2 Ecologie et environnement 89% 

L3 Ecologie et environnement 87% 

M1 Ecologie 79% 

M2 Ecologie 86% 

  Taux moyen 76% 
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 عميد كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير:  -4
 الوضعية البيداغوجية:   4-1

 تم اجراء المداوالت .  -

 تم تسليم معظم الشهادات .  -

 أسابيع .  3انطلقت الدروس منذ  -

 نعاني من نقص عدد األساتذة .  -

 مستمرة . عملية انتخاب ممثلي الطلبة  -

 ساعة .  438الساعات االضافية  -

 نسبة النجاح في الكلية بعد إجراء المداوالت االستدراكية :  4-2
 القسم 

 
 النسبة 

  %  83.70 قسم علوم التسيير  
 % 65.1 قسم علوم مالية ومحاسبة  

 % 42 قسم علوم التجارية  
 % 49   قسم علوم االقتصادية 

 % 68 السنة أولى جدع مشترك 
 نسبة النجاح في الكلية  

  
 مع تطبيق االنقاذ(  % 66الى  ارتفعت  )  % 61.56

 

 كلية العلوم ولتكنولوجيا:  -5
 الوضعية البيداغوجية:  5-1

تأخرت بأسبوع بسبب فتح التخصص الجديد )طاقات متجددة    1انطلقت الدروس في آجالها، فقط بالنسبة للماستر  
ثالثة أسابيع دراسة لكل المستويات و أسبوع واحد    2022أكتوبر    6في الميكانيك(، وقد تم تسجيل إلى غاية  

 .  1بالنسبة للماستر 

 وضعية تسليم الشهادات:  .1

العادية: تم استخراج جميع الشهادات )ماعدا بعض الحاالت المتعلقة بنقض   شهادات التخرج للدورة -
 وثائق في ملف الطالب( والتسليم يتم منذ جويلية الفارط. 

التاريخ ) - للدورة اإلستدراكية: تم إلى غاية هذا  التخرج  ( استخراج شهادات  09/10/2022شهادات 
وا اآللي  واإلعالم  الرياضيات  بتخصصات  الخاصة  باقي  النجاح  انتظار  في  الكيميائية  لهندسة 

 التخصصات. أما التسليم فيتم بشكل يومي بعد إرسال الشهادات من طرف نيابة المديرية للدراسات.  

 : 2نتائج الدورة اإلستدراكية للماستر  .2

انتهت جميع مداوالت الدورة اإلستدراكية، وإرسال بعض المحاضر لنيابة العمادة للبيداغوجيا في انتظار  
 ول باقي المحاضر والتي سيتم إرسال نسخ منها إلى نيابة المديرية للدراسات. وص

 المواد التي تدرس عن بعد: .3

 المقاييس التي اتفقت فرق التكوين على برمجتها عن بعد. وفيما يلي الجدول الخاص بهاته المقاييس: 
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 : 1وضعية تسجيل طلبة الماستر  .4

 2022أكتوبر   6انتهت التسجيالت يوم  %20تمت و فئة  % 80فئة 
 نسب سير الدروس وتقدمها :  .5

 % 25باقي المستويات حوالي     %10حوالي   1إلى غاية تاريخ اإلجتماع : ماستر 

 وضع الدروس في األرضية الرقمية: .6

الجامعة، وعدم تسير بوتيرة متباطئة بسبب العطل الذي أصاب المنصة الرسمية للتعليم عن بعد على موقع  
توجه أساتذة الكلية لبدائل أخرى ماعدا المجموعات الحوارية في البريد اإللكتروني أو بعض الصفحات  

 في مواقع التواصل اإلجتماعي. 
 وضعية األساتذة المؤقتين والساعات اإلضافية:  .7

بة لملفات الساعات  هناك عدد كبير من األساتذة المؤقتين بالكلية بسبب العجز الكبير في التأطير . بالنس
المدنية   الري والهندسة  ملفات قسم  الملفات وبقيت  أغلب  إرسال  اإلجتماع_  يوم  تم_إلى غاية  اإلضافية 

 للسداسيين وملفات قسم اآللية والكهروميكانيك للسداسي الثاني. 

 الحصص اإلعالمية لطلبة السنة األولى:  .8

 LMDولى ليسانس بالكلية تم خاللها شرح نظام الــ  تم تنظيم حصة إعالمية توجيهية لفائدة طلبة السنة األ 
 إضافة إلى قراءة في القوانين الجديدةالمتعلقة بالتنظيم والتسيير البيداغوجيين. 

