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 2022 نوفمبر 14اإلثنين قائمة الحضور الجتماع مجلس المديرية 
 

 قبـــم واللـــاالس ةـــــــالصف
 

 لياس بن ساسيإ مدير الجامعة
 

 عبد اللطيف مصيطفى نائب المدير للبيداغوجيا
 

 يحي بن يحي نائب المدير للبحث العلمي
 

 حسين شنيني نائب المدير للتنمية واالستشراف
 

 عبد الرحيم شنيني نائب المدير للعالقات الخارجية والتعاون والتنشيط
 

 محمد سعيد العام للجامعة األمين
 

 بوحفص رواني عميد كلية االقتصاد ت ت
 

 رضوان سعدوني عميد كلية العلوم والتكنولوجيا
 

 محمد كريمات لطبيعة والحياةعميد كلية علوم ا
 

 عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
 

 سعيد فروحات

 صالح بوساليم عميد كلية العلوم االجتماعية واالنسانية
 

 بلقاسم غزيل عميد كلية اآلداب واللغات
 

 مدير دار المقاوالتية
 

 نور الدين طالب أحمد

 مسؤول مركز التعليم المكثف
 

 زينب أوالد علي
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في يوم اإلثنين الرابع عشر من شهر نوفمبر عام ألفين وإثنان وعشرون وعلى الساعة التاسعة والنصف صباحا، 

، اجتمع أعضاء مجلس المديرية برئاسة مدير 01وبقاعة االجتماعات بالمكتبة المركزية بالقطب الجامعي رقم 

يرة مركز التعليم المكثف للغات، افتتح السيد المدير الجامعة، وتم توجيه الدعوة لكل من مدير دار المقاوالتية ومد

وقد ، مؤكدا على دور مجلس المديرية الذي يأخذ طابع تقييمي في شهر نوفمبر االجتماع ورحب  بالحاضرين،

 كما يلي: األعمالعرض السيد المدير جدول 

 التكوين في الطور األول والثاني: -أوال
 ية.عرض ملخص حول العمليات البيداغوج -1

 . نسب سير الدروس -2
 و الساعات اإلضافية بالكليات و المعاهد،والكليات (  األقسام) وضعية األساتذة المؤقتين  -3

 .االجتماعات التنسيقية مع الشركاء االجتماعيين  -4

 . األولوالتحضير المتحانات السداسي  وضعية بروغرس -5

 لفيس بوك،تحديث المواقع االلكترونية للكليات وصفحات ا -6

، وكذا تحويل مشاريع التخرج لمؤسسات ناشئة نجوم مناقشة مراسلة الوزارة الوصية المتعلقة بتعميم مبادرة طالب خمس -7
 .أو شهادة براءة االختراع

 .جديدة بالكليات أقسام إنشاءمقترحات  -8
 

 التكوين في الطور الثالث والبحث العلمي: -ثانيا 
 .2023/  2022راه التحضير لمسابقة الدكتو -1

  الوطنية و العالمية  الجامعة ضمن التصنيفات  وضعية  -2

 .) المتابعة والمرافقة( للجنة الجامعة الوطنية 48اعالن افتتاح الدورة  -3

 الحصيلة السنوية للمخابر. -4
 احصاءات استخدام موقع الجامعة . -5
 المقدمة في هذا االطار. االرقام المسجلة فيما يخص براءات االختراع والطلبات -6
 : عرض تقييمي: Dspace وضعية  -7
8- google scholar      .عرض تقييمي : 

 
 العالقات الخارجية والتظاهرات العلمية: -ثالثا  

  التربصات قصيرة المدىمحصلة برنامج الحركية الدولية و -1

 التظاهرات العلمية .برنامج وضوابط  -2
  . ن الدوليبرامج الشراكة والتعاو -3

 .اإلتفاقيات العلمية الوطنية والدولية -4

 وضعية مشاركة الطلبة في المنح الدولية . -5

 

 نائب المدير للتنمية واالستشراف: -رابعا
 .سنوات القادمة أو خمس المشاريع المستقبلية خارطة الطريق للثالثوضعية -1

 . 2023 لسنة مشاريع التجهيز المبرمجة وضعية  -2

 .عمليات االحصاء  سير -3

 
 األمين العام للجامعة: -خامسا 

 صيانة المساحات الخضراء الجارية. وضعية  -1
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 تجديد و تحيين المخطط األمني والوقوف على الوضعية األمنية داخل الحرم الجامعي و ضبطها، -2

