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 محضر اجتماع
 

اجتماع )بناي  املخابر(  قر اخللي  اجلديدمت مب 00:22 الساااااااااااع  على 0202 نوفمرب 20 األربعاءإنه بتاريخ     
 ،اخللي  ا ب ك هي  شااااكر : األساااتا آل، اخللي  رئيس  شاااا  ورزق بن: لدكتوراأعضااااء ةلي  اجلواآل اة ي  أها:  : 

 األستا ، اةالص غرزويل األستا آل، الدكتورآل صفو نرجس، حممد أعراب بن الدكتور، بوطاليب بن جدوالدكتااااااااااااااااااور 
 .بوسعدي  و يب

  :وغياب كل من    
 .عائلي بلسب مربرا غيابا اخللية رئيس نائبة آمنة طاليب: األستاذة -
 الرتباطه بالتدريس يف مدرسة تكوين األساتذة بالعلمة  مربرا غيابا هللا عبد صحراوي: دكتورال -
 إحالته على االستيداع. سبب ل غيابا مربراالدين  خري بامشار: األستاذ -
 . اغيابا غري مربر  حممد برحال: األستاذ -

 جدول األعمال

 نامج جدول أعمال االجتماع كما يلي:يكون بر  ا فق أعضاء اخللي  على أن    
 .الكليات مستوى على هياكلها واستكمال اخللية هيكلة ضبط إعادة *
  .6102-6102 اجلامعي للموسم اخللية برنامج ضبط *

  االجتماع  نتائج
 

 مناقشااا  بعدو  مناقشااا  النقامل املقرت  ، علىجلدول األعمال املقرتح وبعد أن مت اال فاق  اخللي  رئيس  الوآل بعد    
 :يلي ما إىل اخللي  ةلصت مفصل، بشكلنقط   كل

 الكليات مستوى على هياكلها واستكمال اخللية هيكلة ضبط إعادة أوال/
خمتلف مشاريع التعديالت اليت  نو  اللجن  الوطني  لتأسيس نظا  اجلواآل إاةاهلا  لعرضاا  و  اخللي  رئيس قد     

 اخللي  طرف نم كلفامل جدو بن بوطاليب الدكتور  قرير وبعد جلامعات،على  يكل  ةاليا اجلواآل على مساااااتو  ا



وبعد ، الوزارآل ساااتو م على اجلواآل نظا  لتأسااايس الوطني  اللجن  طرف من املنظ  اجلواآل نظا  لتقىبتمثيل اخللي  مب
  ما يلي:إىل  ت اخللي ةلصواألفكار، املشاريع املناقشات اليت  طرقت إىل حمتو   ذه 

 مشاااااااروع إعااآل  يكل  اجلامع  والذ  ةنأ مساااااااا   أكرب لعمل ةاليا اجلواآل ويدةل ا ضااااااامن التنظي   ثمني/ 20
 .اهليكلي للجامع 

 ضبط  يكل  ةاليا اجلواآل على مستو  كليات اجلامع  الثالث  وفق التايل:/ 20
 احلقوق والعلوم السياسيةكلية خلية   -

 كتبم عراب املتعلق بعد  قدرهتما القيا  بأعمالأور حممد بن بناء على طلب األساااتا  بوساااعدي  و يب والدكت    
سااا  و لك لتصااااا  م ام ما ارااري  باعتباريا يشاااصالن منصاااب رئيس القو فضااايل ما العضاااوي  باخللي  فقط  اخللي 

مجع ضاااااااااااااايل ا  فوناائاب عمياد الكليا  املكلف باالبياداغوجياا على الرت ياب، وكاذا مال ظا  عميدآل الكلي   ول عد  
، وعلى  ذا األسااااااااا ومراعاآل لضااااااارورآل لي  اجلواآل على مساااااااتو  الكلي اخل ا  ارااري  مع م ا  عضاااااااوي  مكتب امل

احملافظ  على  شاااكيل اخللي  وضااام ا ل ساااا ذآل أصاااذاب اخلربآل والذين سااابق هل  احصاااول على  كوين  ول نظا  
      ي  كالتايل:      اجلواآل، متت  يكل  ةلي  اجلواآل على مستو  كلي  احقوق والعلو  السياس

 س  ةلي  اجلواآل على مستو  كلي  احقوق والعلو  السياسي .  يرئشاكر  هي   األستا آل *
 اخللي  بصفت ا نائبا لرئيس اخللي .  بالدكتورآل صفو نرجس عضو  *

 * الدكتور بن اعراب حممد عضوا  
 و يب عضوا * األستا  بوسعدي 

   ومر عبد الصاين عضوا :* األستا 
 عضوا  الدين حمي  داا :* األستا 

ط برنامج من غري ارااريني وكذا ضااااااب أعضااااااائ ا بني  فويض اخللي  على مساااااتو  الكلي  الةتيار كا ب منومت     
    وفق برنامج اخللي  على مستو  رئاس  اجلامع .  عمل ا