 اإلجتماعات البيداغوجية على مستوى الكلية:  .9

تم عقد اجتماع بيداغوجي ضم الطاقم اإلداري ورؤساء ميادين التكوين وقد تم إرسال نسخة من محضر 
جتماع إلى نيابة المديرية للدراسات لإلعالم واإلطالع. كما تم عقد اجتماع مجلس الكلية تم التطرق فيه  اإل 

 إلى الحصيلة البيداغوجية للموسم المنقضي وظروف انطالق الموسم الحالي. 
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 :2021/2022نسب النجاح  5-2

 
 نسب النجاح حسب األقسام: 

  :والكهروميكانيكقسم اآللية  .1

 عدد الطلبة الناجحين  ( %نسبة النجاح)
عدد الطلبة  
 المسجلين 

 المستوى التخصص 

 األولى ليسانس علوم المادة 69 42 60

 فيزياء طاقوية  23 13 56

 الثانية ليسانس 
 كيمياء عضوية  25 22 88

 صيانة صناعية  72 45 62

 آلية 66 44 66

 فيزياء طاقوية  8 4 50

 الثالثة ليسانس

 كيمياء عضوية  14 14 100

 صيانة صناعية  81 52 64

 آلية 65 52 80

100 24 24 
طاقات متجددة 

 مهني

 آلية وأنظمة  59 31 52

 صيانة صناعية  63 40 63 أولى ماستر 

 طاقات متجددة 69 39 56

 آلية وأنظمة  49 40 81

 صيانة صناعية  45 52 93 ثانية ماستر 

 طاقات متجددة 49 36 73

 المجموع 781 550 70.42%

 
  :قسم الرياضيات واإلعالم اآللي .2

 

 عدد الطلبة الناجحين  عدد الطلبة المسجلين  التخصص  المستوى
نسبة النجاح  

(%) 

 18.9 36 31-221 جذع مشترك  األولى ليسانس

 الثانية ليسانس 
 41.17 07 6-23 رياضيات
 75.43 43 4-61 إعالم آلـــي

 الثالثة ليسانس
 52.6 10 19 رياضيات
 80 52 65 إعالم آلـــي

 أولى ماستر 
 46.6 07 15-30 رياضيات
 55.5 20 10-46 إعالم آلـــي

 ثانية ماستر 
 50 9 18 رياضيات
 78 20 26 إعالم آلـــي

 % 46.04 204 443 المجموع
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  :قسم هندسة الطرائق .3
 

 : المدنيةقسم الري والهندسة  .4

 

 عدد الطلبة الناجحين  ( %نسبة النجاح )
عدد الطلبة  
 المسجلين 

 المستوى التخصص 

 هندسة مدنية 58 38 65
 ري 38 13 34 الثانية ليسانس 

 هندسة مدنية 85 46 54
 ري 29 19 65 الثالثة ليسانس

 هياكل 79 43 54
 أولى ماستر 

 ري حضري 36 24 67

 ماستر ثانية  هياكل 56 43 76
 ري حضري 30 27 90

 المجموع 411 253 61.55%

 
 : الجذع المشترك علوم وتكنولوجيا

 المستوى والتخصص  عدد الطلبة المسجلين  عدد الطلبة الناجحين  ( %نسبة النجاح )

 جذع مشترك علوم وتكنولوجيا  567 204 35%

 

 %57.68نسبة النجاح العامة بالكلية = 

 

 كلية اآلداب واللغات :  عميد  -6
 الوضعية البيداغوجية:  6-1

بعض  - في  للطلبة  جماعي  تسجيل غياب  مع  المعتمدة  الرزنامة  في  مقرر  هو  كما  الدروس  انطالق 
 المستويات في األيام األولى ثم انتظم الحضور

 في الدورة العادية.  330شهادة من أصل  210وضعية تسليم الشهادات: العملية جارية وقد سلما  -
  نتائج الدورة االستدراكية تمت في انتظار توقيع المداوالت وتسليم الشهادات.  -
 مواد في قسم االنجليزية.   3 المواد كلها حضورية عدا ما -
 بالمائة مستمرة. 20بالمائة تمت،  80تسجيل الماستر حصة  -

 المستوى التخصص  الطلبة المسجلين عدد  عدد الطلبة الناجحين  ( %نسبة النجاح )

 الثانية ليسانس  هندسة الطرائق 75 62 82

 الثالثة ليسانس هندسة الطرائق 114 82 71

 أولى ماستر  هندسة كيميائية  72 40 55

 ثانية ماستر  هندسة كيميائية  82 73 89

 المجموع 343 257 75%
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 15أدب قديم: ،  15أدب حديث.،   .30لسانيات: 
 18فرنسية. 
 . 62انجليزية.

 الدروس في االرضية .وضعية 
 األساتذة المؤقتون والساعات االضافية في قسمي اللغة واألدب العربي و اللغة االنجليزية. في الفرنسية ال يوجد 

 حصص اعالمية لفائدة طلبة السنة األولى. مبرمجة

 :نسب النجاح 6-2
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  %  39.32: مالي الكليةإج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 قسم األدب العربي 
 

  نسبة الطلبة الناجين 

73.68٪ السنة   
 االولى 

 الليسانس 

63.15٪ السنة   
 الثانية 

=٪45 ٪ السنة   
 الثالثة 

25.28٪ السنة   
 االولى 

 الماستر 

السنة   28.57
 الثانية 

 قسم الفرنسية 
 

 