 .2022أكتوبر  31إلى غاية  وضعية استهالك الميزانية  -3

زانياتي والمقاربة الجديدة لسير الميزانية )المقاربة الجديدة في ظل تطبيق احكام وفيما يخص االصالح المي -4
 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم( 15-18القانون العضوي رقم 

  مدير دار المقاوالتية، مسؤول حاضنة االعمال –سادسا 
  .اتحوصلة عن االنشطة التحسيسية واالعالمية حول موضوع إنشاء المؤسس -1

 مقترحات االتقاقيات المطلوب تجسيدها في اطار نشاط  الحاضنة  ودار المقاوالتية . -2

) التكططوين، التططدريب، أعططداد الطلبططة، عططدد المؤسسططات  2023 - 2022الجططامعي  خططالل هططذا الموسططم المخطططط المسططتهدف -3
 الناشئة..(  .

 
 مسؤولة المركز المكثف للغات  -سابعا 

 . 2022/  2021سم محصلة نشاط المو .1
 .تعزيز استخدام اللغة االنجليزيةبرنامج  .2

 
 متفرقات .   - ثامنا
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بضرورة التعامل السريع والفعال مع المراسالت الواردة من الوصاية  كلمتهفي مستهل ذكر السيد المدير 
 ة، ثم أحال الكلمة للمتدخلين كاآلتي: لرد حسب الحالمحددة للتنفيذ أو لخصوصاً تلك التي تتضمن آجال 

 / مسؤول حاضنة األعمال /مدير دار املقاوالتية:01

 :حوصلة عن األنشطة التحسيسية واإلعالمية حول موضوع إنشاء المؤسسات قدم السيد مدير دار المقاوالتية 
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الندوات الجهوية من طرف  ذا اإلنجاز الذي بدأت فعالياته حتى قبل برمجةعقب السيد المدير بتثمين ه -
أين ذكر بسلسلة اللقاءات المقامة بالخصوص في األقطاب الثالثة، التي اختتمت بالندوة الجهوية  ،الوزارة

 على مستوى الجامعة وكانت فرصة لتثمين الحضور الكبير لمختلف الفاعلين بالجامعة.
لمدير على المرحلة التي تلي هذه العملية التقييمية المتمثلة في برمجة آليات التنفيذ حسب ثم أكد السيد ا -

المخطط المطروح، برسم جملة من األهداف وجب تحقيقها.)تحديد عدد معين من المؤسسات الناشئة 
 وجب استهدافه(.

يطفى عبد اللطيف: يطلب تدخل نائب المدير للتكوين في الطورين األول والثاني، األستاذ الدكتور مص -
ويطلب تسخير كل اإلمكانيات  1275مراسلة السادة العمداء بما اتخذ من قرارات بخصوص القرار 

 وتهيئة الظروف المالئمة بذلك .
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 / مسؤولة مركز التعليم المكثف للغات:02

إلى مسؤولة مركز التعليم  التذكير بمختلف المراسالت بالخصوص، ثم أحال الكلمةكلمته باستهل السيد المدير 
 المكثف للغات.

بخصوص متابعة وتقييم مسعى  2022نوفمبر  5المؤرخ في  1651تم مناقشة اإلرسال الوزاري رقم  -
تتم العلمية عن بعد عن طريق بوابة مودل اللغة االنجليزية، حيث يمكن أن  تكوين األساتذة في

(Moodleومنها يتم التقييم، أو عن طريق التق  ،) ييم الحضوري في شكل دفعات، ويتم تحديد المستوى
كمرحلة أولى، بالتعاون مع كلية اآلداب، على أن يبقى التساؤل هل العملية إجبارية أو اختيارية؟ ثم تليها 

المكونين من  األساتذة)طبيعة كيفيات وآليات تنفيذ التكوين من جانب توفير القاعات واألساتذة المكونين. 
 و خارجها(.جامعة غرداية أ

عقب السيد المدير بأن الدور اآلن هو التشخيص للوضعية بتوفير كافة اإلمكانيات الالزمة للمركز، مع   -
إمكانية نقل مقره إلى كلية اآلداب واللغات لطبيعية تخصصه ومهامه. ويضيف، أن هناك طلبات كثيرة 

