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قانون بوالعضاء بحكم ال يل هنوش – امحمد المراني زنطار - محمد أ لوديكي – عبد الجل سادة: محمد مرزاق – محمد    : ال

ية– جة - المصطفى حد مد الدر بي الشهب - أح مد العر سيف السلم لخضر - مح شير   صالح – ب

يوسف الفرم - حمادي بوسلوس.

ل أحد. :العضاء المعينون 

شائبي –العضاء المنتخبون ية  سعدون – ناد سماعيل  ياد – إ يم بوع مازوني – ابراه حد أحماني – حسن ال بد الوا سادة: ع   : ال

 محمد المخفوق - عبد الغني بوسعود – خالد برادة – حميد الصولبي – الحسين أعبوشي - عزوز قشيقش

شا - هادي البا بونهير - عبد ال طالب - عبد اللطيف خرباش - محمد الحمداوي - عزيزة  بن ال  – شفيق 

تاح عة بوستة - عبد الف يديري - ربي فاتحي - محمد بوريش - عبد اللطيف كن لد بنحيدة – وفاء برادة   خا

بنصالح.

: السادة : محمد العربي سيد مو – إدريس الغجدامي – مبارك بن الشانعة.العضاء المدعوون 

: السادة: عبد الحق علوي يزيدي – عبد ال أيت واحمان – بومدين التانوتي.العضاء المعتذرون 

********************************

 اللجنة الوظيفية المنبثقة عن مجلس الجامعة بتاريخيأتي هذا الجتماع أساسا للوقوف على نتائج أعمال 

  والمكلفة بدراسة الوضاع بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي. وهكذا فقد تحدد جدول أعماله2009 فبراير 18

في نقطة فريدة وهي:

.تقرير اللجنة الوظيفية المنبثقة عن مجلس الجامعة لدراسة الوضاع بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي



 قبل بداية أشغال الجتماع تقدم المجلس بأحر تعازيه للستاذ زريكم من كلية العلوم السمللية في وفاة

كي من كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية في وفاة أخيه تغمدهما ال برحمته.والده والستاذ المال

 بعدها افتتح السيد الرئيس أشغال الجتماع فرحب بالسادة أعضاء المجلس وأعطى الكلمة للسيد منسق

سفي عددة التخصصات بآ ية المت سة الوضاع بالكل فة بدرا عة والمكل عن مجلس الجام قة  ية المنبث نة الوظيف  اللج

 الذي قدم أمام أنظار المجلس تقريرا مقتضبا عن المشاكل التي وقفت عليها اللجنة داخل الكلية وأهم النتائج التي

 خلصت لها بعد الستماع لكل مكونات المؤسسة أساتذة وإداريين وطلبة. تضمن التقرير خمس محاور رصدت

فيها آراء اللجنة وتوصياتها.

 بعد ذلك تناول الكلمة السيد رئيس الجامعة ورئيس المجلس فأخبر السادة أعضاء المجلس بأن الطراف

 المعنية بالمشكل داخل الكلية توصلت إلى تسوية الوضعية بالمؤسسة. فقد عملت الرئاسة على التصال بجميع

 الطراف سواء بصفة مباشرة وغير مباشرة لحل الخلف. وفعل فقد أثمرت الجهود صلحا نهائيا بين الجميع

 . والذي يثلج الصدر هو أن الوضاع عادت إلى حالتها الطبيعية. فيومين فقط2009 مارس 24وكان ذلك يوم 

 ، انعقد مجلس الكلية ومر في ظروف حسنة وقد حضره السيد رشيد2009 مارس 26بعد لقاء الصلح، أي يوم 

هلل، الكاتب العام للجامعة، كملحظ بالمجلس عن رئاسة الجامعة.

كانت لتي  ثائق ا يع الو ها بجم لتي زودت عون وا يد ال ها  قدمت ل لتي  لطراف ا يع ا نة جم  شكرت اللج

 ضرورية للقيام بأعمالها. وشكر المجلس السادة أعضاء اللجنة على مجهوداتهم ووصولهم للهدف الذي سطره

مجلس الجامعة كما شكر كل الفاعلين بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي على روح المسؤولية التي تحلوا بها.

 بعدها فتح باب التدخلت أمام أعضاء المجلس لبداء رأيهم في الموضوع. ويمكن تلخيص تدخلتهم في

إثارة بعض الملحظات منها:

التساؤل عن أصل المشكل-

التساؤل عن الوساطة ومن كان فيها-

التساؤل عن الطريقة التي تم بها الصلح-

يجب أل يكون الصلح على حساب المصلحة العامة-

يجب السهر على احترام القانون-

لبد من متابعة التوصيات التي خرجت بها اللجنة-

يجب دعم الكلية بمناصب مالية-
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 أبدى بعض العضاء تحفظهم على عدم اطلع المجلس على الساس الذي قامت عليه هذه التسوية كما طالب

المجلس بمزيد من الدعم للمؤسسة.

 وفي نهاية أشغال الجتماع اتفق المجلس على أن يعقد أشغال اجتماعه المقبل بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي

دعما لهذا الصلح الذي أصبحت تنعم به المؤسسة.

 وتجدر الشارة إلى أن المجلس وأثناء أشغال اجتماعه، توصل بخبر عاجل مفاده أن السيدة حنان الزهرة، أستاذة

بكلية العلوم السمللية، قد توفيت في حادثة سير. وقد قرأ المجلس الفاتحة ترحما على روحها.

لجنة الصياغة:
: الكاتب العام للجامعة - ذ. رشيد هللالمقرر

المراجعة:
حسن المازونيذ : •
الحسين أعبوشيذ : •

.2009 أبريل 29صودق عليه في اجتماع مجلس الجامعة بتاريخ 
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