  نسبة الطلبة الناجين 

57٪ السنة   
 االولى 

 الليسانس 

86٪ السنة   
 الثانية 

٪41 السنة   
 الثالثة 

76٪ السنة   
 االولى 

 الماستر 

السنة   76.41
 الثانية 

 قسم اإلنجليزية 
 

  نسبة الطلبة الناجين 

11.56٪ السنة   
 االولى 

 الليسانس 

0.71٪ السنة   
 الثانية 

٪5.55 السنة   
 الثالثة 

السنة   ال يوجد استدراك 
 االولى 

 الماستر 

يوجد استدراك  ال السنة   
 الثانية 
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 :كلية الحقوق والعلوم السياسية  -7
 الوضعية البيداغوجية:  7-1

 .وأسبوع ماسترأسابيع  3تم انطالق الدروس في الموعد وقد تدريس  -

 تسليم الشهادات العملية مستمرة.  -

 ترسل محاضر المداوالت خالل هذا االسبوع .  -

 ال توجد مواد تدرس عن بعد . -

 تم برمجة الحصة االعالمية للطلبة .  -

 
 2021/2022النتائج بكلية الحقوق والعلوم السياسية الموسم الجامعي  نسب 7-2

 :   السياسية العلوم قسم -

النسبة  
اإلجمالية  
 للناجحين 

مجموع 
الطلبة  

الناجحين  
في  

 الدورتين 

الناجحين في  
الدورة  

 االستدراكية 

نسبة 
 النجاح 

في الدورة 
 العادية 

الناجحين  
في الدورة 

 العادية 

عدد  
 الطلبة 

 المستوى

66% 12 1 61% 11 18 
السنة  
 االولى

 الليسانس 
83 % 10 0 83 % 10 12 

السنة  
 الثانية 

- - - - - - 
السنة  
 الثالثة 

73 % 22 1 70% 21 30 
إجمالي  
 ليسانس 

86 % 06 0 86 % 06 07 
السنة  
 االولى

 18 05 % 28 07 12 % 66 الماستر 
السنة  
 الثانية 

80 % 20 07 44 % 11 25 
إجمالي  
 الماستر 

 إجمالي القسم   اإلجمالي   55 32 % 58 8 42 72%
 
 قسم الحقـــــــوق  :   -

النسبة  
اإلجمالية  
 للناجحين 

 المعيدين  المقصيين
الناجحين  

 بدين

الناجحين  
في الدورة 
 اإلستداركية 

الناجحين  
في الدورة 

 العادية 

عدد الطلبة  
 المسجلين 

 المستوى

62% 03 222 59 
103 216 603 

السنة  
 األولى

 الليسانس 

76 % 02 77 54 
112 93 338 

السنة  
 الثانية 

89 % / 21 / 

121 
66 208 

السنة  
الثالثة  

 قانون عام 

77 % / 36 / 

50 
77 163 

السنة  
الثالثة  
قانون 
 خاص 
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49 % 
/ 61 / 35 24 120 

السنة األولى 
 خاص

 الماستر 
50 % 

/ 43 / 14 45 87 
الثانية  السنة 

 خاص

69 % 
/ 51 / 31 84 166 

السنة أولى  
 جنائي

80 % 
/ 21 / 33 51 105 

السنة الثانية  
 جنائي

50 % 
السنة أولى   170 58 23 05 84 /

  إداري 

66 % 
السنة الثانية   124 39 43 / 42 /

  إداري 

 

75.95 % 05 658 118 565 753 2084 
إجمالي قسم  

 الحقوق 
 

 طالب على مستوى الكلية  2139 
 إجمالي الكليـــــة + النسب  

 
 نسب الناجحين في الدورة العادية    % 36
 نسب الناجحين في اإلستداركي   % 26

 نسب الناجحين بالدين    % 5.51
 نسب المعيدين    % 32
 نسب الناجحين في الدورتين % 63
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 التكوين في الطور الثالث والبحث العلمي - ثالثا ❖

 عرض السيد المدير وضعية البحث العلمي على مستوى الجامعة :
 
عنوان السنة  ب  تقرير عن سير تحضير عروض التكوين في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي   -1

 :2023/  2022الجامعية 
 

مشاريع   عدد 
PRFU 

اجمالي  
 المقاعد 

عدد   الشعب المعنية  عدد المقاعد  
 الشعب 

 رقم الكلية 

02    +01    +
01  +02 

48 

12 
15 
09 
12 

 ع اقتصادية
 ع التسيير

 ع مالية
 ع تجارية

04 SECSG 01 

 24 
12 
6 
6 

 ل عربية - 
 ل فرنسية  - 
 ل انجليزية  - 

03 LL 02 

 15 
9 
3 
3 

 طاقات متجددة  - 
 الري  - 
 الفيزياء  - 

03 ST 03 

 - -  -  -  - SNVST 04 

 27 
9 
9 
9 

 علم النفس  - 
 ع اسالمية  - 
 تاريخ  - 

03 SSH 05 

05  +02 24 
15 
09 

 الحقوق - 
 ع سياسية  - 

02 DSP 06 

- 138 - - 15 
 المجموع 

 
 

 تسيير المخابر:  -2
 عميد الكلية المسؤول المباشر عن تسيير الكلية .  -  
 تكليف عمداء الكليات باستهالك االعتمادات .  - 
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نائب المدير المكلف بالعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط واالتصال والتظاهرات   -رابعا ❖
 العلمية:

 

 15/12/2022: الى غاية التظاهرات العلمية والنشاطات المبرمجة .1

الهيكل المعني بالتظاهرة   )نيابة/ كلية /مخبر/ غير   الرقم 
 ذلك(

عدد  
 التظاهرات 
 المبرمجة 

 غير المنجزة 

 01 03 كلية الحقوق والعلوم السياسية  01
 06 01 كلية العلوم االجتماعية واالنسانية  02
 01 01 كلية اآلداب واللغات  03
 03 03 كلية العلوم والتكنولوجيا  04
 04 00 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  05
 01 00 كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض  06

 16 08 المجاميع 

 
: تأكيد على أن أهداف التظاهرات والنشاطات العلمية تصب في المحاور األولوية للسياسة الوطنية: األمن مالحظة

 الغذائي، األمن الطاقوي، صحة المواطن..  

 : 2022التربصات قصيرة المدى لسنة  .2

 . 2022تم اإلعالن عن منصة الترشح وتقديم الملفات للمنحة  •

 لتقليل عبئ ملف الترشح.   - الموارد البشرية - مراسلة لتحديث منصة البروغرس  •

 . 2018مراسلة قواعد التصنيف وتقييم الملفات المعتمدة من المجلس العلمي للجامعة  •

 بة على التساؤالت. اجتماع مع نواب العمداء للعالقات الخارجية للتوضيح واإلجا •

 .  2019تم اإلعالن عن مباشرة استهالك منحة  •

 . +Erasmusبرامج لعدم فتح باب الترشح  برامج الشراكة والتعاون الدولي:
 
 المدير للتنمية واالستشراف والتوجيه نائب : خامسا ❖

 

 :أوال:   التجهيز

 : الجامعة/ تقييم البرامج االستثمارية والمشاريع الجارية على مستوى 1

بعد المنح المؤقت، تم الحصول على مقرر تسجيل العملية من الوزارة، في انتظار مشروع كهرباء القطبين: -1
 يوما. 45األمر بالخدمة. للعلم مدة االنجاز هي  

  05األسبوع المنصرم لحصة صيانة المباني بمدة    1انطلقت األشغال في القطب    :1تأهيل هياكل القطب رقم  -2
لإلنجاز،   لجنة   أشهر  التأشير عليها من طرف  انتظار   بالتأثيث في  الخاصة  الثانية  الحصة  أما بخصوص 

 الصفقات. 
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تم اإلعالن عن استشارة الحصة األولى المتعلقة بتهيئة مقر الحاضنة    تهيئة وتجهيز حاضنة جامعة غرداية: -3
يوم  2022أكتوبر  5بتاريخ   والتقييم  الفتح  تتم عملية  أن  إلى بح  2022أكتوبر  19، على  باإلضافة  ول هللا، 

 التحضير لدفتر الشروط الخاص ب االستشارة الثانية لحصة التجهيز.

:تم استالم الجزء األكبر من التجهيزات بتاريخ  COVID 19اقتناء التجهيزات الالزمة إلنشاء مخبر فحص   -4
بتاريخ  2022أفريل    14 التجهيزات  من  جزء  استكمال  وتم  تمت  2022أكتوبر    4،  أين  التكوين ،  عملية 

، مع تسجيل بعض التحفظات في التوريد تم تبليغها للمتعامل، أما  2022أكتوبر    5و    4للمتخصصين يومي  
سبتمبر   28بخصوص الحصة الثالثة المتعلقة باقتناء المواد االستهالكية فقد تم االعالن عن االستشارة بتاريخ 

 وعملية الفتح   تمت اليوم على الساعة العاشرة.  2022

والحياة -5 الطبيعة  وعلوم  والتكنولوجيا  العلوم  كليتي  لفائدة  علمية  تجهيزات  الصفقة :اقتناء  عن  االعالن  بعد 
الفتح يوم   القانونية، تمت عملية  التقنية للتجهيزات من 2022سبتمبر    11واستكمال اآلجال  المعاينة  ، وتمت 

 ل المنح المؤقت. طرف اللجان التقنية في انتظار التقييم  النهائي للعملية من أج

للصفقة من طرف المراقب   01بعد التأشير على الملحق رقم :عملية توسعة شبكة االنترانت بجامعة غرداية -6
 للمتعامل.  01المالي  تم استئناف األشغال، أال أنه لوحظ تأخر في االنجاز تم توجيه اإلعذار رقم 

بالمائة، وهي    100(: تمت العملية بنسبة   ARNبالشبكة األكاديمية للبحث العلمي )  3عملية ربط كليات القطب   -7
 قيد التسوية المالية. 

 : األشغال جارية بشكل طبيعي. للبحث بجامعة غردايةمخابر  05عملية انجاز  -8

الجامعي   -9 للقطب  الخارجية  المساحات  تهيئة  شبه  :03متابعة  اآلن  معينة، هي  فترة  في  األشغال  انطالق  بعد 
 متوقفة أو جارية بشكل بطيئ. 