 أن يتم رسم برنامج للعملية وآجال تنفيذ. على اإلقبال على تعلم اللغة اإلنجليزية من قبل األساتذة، على 
 
 التكوين في الطور األول والثاني: /03

  كما في الجدول التالي: قدم نائب المدير ملخص لكل العمليات البيداغوجية

 نسب االقسام الكليات
 تقدم
الدرو
 س

 عدد
 االساتذة
 المؤقتين
 للسداسي

 االول
 حسب) 

(االقسام  

 عدد
 الساعات
 االضافية
اأسبوعي  

 حسب) 
( االقسام  

التنسيقية االجتماعات  تحضيرات 
 امتحانات
 السداسي

 االول

 تحديث
 المواقع
ةااللكتروني  

 للكليات

 االعالمية االيام
 والتوجيهية

 العدد) 
(ونوعها  

 مجريات
 تحويل
 مشاريع

 الى التخرج
 مشاريع
 ناشئة،
 براءات
 االختراع

 ممثلي االساتذة
 الطلبة

 النقابات

 

 

 اآلداب ةكلي
 واللغات

 واألدب اللغة
 العربي

ارج التحضير / 01 03 22 19 45  / 03 تحديث 

يةالفرنس اللغة ارج التحضير / 01 2 4 1 55   / 1 تحديث 
 اللغة
 اإلنجليزية

ارج التحضير / 3 2 87 10 45  / 2 تحديث 

 المجموع
 

45 30 113 - - - - - - - 

 

 

 

 

 العلوم
 االجتماعية
 واالنسانية

النفس لمع  
 

بعد ليس / نعم نعم 201 24 % 47  / / / 

 / / / / / / 01 50 22 45% التاريخ
 العلوم
 اإلسالمية

45% سا155.25 30   01 00 00 / / 01 / 

 اإلعالم علوم
 واإلتصال

        ساعة 61 12 50%

دقيقة 30 و  

لهأتجي مت 01  /  / / / 

االجتماع علم  
 

45% ساعة 45 11   / / / / / / / 

  المجموع

 

99 513 - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم قسم
 الفالحية

50%  جاري / 01 08 48.5 7 
 التحضير

 توجيهية 01 تمت
 السنة لطلبة
 علوم الثانية

 فالحية
 آليات حول 02

 مذكرة إنشاء
 مؤسسة-تخرج

 براءة/ناشئة

 مراسلة تم
 األساتذة
 الراغبين

 إعالن ذاوك
 للطلبة
 الراغبين

 اقتراح في
 مشروع
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 علوم كلية
  اةوالحي الطبيعة

-تخرج اختراع
 مؤسسة

 ةبراء/ناشئة
 إختراع

 قسم
 البيولوجيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%  جاري / 01 14 132 20 
 التحضير

 توجيهية 01 تمت
 السنة لطلبة

 األولى
 آليات حول 02

 مذكرة إنشاء
 مؤسسة-تخرج

 براءة/ناشئة
 اختراع

 مراسلة تم
 األساتذة
 الراغبين

 النإع وكذا
 للطلبة
 الراغبين

 اقتراح في
 مشروع
-تخرج

 مؤسسة
 ةبراء/ناشئة

 إختراع

55.5 الكلية
% 

27 180.5 22  +03 
 الطاقم مع

 اإلداري

02  +
 مع 02

 النوادي
والمنظم
 ات
ةالطالبي  

 جاري /
 التحضير

 تمت 04 تمت

 
 الحقوق كلية

 والعلوم
 السياسية

 الحقوق
 

75 
% 

سا  14 07  / 03  جارية 01 01 04 

 العلوم
 السياسية

40 
% 

سا 121 41  / 03  جارية 01 00 02 

 المجموع
 

60 48 135 - - - - - - - 

 
 

 
 
 

 العلوم كلية
 االقتصادية
 والتجارية

رالتسيي وعلوم  

يرعلوم التسي  02 / تم / تم / 115 34 60% 
 تم

طلبة( 02)  

العلوم 
السنة األولى  / تم / نعم نعم 113.5 24 %76 التجارية

L1 
01 

ة العلوم المالي
%60 والمحاسبة  / تم / تم / تم / 150 31 

العلوم 
 02 تم / تم / تم / 84 22 60 االقتصادية

 المجموع
 

60 111 462.5 - - - - - - 05 

 
 
 