  دا  واللاات اآلكلية خلية   -
إ ال  األستا   تالوضاعي  القانوني  لبعض أعضااء اخللي ،  يت مت التصريات اليت  دثت على مساتو  على بناء    
 آلى األساااتا بسااابب االنشاااصاالت امللقاآل علالدين على االساااتيداع وقد كان مكلف بنياب  رئيس اخللي ، و  ةري بامشار

، امع جلاعلى مسااااااتو  الكلي  وا نفس الوقت نائب  رئيس اخللي  على مسااااااتو   اخللي طاليب أمين  بصاااااافت ا رئيساااااا  
على  اخللي  مل ا   أمين طاليب األستا آل  فريغضمان و  اخللي   شكيل على احملافظ  لضرورآل ومراعاآل األساا  ذا وعلى

  كوين لىع احصاااول هل  سااابق والذين اخلربآل أصاااذاب ل ساااا ذآلالعضاااوي   انوضااام ،فقط مساااتو  رئاسااا  اجلامع 
  :   كالتايل واللصات اةااب لي ك مستو  على اجلواآل ةلي   يكل  متت اجلواآل، نظا   ول
  



  كلي  مستو  على اجلواآل ةلي  رئيس  اةالص غرزويل: األستا آل -
 عضوا حممد بر ال: األستا  -
 عضوا فا أ مالةسو: األستا  -
 عضوا البشري حممد مساليت: األستا  -
 عضوا بوزيد طبطوب: األستا  -

 ،اارينيكا ب من بني أعضاااااااااائ ا من غري ارنائب لرئيسااااااااا ا و  اةتياربومت  كليف اخللي  على مساااااااااتو  الكلي      
  .اجلامع  رئاس  مستو  على اخللي  برنامج وفق عمل ا رنامجب
  كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية  خلية   -

على  شاااااكيل  بالعمل هللا عبد صاااااذراو  الدكتورو والدكتور بوطاليب بن جدو   شاااااا  ورزق الدكتورمت  كليف     
 على احصول هل  سابق والذين اخلربآل أصاذاب ل ساا ذآل مكتب اخللي  عضاوي  ضامان ، مع  ا أقرب اةجالاخللي

 ، وكذا متثيل كل أقسا  الكلي  هبا. اجلواآل نظا   ول  كوين
 6102-6102ضبط برنامج اخللية للموسم اجلامعي ثانيا/ 

،  اليا عايل وج ات وزارآل التعلي  الومتسق  مع  سباق  قدأكدت اخللي  على أن أنشاطت ا ا السنوات السابق      
على حتسايس خمتلف مكونات االسرآل باجلامعي  بضرورآل اعتماا مقارب  اجلواآل ا خمتلف أنشاط  اخللي    ركزت  يت

مبرافق  األسااااااااا ذآل اجلدا من ةالل اورات  كويني ، و و ما  ا سااااااااياق  لك  اخللي  األنشااااااااط  اجلامعي ، وقد قامت
حماول  و  من ةالل نص  نظيمي ينظ  العملي . كما قامت اخللي  بالتنويه بظا رآل السرق  العلمي  ديثا رآل كرسته الوزا

 كذلك.العملي    ينظ   نظيمي نص ةالل من  ديثا الوزارآل كرسته ما و وإجراء ملتقى  ول املوضوع، 
  النشاااااااااااطات التالي  ا انتظار برجم مت اال فاق علىفمبدئيا  0202-0202بالنسااااااااااب  لربنامج اخللي  للموساااااااااا      

 :     الوزارآل مستو  على اجلواآل نظا  لتأسيس الوطني  اللجن  وجي ات 
 * اقرتاح حتضري اورآل  كويني  ا ش ر جانفي  ول مقاييس اجلواآل ملدآل ثالث  أيا  وبالتنسيق مع اللجن  الوطني .  

 ا  بالتدقيق والتقيي  الذايت. * ختصيص أعمال اخللي  مل ام ا األساسي  واملتمثل  ا القي
ين من ةالل ةلي  املرافق  البيداغوجي  واملساااااي  ا  أطري  ذا التكو  ألسااااا ذآل اجلدابرنامج  كوين ااملشااااارك  ا * 

 ومنأ كل ةربآل اخللي   ول املوضوع حتت  صرف ةلي  املتابع . 
 برجمته بالسداسي الثاين(وحتديت  ارخيه )اقرتاح  األكااةي  النزا   ملتقىمتابع   نفيذ * 

 أقفل احملضر يف يومه وساعته وتارخيه   
 مسؤول اخللية                                                                                     الكاتب   

 