 ثانيا: اإلحصائيات:  

 باشرت مصلحة االحصاء مجموعة من االحصائيات تخص:

 حتياجات الخاصة على مستوى الجامعة.إحصاء الطلبة من ذوي اال  -

 إحصاء الحجم الساعي على مستوى الجامعة، حسب كل مستوى، تخصص وشعبة.  -

 إعداد نموذج بطاقة األهداف لكل كليات ومديريات الجامعة.  -

 وتم مراسلة جميع المسؤولين بالخصوص.

 ثالثا: تحسين أداء فريق اإلعالم 

المدير   السيد  إشراف  االعالم  تحت  مصلحة  هيكلة  إعادة  يجري  للجامعة  العامة  األمانة  مصالح  مع  وبالتنسيق 
 والتوجيه بمديرية التنمية واالستشراف والتوجيه، من أجل االرتقاء بهذه المصلحة وتحسين أدائها. 
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 للجامعة  العام األمين- سادسا ❖
 

 2022الميزانيات المفوضة 
 رئاسة الجامعة  الكليات  إجمالي الميزانية البيـــــــــــان

 2,303,500,000 - 2,303,500,000 القسم األول

 000,00 800 2 000,00 200 1 000,00 000 4 المصاريف تسديد

 000,00 100 2 000,00 400 2 000,00 500 4 األدوات و األثاث

 000,00 900 3 000,00 100 12 000,00 000 16 اللـــــــــــوازم 

 000,00 000 1 000,00 000 9 000,00 000 10 التــــوثيــــق 

 24,300,000 19,700,000 000,00 000 44 أشغــــال الصيانـــــة 

 000,00 180 5 000,00 000 9 000,00 180 14 التربصات خارج الوطن

 000,00 800 1 000,00 200 2 000,00 000 4 أدوات و أثاث اإلعالم اآللي

 000,00 700 1 000,00 300 2 000,00 000 4 عتاد البيداغوجيا

 000,00 100 1 000,00 900 4 000,00 000 6 مصاريف الطور الثالث 

 000,00 500 000,00 500 2 000,00 000 3 التظاهرات العلمية 

النشاطات الثقافية و  
 000,00 200 3 000,00 500 1 000,00 700 4 الرياضية 

تربصات الطلبة في الوسط  
 000,00 232 000,00 300 2 000,00 532 2 المهني

 000,00 000 80 - 000,00 000 80 تكاليف ملحقة 

 000,00 000 1 - 000,00 000 1 ألبسة العمال

 000,00 000 4 - 000,00 000 4 تكوين الموظفين بالجزائر 

 000,00 320 1 - 000,00 320 1 حظيرة السيارات 

 000,00 200 - 000,00 200 التعاون العلمي 

 000,00 600 - 000,00 600 مصاريف نقل الطلبة 

 9,100,000 - 9,100,000 البحث العلمي

02مجموع القسم   2,516,632,000 69,100,000 144,032,000 
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 البيــان 
 الكليات

ST   SNV   SCE Eco  SCE HS  Lettres 

/langues  Droit   

 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 تسديد المصاريف

 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400  األدوات و األثاث

 000,00 800 000,00 700 000,00 800 000,00 800 000,00 000 5 000,00 000 4 اللـــــــــــوازم 

 000,00 300 1 000,00 200 1 000,00 200 1 000,00 300 1 000,00 000 2 000,00 000 2 التــــوثيــــق 

أشغــــال 
  2,300,000  4,000,000  5,400,000  2,600,000  2,700,000  2,700,000 الصيانـــــة 

التربصات خارج  
 000,00 500 1 000,00 500 1 000,00 500 1 000,00 500 1 000,00 500 1 000,00 500 1 الوطن

أدوات و أثاث 
  300,000 000,00 300 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 400 اإلعالم اآللي 

 000,00 300 000,00 400 000,00 500 000,00 300 000,00 400 000,00 400 عتاد البيداغوجيا

مصاريف الطور 
 000,00 000 1 000,00 500 000,00 000 1 000,00 500 1 000,00 400 000,00 500 الثالث

 000,00 400 000,00 400 000,00 400 000,00 500 000,00 400 000,00 400 التظاهرات العلمية 

النشاطات الثقافية  
 و الرياضية 

300 000,00 300 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

تربصات الطلبة  
 000,00 100 0,00 000,00 200 000,00 400 000,00 800 000,00 800 في الوسط المهني