 العلوم كلية
 والتكنولوجيا

 اآللية قسم
يوالكهروميكان

 ك

50 
% 

تتم لم / جارية / تمت تمت 231 42  جارية 

 هندسة قسم
طرائقال  

%45 04 18 

CP: 

25/10/2

2 

C.S:08/1

1/22 

تتم لم تتم لم / جارية /   جارية 

 الري قسم
 والهندسة
 المدنية

%40 11 77 

CP: 

19/10/2

2 

C.S:25/1

1/22 

 مع تمت
 الطور
 الثاني

تتم لم / جارية /  جارية 

 الرياضيات
 واإلعالم
 اآللي

 تمت 78 16 %43

 خالل
االجتماع

 ات
والبيداغ
 جية

 حصص ثالث / جارية /
  توجيهية

 تسجيل
 براءة

 اختراع

 الجذع
 المشترك

 علوم
اوالتكنولوجي  

 / تمت / 123.75 24 %58

 مع التنسيق تم
 رؤساء

 لعقد األقسام
 اجتماع
 األسبوع
 المقبل

/ / / 

تتم لم يتم ةالسن تمت 527.75 97 %48 الكلية  تسجيل ةحص تنظيم تم رالنش يتم / 
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 الماضية
 ومبرمجة

 شهر
 ديسمبر

السنة هاته  

 لهماستقبا
 بشكل
 يومي
 فللوقو

 على
اإلنشغاال

 ت

 هشب بشكل
 لكل يومي

مهم هو ما  

 ةتوجيهي إعالمية
 دةلفائ بالكلية
الجدد الطلبة  

 براءة
 اختراع

+ 
 القيام

 بعمليات
 ةتحسيسي

 أوساط في
 الطلبة

 لتحفيزهم
 على

 اإلنخراط
 هذا في

 المسعى

 

 

 

 

 الكلية
 

 المرافقة
 البيداغوجية

 بانتخا
 ممثلي
 الطلبة

 العمليات
 على

 بروقرس

 فتح
 حسابات
 لالساتذة
 المؤقتين

 على
 بروقرس

 مواد
 الوحدات
 االفقية

 الندوة
 المتعلقة
 بالصحة
 النفسية

 حمالت
 التشجير
 والنظافة

 خلية  مقرر
 عمل

 ومتابعة
 رارالق تنفيذ

1275 

 

 

 5 طالب
 نجوم

 

 

 اآلداب كلية
 واللغات

   × ×   مستمرة × ×

 

 

 العلوم
 االجتماعية
 واالنسانية

       مستمرة × ×

 

 علوم كلية
اةوالحي الطبيعة  

  ×     مستمرة × ×

 الحقوق كلية
 والعلوم
 السياسية

    × ×  مستمرة × ×

 

 العلوم كلية
 االقتصادية
 والتجارية

رالتسيي وعلوم  

  × ×  ×  مستمرة × ×

 

 العلوم كلية
 والتكنولوجيا

 طور في × × مستمرة × ×
نظيمالت  

× ×  
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 نائب المدير للعالقات الخارجية: / 04

حول أنشطة العالقات الخارجية والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية قدم السيد مدير دار المقاوالتية حوصلة 
 على النحو التالي:

 :2022محصلة برنامج الحركية الدولية وتحسين المستوى بالخارج  .1

القائمة  
 األولية

 عدد المستفيدين ئمة النهائيةالقا

 * * كلية العلوم التكنولوجية

 

 6 اإلقامة العلمية

 2 تظاهرة بالخارج

 3 تحسين المستوى

 / اإلقامة العلمية في االنتظار * كلية الحقوق والعلوم السياسية

 0 تظاهرة بالخارج

 / تحسين المستوى

 9 العلميةاإلقامة  * * كلية العلوم اإلقتصادية

 3 تظاهرة

 1 تحسين المستوى

 كلية علوم الطبيعة والحياة

 153المراسلة رقم 

 9 اإلقامة العلمية * *

 0 تظاهرة

 2 تحسين المستوى

 دونب كلية العلوم االجتماعية
 معلومات

 / اإلقامة العلمية بدون معلومات

 / تظاهرة

 / تحسين المستوى

 كلية اآلداب واللغات

 07المراسلة رقم 

 08/11/2022المؤرخة 

 9 اإلقامة العلمية * *

 1 تظاهرة

 1 تحسين المستوى

 األمانة العامة
 468المراسلة رقم

 13/11/2022المؤرخة 

* * 
 للترتيب

 مترشح 28 تحسين المستوى
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 :2019.مخلفات تحسين المستوى بالخارج 1.1

 مقررات االستفادة ة لتسوية الوضعي

 ملفات ال زالت على مستوى النيابة 6 ملف للتسوية على مستوى الكليات  41

 

 :التظاهرات العلمية .2

 31/12/2022  برامج التظاهرات: .2.1

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

 المبرمجة
 غير المنجزة

 01 03 وق والعلوم السياسيةكلية الحق 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

 كلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم األرض 06

 

00 01 

 16 08 المجاميع

 

وذلك قبل مجلس المديرية المقبل، مع التركيز في  2023برامج الكليات للتظاهرات الوطنية والدولية لسنة  ننتظر
 المواضيع على المحاور ذات األولوية للبالد.

 

 .ضوابط التظاهرات العلمية: 2.2

يرية عن مد.2022أكتوبر  24المؤرخ في  1773العنوان: ف/ي التظاهرات العلمية اإلرسال رقم 
 التعاون والتبادل الجامعي، وهذا نصها:
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أكتوبر  26المؤرخ في  608المراسلة: توضيح ف/ي تنظيم التظاهرات العلمية، رقم اإلرسال 
 .من نفس المرسل، و هذا نصها:2022
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بالمئة من  30دول في اللجنة العلمية. وتكون نسبتها اكثر من  5ضرورة تواجد لضمان قبول التظاهرة الدولية:
 اللجنة العلمية.

 .برامج الشراكة والتعاون الدولي:3
وقد تم إرساله "+شاريع إيراسموسالعمل جهوية حول "إنشاء م ورشاتعن 10/11/2022تم إعالن يوم 

 للكليات واألساتذة.

 . االتفاقيات العلمية الوطنية والدولية:4

 العدد 2022نوع االتفاقية لسنة  العدد نوع االتفاقية الرقم
 01 االتفاقيات الدولية 03 االتفاقيات الدولية  01
 03 االتفاقيات ما بين الجامعات 22 االتفاقيات ما بين الجامعات  02
 05 االتفاقيات مع الشريك اج و اق 22 االتفاقيات مع الشريك اج و اق 03

 09 المجموع 47 المجموع
 

 . وضعية مشاركة الطلبة في المنح الدولية:5

 :منح الطلبة في جامعة غرداية يدخلون في إطار التعاون الجزائري المجري 
 طلبة 03: ماستر -

 طالبة 01: دكتوراه -

 طلبة 03(: 2022 لتسجي) ماستر -

قدم السيد المدير جملة من توجيهات إلنجاح تجربة إدارة المنح على مستوى الكليات و أبدى ارتياحه من  -
النتائج المتوصل إليها في ظل التشاركية والحكومة، باشتراك المجالس العلمية للكليات في تبني هذا 

 الملف.
المتخدة لفعاليات ملتقى الطريقة الشيخية ليوم األربعاء  أشار السيد المدير إلى التجهيزات والترتيبات -

على مستوى الجامعة، ويوصي بالتجند التام إلنجاح التظاهرة الدولية ذات الطابع  2022نوفمبر 16/17
 التراثي الالمادي للمنطقة وتزامنها مع الزيارة األولى للسيد والي الوالية منذ توليه على رأس الوالية.

 احترام اآلجال في تقديم مشاريع التظاهرات العلمية للوزارة . التأكيد على -
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 :نائب المدير للتنمية واالستشراف والتوجيه /05

 التجهيزأوال:  

 /  وضعية المشاريع المستقبلية خارطة الطريق للثالث أو خمس سنوات القادمة:1

 تي تشرف عليها مديرية التجهيزات العموميةوضعية المشاريع المستقبلية التابعة لجامعة غرداية ال 1-1

مديرية التجهيزات العمومية لوالية غرداية بخصوص وضعية المشاريع التي تشرف عليها،  مراسلةبعد 
 جاءنا الرد كالتالي:

المشروع في مرحلة اإلعالن عن االنتقاء األولى  ـ دراسة ومتابعة إنجاز رئاسة جامعة غرداية :  -1
  LA NATATIONوبجريدة  22/09/2022ن عنه بجريدة السالم اليوم بتاريخ للمسابقة و المعل