  69,100,000 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
 

 2022سبتمبر  30نسبة االستهالك إلى غاية 

 البيـــــــــــان
 الكليات 

 رئاسة الجامعة 
ST SNV SCE Eco SCE HS 

Lettres 

/langues 
Droit 

 32,13 99 49,5 100 85 62 93,51 تسديد المصاريف

 21,64 99 50 20,71 99 00 12,50  األدوات و األثاث

 38,54 79 15,66 97,71 98 90 68,56 اللـــــــــــوازم 

 00 98 0 89,78 90 00 89,27 التــــوثيــــق 

 57,20 98 90,32 99,92 92 64 93,27 أشغــــال الصيانـــــة 

 3,45 0 0 00 00 00 00 التربصات خارج الوطن

 78,32 100 10 74,91 99 75 41,90 عتاد ولوازم اإلعالم اآللي 

 98,04 83 0 32,30 99 93 88,50 عتاد البيداغوجيا

 2,8 99 50 86,30 99 50 96,67 مصاريف الطور الثالث 

 61 98 0 0 80 00 84,74 التظاهرات العلمية 

 99,53 99 31,65 13,75 99 00 65,50 النشاطات الثقافية و الرياضية 

تربصات الطلبة في الوسط  
 9,05 00 - 00 93 56 00 المهني

 
 2022سبتمبر  30نسبة االستهالك إلى غاية 

 البيـــــــــــان
 الكليات 

 رئاسة الجامعة 
ST SNV SCE Eco 

SCE 

HS 

Lettres 

/langues 
Droit 

المصاريفتسديد   93,51 62 85 100 49,5 99 32,13 

 21,64 99 50 20,71 99 00 12,50  األدوات و األثاث

 38,54 79 15,66 97,71 98 90 68,56 اللـــــــــــوازم 
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 00 98 0 89,78 90 00 89,27 التــــوثيــــق 

 57,20 98 90,32 99,92 92 64 93,27 أشغــــال الصيانـــــة 

التربصات خارج  
 3,45 0 0 00 00 00 00 الوطن

عتاد ولوازم اإلعالم  
 78,32 100 10 74,91 99 75 41,90 اآللي

 98,04 83 0 32,30 99 93 88,50 عتاد البيداغوجيا

مصاريف الطور 
 2,8 99 50 86,30 99 50 96,67 الثالث

 61 98 0 0 80 00 84,74 التظاهرات العلمية 

الثقافية و  النشاطات 
 99,53 99 31,65 13,75 99 00 65,50 الرياضية 

تربصات الطلبة في  
 9,05 00 - 00 93 56 00 الوسط المهني

 

 
 2022سبتمبر  30نسبة االستهالك إلى غاية 

 البيـــــــــــان

 الكليات 

 رئاسة الجامعة 

ST SNV 
SCE 

Eco 
SCE HS 

Lettres 

/langues 
Droit 

 21,21 - - - - - - تكاليف ملحقة 

 48,30 - - - - - - ألبسة العمال

تكوين الموظفين  
 بالجزائر

- - - - - - 10,60 

 6,79 - - - - - - حظيرة السيارات 

 00 - - - - - - التعاون العلمي 

 00 - - - - - - مصاريف نقل الطلبة 

 00 - - - - - - البحث العلمي
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نسبة استهالك القسم 
 األول

- - - - - - 73,50 

 
 2022الميزانية اإلضافية 

  للحصول إعتمادات إضافية مفصلة كاآلتي: 2022جوان  23م تقديم المشروع بتاريخ ت

  دج للتكفل بما يلي: 302.000.000: بمبلغ قدره القسم األول

  2022التكفل رواتب الموظفين الجدد لسنة  -

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

  2022 -  2021التكفل بمشاريع البحث لسنتي: -

 تأمين الطلبة   -

  تغطية العجز في مستحقات األساتذة المؤقتين -

  فقد تم طلب إعتمادات إضافية في : بالنسبة للقسم الثاني:

  خدمات االنترنيتدج للتكفل بمصاريف االشتراك في  5.000.000تكاليف ملحقة:  -

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

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

 م الدكتوراه.  دج للتكفل بمصاريف قس 2.000.000المصاريف المرتبطة بالدراسات ما بعد التدرج:  -

 

 : تقييم وضعية األمن والوقاية في حرم الجامعة

 عون أمن( 116: )توزيع أعوان األمن الداخلي للجامعة -1

 24/72عون أمن بنظام  22مديرية الجامعة وكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير:  -

 24/72عون أمن بنظام  23كلية العلوم والتكنولوجيا:  -

 24/72عون أمن بنظام  16علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض: كلية  -

 24/72عون أمن بنظام  16كلية الحقوق والعلوم السياسية:  -

  24/72عون أمن بنظام  18 كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية:  -

 24/72عون أمن بنظام  18كلية اآلداب واللغات:  -

  المركزيةبدوام يومي في المكتبة   02يوجد عونين  -

  02بدوام يومي في القطب الجامعي  01عون  -

 عونPsg (81  )توزيع أعوان أمن شركة األمن و الحراسة  - 2

 24/72عون بنظام  32: 01القطب الجامعي  -

 24/72عون بنظام  32: 02القطب الجامعي  -

 24/72عون بنظام  17: 03القطب الجامعي  -

  ن والحراسةاألجهزة المتوفرة لدى أعوان أمن شركة األم - 3

  Talkie walkieأجهزة االتصال الالسلكي  08 -

 كاشف المعادن   02 -

 Trocheأضواء محمولة  05 -

 
 : تقييم وضعية األمن والوقاية في حرم الجامعة )تابع(
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  مخططات األمن الداخلي ومخططات الوحدة للتدخل ضد خطر الحريق واالنفجار ▪

  2021أوت  08التحديث يوم مخطط األمن الداخلي للجامعة : تم  -

 2022أفريل  13مخطط الوحدة للتدخل ضد خطر الحريق واالنفجار: تم التحديث يوم  -

: ينبغي العمل على رفع التحفظات األمنية المذكورة في المخطط وفي تقارير اللجان األمنية وذلك  مالحظة -
  حسب اإلمكانات المتاحة,

  كاميرات المراقبة: ▪

 : 01القطب الجامعي  -

o ال تشتغل؛ 08/ 01/02/03/04/05/06/07: الكاميرات رقم 01لتلفاز رقم ا  

o  ال تشتغل؛ 10: الكاميرا رقم 02التلفاز رقم  

  :02القطب الجامعي  -

o 03/04/05/06/08/09/10/11/12/14/15/16: 01التلفاز رقم.  
o 09/11/15/16: 02التلفاز رقم.   

 .األجهزةالعمل جار مع أحد المقاولين إلصالح هذه 
 

  متفرقات:

  توجد تسربات متكررة للمياه في أماكن متفرقة من الجامعة؛  -

  سقوط العديد من أعمدة اإلنارة والتي قد تشكل خطرا على رواد الجامعة؛ -

  أبواب األقسام والمدرجات بحاجة إلى الصيانة؛ -

  ؛ليالسجلنا ضعف ملحوظ لإلنارة عبر كافة األقطاب مما يعيق عمل أعوان األمن  -

 ضالة عبر أقطاب الجامعة. انتشار الكالب ال -

 

 :عملية التشجير وصيانة المساحات الخضراء

، تم إسداء توجيهات خاصة إلى األمناء العامين للكليات  2022سبتمبر    28خالل جلسة المرافقة المنعقدة بتاريخ  
 تتمثل في:  

إعطاء عناية أكثر بمحيط الكلية وتزينه بشتى الطرق وكذا المساحات الخضراء التابعة للكلية باستغالل كل  -
المتاحة واالستعانة بالنوادي والتنظيما المعتمدة، وعدم االعتماد فقط على ميزانية  اإلمكانات  ت الطالبية 

 الكلية.... 

 بناء على ما سبق، وبأمر من مدير الجامعة ستنظم مسابقة ألحسن كلية من حيث المحيط والبيئة والنظافة.   - 

 عملية التشجير وصيانة المساحات الخضراء 

توجيهات خاصة إلى األمناء العامين   ، تم إسداء2022سبتمبر    28خالل جلسة المرافقة المنعقدة بتاريخ  
 للكليات تتمثل في:  

إعطاء عناية أكثر بالمساحات الخضراء التابعة للكلية باستغالل كل اإلمكانات المتاحة واالستعانة بالنوادي   -
 والتنظيمات الطالبية المعتمدة، وعدم االعتماد فقط على ميزانية الكلية.... 

 مدير الجامعة ستنظم مسابقة ألحسن كلية من حيث المحيط والبيئة والنظافة. بناء على ما سبق، وبأمر من    - 
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 االعمال  حاضنة مسؤول -بعاسا ❖
 

 ميزا نية الحاضنة وتهيئة المصالح والمقر: )تفاصيل نائب المدير لالستشراف واألمين العام( .1

 الستهالك األرصدة المسطرة للتجهيز والتسيير للمصالح المعنية.  رؤيةحيث تم تقديم 

 براءات االختراع في جامعة غرداية وسبل الدعم والتحسين:  .2

 سيتم جمع الحصيلة األولوية من نائب المدير للبحث العلمي.  -

( CATIمركز  دعم التكنولوجيا واالبتكار )للحصول على اعتماد    INAPIابرام اتفاقية مع  -
 ة غرداية. بجامع

سيتم قريبا برمجة خالل األيام القادمة أنظر    أبواب مفتوحة للطلبة واألساتذة حول الحاضنة وهيئاتها:. 3
 البرنامج السنوي. 

 

 :  النفسية المساعدة مركز مسؤول -ثامنا ❖
 2022/2023جدول األعمال للموسم الجامعي :   .1

الجامعية   النفسية  المساعدة  الثقة    CAPUكلمة منسق مركز  المدير على  للسيد  التالي  بشكر خاص  النحو  على 
   .وترحيب بكل الطاقم االداري والبيداغوجي للجامعة

   :بداية تم التطرق الى مخطط بدايات عمل المركز من مقررات ومراسالت  وزارية تنظيمية سيما
laCorrespondance n° 391du 13 mars 2019, relative à la création du CAPU 

 التعريف به وفريق تكوينه ومهامه الموكلة اليه سيما : 
 .تأمين جلسات نفسية لإلصغاء و المساعدة للطلبة في اطار عمل يضمن المهنية و السرية و الحيادية اليقظة -

 .لطاقم العمل بالجامعة و عائالتهمتأمين جلسات نفسية لإلصغاء و المساعدة النفسية و التوجيه  -

“لإلرشاد - جماعية  جلسات  مشكالت   ”counseling تنظيم  من  تعاني  التي  الطالبية  للحاالت  الطالبي 
مشتركة او قريبة باالخص في الوسط الجامعي كصعوبة االندماج في السنة االولى الجامعية ،او مخاوف 