 (يوم .45، مع مدة تحضير العروض المقدرة بخمسة و أربعون )22/09/2022بتاريخ 
المشروع في مرحلة اإلعالن عن مقعد بيداغوجي بجامعة غرداية :2000دراسة ومتابعة النجاز ـ  -2

، مع مدة تحضير العروض 21/09/2022ن عنه بجريدة األيام بتاريخ االنتقاء األولى للمسابقة و المعل
 (يوم.45المقدرة بخمسة و أربعون)

المشروع في مرحلة اإلعالن عن االنتقاء االولي  سرير:1000ـ دراسة ومتابعة إنجاز إقامة جامعية  -3
ية بتاريخ و بجريدة الحياة العرب 22/09/2022بتاريخ CRESUSللمسابقة و المعلن عنه بجريدة 

 (يوم .45، مع مدة تحضير العروض المقدرة بخمسة و أربعون )25/09/2022
المشروع في مرحلة اإلعالن عن االنتقاء األولي للمسابقة و  ـ دراسة ومتابعة إنجاز مكتبة مركزية: -4

مع مدة تحضير  21/09/2022و بجريدة الحياة العربية بتاريخ  CRESUS المعلن عنه بجريدة
 ( يوم .45المقدرة بخمسة و أربعون )العروض 

 المشروع مجمد . مسكن وظيفي لفائدة جامعة غرداية : 40ـ دراسة ومتابعة إنجاز  -5
للعلم قامت مديرية التجهيزات العمومية بطلب إعادة تقييم هذه العمليات، الن مبالغ تسجيلها ال تكفي 

 للدراسة وهي على مستوى المصالح المعنية .
اق تم تقديم تقرير مفصل عن العمليات من طرف السيد مدير الجامعة للسيد وزير التعليم وفي نفس السي

 العالي والبحث العلمي للدفع به. 

 2023/2025وضعية المشاريع المستقبلية في إطار البرنامج االستثماري  1-2

  2025-2023ة تم إعداد ملف كامل يخص العمليات االستثمارية في إطار البرنامج االستثماري للفتر
 مع لجنة من مديرية المالية بالوزارة. 2022جويلية  17وتم تقديمه للوزارة الوصية ومناقشته بتاريخ 
 للتذكير فإن البرنامج يضم المشاريع التالية: 

 :2023/2024لسنتي  -1

 3اقتناء و تركيب تجهيزات المراقبة بالقطب  .1

 ( Bâche à eauانجاز خزان مائي ) .2

 3ئر  وبناء خزان مائي بالقطبحفر ب .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

 ات( لفائدة طلبة العلوم والتقنيLes ateliersإنجاز ورشات لألعمال التطبيقية ) .7
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 لفائدة طلبة علوم الطبيعة 2م600إقتناء ووضع بيت بيولوجية للتجارب بمساحة  .8
 واقتناء التجهيزات الالزمة له DATA CENTERتهيئة  .9

 إقتناء تجهيزات اإلعالم اآللي للجامعة .10

 استكمال اقتناء التجهيزات العلمية للجامعة  .11

 :2025لسنة  -2

 2و1ئة المركزية للقطبين دراسة ومتابعة مشروع التدف .1

 دراسة ومتابعة مشروع البهو التكنولوجي  .2

 دراسة ومتابعة مواقف سيارات و األرصفة .3

 

 2023/ وضعية مشاريع التجهيز المبرمجة لسنة 2
( على 2022نوفمبر  8في أطار جلسات مناقشة الميزانية التي تمت األسبوع المنصرم )يوم الثالثاء 

إعداد ملف مفصل عن العمليات االستثمارية المسجلة سارية التنفيذ والمبلغة لفائدة مستوى الوزارة، تم 
 جامعة غرداية، وكذا العمليات االستثمارية المنتهية التنفيذ، ويتعلق األمر بالعمليات التالية:

 أ/ العمليات السارية التنفيذ:
 05ة صيانة المباني بمدة األشغال سارية منذ أكثر من شهر لحص :1تأهيل هياكل القطب رقم -1

أشهر لإلنجاز، أما بخصوص الحصة الثانية الخاصة بالتأثيث فقد تم مناقشتها في لجنة الصفقات 
،  في انتظار  رفع التحفظات والتأشير عليها من طرف لجنة 2022نوفمبر  10يوم الخميس 

 الصفقات.