 الناجعة و باقل ضغط ممكن…الخ االمتحانات، او صعوبة تطبيق استراتيجيات للدراسة

 .تنظيم حصص من االسترخاء الفردي و الجماعي للطلبة -

التجهيز في   نجازه وكذا  المخصص ال  المكان  تهيئة  المركز سيما  بسير   المتعلقة  االجراءات  اهم  الى  والتطرق 
بعضها المنسق للحديث عن   انتظار تحقيق ذلك يبقى العمل من خالل التكوينات وااليام الدراسية التكوينية  ، ليعرج

في   –أهم االيام الدولية عن هيئة االمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والتي يجب ان يكون للجامعة بها حضورا 
 دون اخالل بسير الدروس  لعل أهما : –حدود االمكانات المتاحة 

 
 مركز المساعدة النفسية الجامعية :  .2

 . سبتمبر  اليوم العالمي لسالمة المرضى  /   استخذام األدوية / علم نفس الصحة  17 .1

 .أكتوبر اليوم العلمي للمسن   01 .2

 .أكتوبر  اليوم العالمي للشلل الدماغي  06 .3

 . أكتوبر اليوم العالمي للصحة العقلية 10 .4

 . نوفمبر اليوم العالمي لمرض السكري 14 .5

 . العالمي للسيداديسمبر اليوم  01 .6

 .ديسمبر اليوم العالمي لإلعاقة 03 .7
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 .جانفي اليوم العالمي للغة البرايل 04 .8

 . فيفري اليوم العالمي لألمراض الناذرة 05 .9

 . فيفري اليوم العالمي للسرطان  15 .10

 . مارس اليوم العالمي لتناذر داون  21 .11

 . مارس اليوم الوطني لالعاقة 14 .12

 . طيف التوحد أفريل اليوم العالمي الضطراب  02 .13

 . أفريل يوم الصحة العالمي  07 .14

 . ماي اليوم العالمي للسكيزوفرينيا 24 .15

 . ماي اليوم العالمي لمكافحة التدخين  31  .16

   .جوان اليوم العالمي للطفولة 01 .17

 . المخدرات جوان اليوم العالمي  لمكافحة اساءة استخدام 26 .18

 

 ثم التطرق الى االيام المفتوحة المقترحة والتي ستكون بالتنسيق مع العمداء والتي ستكون على النحو التالي  :  
 المفتوحة واأليام التحسيسية :األبواب 

 كليات :    06على مستوى  ▪
 التعريف بالمركز +  محاضرة أهمية الصحة النفسية لمسار طالب ناجح .1
 اضطرابات النوم والحياة الجامعية التعربف بالمركز + محاضرة   .2
 التعريف بالمركز + تسير الضغط كأحد مقومات حياة جامعية ناجحة  .3
 التعريف بالمركز + األمراض النفسية ذات التعبير الجسدي"  األمراض السيكوسوماتية "  .4
 تطبيقات علم نفس االيجابي    –التعريف بالمركز + التوجه واالقبال على الحياة  .5
 التعريف بالمركز +   العالج النفسي بين الوصمة واالقبال / المرض النفسي ليس عيب   .6

 بالنسبة للندوات المقترحة فهي على النحو التالي  : 
 الندوات : 

 ندوة حول اختبار مينوسوتا المتعدد االوجه   -
 ندوة حول اختبار كولومبيا   -
 ندوة حول اختبار بينيه   -
 في علم النفس   ندوة حول دراسة الحالة المفردة -
 ندوة حول تأثير الشاشات على نفسية ودماغ األطفال   -
 ندوة حول التدريب الميداني في علم النفس   -
 ندوة حول علم النفس العيادي   -
 ندوة حول العالج بالتقبل وااللتزام  -
 ندوة حول االخصائي النفساني بالمستشفى   -
 ندوة حول النمو النفسو حركي .  -

 المركز على االستعداد التام للفريق لمواصلة العمل في انتظار تهيئة المركز وتجهيزه .في االخير اكد منسق 
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 : توصيات مدير الجامعة ❖

 . ضرورة متابعة مشاريع الدكتوراه  -

 . العمداء  مسؤوليةتوزيع منح التربصات واالقامة العلمية تحت  -

 .  الكلياتمخابر البحث العلمي على مستوى   على مسؤولية العمداء -

 . نسب االستهالك للمخابر  -

 .  توسيع نشاط حاضنات االعمال وجعل مشاريع الماستر والدكتوراه في اطار انشطة الحاضنة -

 .  االستهالك في الكليات للميزانية  تقييم -

 متابعة مشروع تهيئة وجمال المساحات بالكليات.  -

 . زيادة االنشطة الثقافية والرياضية والعلمية بالكليات -

 الدعوة الى زيادة االنشطة والتنسيق مع مركز المساعدة النفسية .  -

-  
 . من نفس اليوم 14.30وفي األخير رفعت الجلسة على الساعة 

 
                                                           

 الجامعة  مدير                                                        
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