تالم الجزء األكبر من :تم اسCOVID 19اقتناء التجهيزات الالزمة إلنشاء مخبر فحص  -2
، 2022أكتوبر  4، وتم استكمال جزء من التجهيزات بتاريخ 2022أفريل  14التجهيزات بتاريخ 

، بقيت بعض المواد للتوريد 2022أكتوبر  5و  4أين تمت عملية التكوين للمتخصصين يومي 
األخيرة بعد عملية الفتح  تنتظر تنفيذ الحصة الثالثة المتعلقة بالمواد االستهالكية لمختبر كوفيد، هذه

والتقييم والمنح المؤقت، تنتظر تأشيرة المراقب المالي وإصدار األمر بالخدمة.) للعلم المتعهد الذي 
 رست عليه االستشارة جاهز للتوريد(. 

 04على مستوى  %90: تم انجاز الشبكة بنسبة عملية توسعة شبكة االنترانت بجامعة غرداية -3
للصفقة من طرف المراقب  01شغال لحين تم التأشير على الملحق رقمكليات، ثم توقفت األ

المالي، وبعدها استؤنفت األشغال لكن لوحظ تأخر في وتيرة التموين بالتجهيزات، أين تم توجيه 
للشركة المتعاقدة، تم تلقينا ردا منها توضح فيه أسباب التأخر وتطلب تمديد آجال  01اإلعذار رقم 

 شغال متواصلة.تنفيذ الصفقة، واأل
 35: األشغال جارية بشكل طبيعي في حدود مخابر للبحث بجامعة غرداية 05عملية انجاز  -4

 بالمائة.

األشغال سارية بوتيرة متوسطة، للعلم تم  :03متابعة تهيئة المساحات الخارجية للقطب الجامعي  -5
ضمن عملية  3طب مراسلة مديرية التجهيزات العمومية بطلب انجاز نصب تذكاري في الق

 التهيئة.

 ب/ العمليات المبلغة:

تم إصدار األمر بالخدمة، في انتظار انطالق األشغال. )للعلم مدة مشروع كهرباء القطبين: -1
 يوما(.45االنجاز هي  
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تتكون  :اقتناء تجهيزات علمية لفائدة كليتي العلوم والتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة -2
ث ثم المنح المؤقت لجميع الحصص، في انتظار مقرر تسجيل العملية حصص حي 10الصفقة من 

 من الوزارة، ثم التأشير عليها من طرف لجنة الصفقات.
في شكل استشارة، تم المنح المؤقت للحصة األولى   تهيئة وتجهيز حاضنة جامعة غرداية: -3

ق األشغال، أما بالنسبة المتعلقة بتهيئة مقر الحاضنة، في انتظار  صدور األمر بالخدمة وانطال
للحصة الثانية الخاصة بتجهيز الحاضنة فهي في مرحلة التحضير لدفتر الشروط، وهي في شكل 

 استشارة كذلك.

 ج/ العمليات المنتهية التنفيذ:
 عملية انجاز واقيات مواقف السيارات  -1

 مقعد بيداغوجي بكلية علوم الطبيعة والحياة  2000استكمال تجهيز -2

 3، مع بناء مخبئين لهما في القطب450KVAتناء وتركيب مولدين كهربائيين بسعة اق -3

 سرير لفائدة اإلقامة الجامعية غرداية  1000تجهيز  -4

 ( ARNبالشبكة األكاديمية للبحث العلمي ) 3عملية ربط كليات القطب  -5

 

  / سير عمليات اإلحصاء:3

 خص:باشرت مصلحة اإلحصاء مجموعة من اإلحصائيات ت

 إحصاء الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة على مستوى الجامعة. -

 التحقيق االحصائي التمهيدي -

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

 إعداد نموذج بطاقة األهداف لكل كليات ومديريات الجامعة. -

 نتائج االستجابة كالتالي: وتم مراسلة جميع المسئولين بالخصوص. أين كانت

 الكليات/                 

 اإلحصائيات

 الحجم الساعي ذوي االحتياجات الخاصة بطاقة األهداف
 التحقيق اإلحصائي التمهيدي

 

 / / / / العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 / / / / العلوم و التكنولوجيا 

 / ليس بعد ليس بعد / الحقوق

 / ليس بعد ليس بعد ليس بعد علوم الطبيعة والحياة كلية

 / ليس بعد ليس بعد ليس بعد  العلوم اإلنسانية 

 /  ليس بعد ليس بعد ليس بعد  اآلداب واللغات 
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 جدول متابعة سيرورة اإلحصائيات

وبهذه النتائج ال يمكن إعداد المجاميع النهائية للتحقيقات االحصائية المطلوبة، وعليه نحث السادة المسؤولين 
 بضرورة االستجابة للمعلومات المطلوبة.

ئيات بمديرية التنمية واالستشراف ونواب العمداء للتذكير يتم التحضير الجتماع تنسيقي بين مصلحة اإلحصا-
 ومسئولي اإلحصائيات بالكليات، قصد توجيههم نحو إعداد لوحة قيادة خاصة ببطاقة األهداف.

 

 األمين العام للجامعة:  /06

 تدخل األمين العام للجامعة لتقييم عدد من العمليات منها:
مل جار في الكشف على مواقع التسربات وإصالحها وإعادة : العوضعية صيانة المساحات الخضراء الجارية -1

مخطط جديد للسقي ألن الحالي غير فعال وبه عدة تسربات، كما تم التذكير السادة العمداء بتنظيم حمالت نظافة 
 على مستوى األقطاب الثالثة باالستعانة بالنوادي الطالبية والتنظيمات المعتمدة بالجامعة.

 2021أفريل  13: تمت التأشيرة على مخطط األمن للجامعة بتاريخ ومخطط األمن بالجامعةلوضعية األمنية ا -2
والعمل جار على تحيين التأشيرة عليه مقبل المصالح المختصة أما بالنسبة لمخطط التدخل ضد الحرائق فقد تم 

ضرورة العمل على رفع ى ، وبهذا الشأن تم التأكيد عل2022التأشير عليه من قبل الحماية المدنية في شهر أوت 
  .2023 منية بقدر اإلمكانيات المالية والمادية المتوفرة وبرمجة ذلك في ميزانيةالتحفظات األ

 .و بخصوص الوضع األمني بالجامعة فقد تم إنشاء فرقة داخلية للقيام بدوريات في النهار للمتابعة األمنية
تم اإلخبار بأن نسبة االستهالك متفاوتة بين الكليات  :2022أكتوبر  31الميزانية إلى غاية  وضعية استهالك -3 

حيث تم تسجيل نسب مرتفعة في بعض الكليات وأخرى منخفضة وذلك راجع إلى تطبيق مبدأ الرقابة الالحقة 
ألول مرة في الجامعة وكذا نظام األقساط الذي تسبب في تباطؤ عملية تنفيذ االعتمادات نظرا لنقص التجربة 

 فين بتنفيذ الميزانية في الكليات.لبعض المكل

 األمانة العامة 

 / المديرية الفرعية للمستخدمين

 غير معني 

 ليس بعد  المديرة الفرعية للمالية 

 ليس بعد  ئل المديرية الفرعية للوسا

 ليس بعد  المديرية الفرعية للنشاطات

 ليس بعد  المكتبة المركزية 

 ليس بعد  الميدياتيك 

 نيابات المديرية 

 / نيابة المديرية للتنمية واالستشراف 

 غير معني 

 ليس بعد  نيابة المديرية للبحث العلمي 

 ليس بعد  نيابة المديرية للعالقات الخارجية

 ليس بعد  ابة المديرية للدراسات ني
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: تمت اإلشارة إلى أن المقاربة الجديدة لسير الميزانية والتي تقضي باالنتقال من ميزانية اإلصالح الميزانياتي -4
وهي  15-18بموجب القانون العضوي رقم  تعتمد على الوسائل إلى أخرى تعتمد على األهداف، تم إقرارها

ر بالنتائج من خالل تحقيق األهداف المسطرة، والدولة اآلن في مرحلة التأسيس لهذا تهدف أصال إلى ربط التسيي
النظام من خالل إصدار مختلف النصوص التطبيقية للقانون العضوي والمفسرة لكيفية وضع حيز التنفيذ هذا 

 النظام.
 

 :منهافي الختام أسدى السيد المدير جملة من التوجيهات     متفرقات :/ 07

 .تغناء التدريجي عن اإلعالنات الورقيةاإلس -
 .توثيق واألرشفة الرقمية لمحاضر االجتماعات -
 .في اآلجال المحددةالمصادقة على التقرير السنوي النهائي من طرف مجلس الكلية  -

 
 من نفس اليوم 14.00وفي األخير رفعت الجلسة على الساعة 

 
 الجامعة مدير                                                                

iPad


