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محضر اجتماع مجلس الكلية المنعقد
يوم الجمعة  22يونيو 2102
انعقد يوم الجمعة  22يونيو 2102في الساعة العاشرة و النصف صباحا بقاعة االجتماعات بعمادة كلية
العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية-سال اجتماع مجلس الكلية ،برئاسة األستاذ خالد حمص ،عميد
الكلية ،و بحضور السيدات و السادة األعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول الملحق لدراسة جدول األعمال
التالي :
-0مخطط تنمية المؤسسة .2120-2102
-2مشروع ميزانية المؤسسة لسنة .2102
استهل السيد عميد الكلية في كلمة افتتاح المجلس بتهنئة الحضور بمناسبة عيد الفطر المبارك والترحيب
بالسادة األعضاء الجدد المعينون حسب النصوص القانونية الجاري بها العمل.
وقبل الشروع في مناقشة جدول أعمال االجتماع تم عرض المحضر السابق للمجلس للمصادقة مع تنقيحه
من طرف السادة األعضاء.
المقرر رقم 8702/70 :
المصادقة على محضر إجتماع مجلس الكلية ليوم الثالثاء  07يناير 8702
بعد ذلك تم تأكيد العقوبات المقترحة في حق الطلبة المعنيين.
المقرر رقم 8702/72 :
المصادقة على العقوبات التأديبية في حق الطلبة.
بالموازات طرح أحد أعضاء المجلس إمكانية إعادة النظر في العقوبات مراعاة لظروف الطلبة وتم
اإلتفاق على إدراجها في نقطة خاصة في جدول أعمال المجلس الموالي.

-0مخطط تنمية المؤسسة 8780-8702
قدم السيد العميد عرضا مستفيضا حول مخطط التنمية للمؤسسة  2120-2102يتضمن النقاط التالية :
اإلدارة والفعالية-البحث العلمي والتعاون –الطالب محور اإلهتمامات – الحركية والتجادبات -التكوين
الجيد –اإلنفتاح العلمي -التعاون الوطني والدولي – وكل هذا يصب في هدف أساسي –كلية المواطنة
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Le projet en quelques mots :
attractivité, formation de qualité, production scientifique riche, coopération
avec le territoire, rayonnement national et international
Faculté citoyenne
وفتح باب النقاش حول النقطة األولى من جدول أعمال المجلس .انصب النقاش باألساس على جودة
التكوين و التفكير في إشهاد الجودة (  )la certificationبالمؤسسة أو أحد التكوينات أو المصالح
اإلدارية في مختلف المجاالت ،وما يتبعه ذلك من تعبئة وتحسيس وتغيير العقليات وإشراك الهيئات المهنية
والبحث عن االستثمار ومزيد من الموارد المالية المواكبة إلنجاح هذا الورش المهم.
أغلب اآلراء ذهبت إلى ضرورة التفكير في إشهاد الجودة مع التريث و التركيز على األولويات في
المشروع اإلستراتيجي المرتقب وان الجانب المالي ليس العائق ولكونه مشروع استراتيجي يجب أن
ينخرط فيه الجميع بإرادة صادقة وإبداء الموافقة وفي نفس الوقت االنخراط الكامل إلنجاحه .تم االتفاق
على تكوين لجنة مصغرة لوضع مشروع اإلشهاد مفتوحة للجميع وان إبداء الرغبة للتسجيل في اللجنة
حدد اخر شهر يوليوز وأن يكون المشروع جاهزا بالنسبة لميزانية .2120-2121-2102
كما تم طرح مسألة التواصل والتسويق لمختلف األنشطة العلمية في مختلف التخصصات في الموقع
اإللكتروني للكلية ومواقع التواصل اإلجتماعي وإحداث منصب مراسل للصحف الوطنية.
المقرر رقم 8702/79 :

المصادقة على مخطط تنمية المؤسسة 8780-8702
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-8مشروع ميزانية المؤسسة لسنة 8702
تم في البداية التذكير أن لجنة تتبع الميزانية اجتمعت في دورتين:
 01فبراير 2102لدراسة الميزانية المؤقتة  2102مع الئحة المشاريع حسب األولوية . 02يونيو 2102لدراسة الميزانية األساسية  2102مع الئحة المشاريع المعتمدة وتقديم التقرير األوليحول إتهامات أحد موظفي الكلية .
في البداية تم تقديم انجازات السنة المالية  2102مع مشروع ميزانية .2102

وفتح النقاش وتم التذكير بأهم المنجزات المحققة على ارض الواقع منها تحسين البنية التحتية للكلية وتوفير
فضاء للطلبة للمراجعة والفضاء األخضر وتجديد اإلنارة خاصة وأن الدراسة تكون في وقت متأخر من
الليل مع وجود حاجيات أخرى سيتم تداركها بمختلف مرافق المؤسسة.
المقرر رقم 8702/07 :
المصادقة باإلجماع على ميزانية المؤسسة لسنة 8702
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وفي نفس الوقت تم تقديم تقرير اللجنة المصغرة المكونة من أعضاء لجنة تتبع الميزانية المكلفة بالتحقيق
في إدعاءات السيد محمد حزمي (موظف بالكلية ،ر.ت )0012210 .حول اإلختالالت و سوء التدبير
المالي للمؤسسة.
ذكر التقرير أنه بعد لقاء اللجنة مع السيد محمد حزمي و األشخاص المذكورين في اإلتهامات و اإلطالع
على الملفات خلص أن هناك اتهامات لمجموعة من األطر داخل المؤسسة وهما السيد المكلف بمصلحة
اإلقتصاد والسيد المكلف بمصلحة الممتلكات مع سحب اتهامات المعني باألمر للسيد عميد الكلية والسيد
الكاتب العام للمؤسسة.
أكد التقرير على عدم تقديم أدلة تثبت االتهامات .وبعد تمكين اللجنة للسيد محمد حزمي بوثائق تهم
الموضوع أكد هذا األخير أن جل الوثائق سليمة من الناحية القانونية وأن األمر يتعلق بتجسيدها على
أرض الواقع .وبعد المعاينة على أرض الواقع في النقاط المطروحة مثل التزفيت و الكراسي اإلسمنتية،
طالبت اللجنة في األخير بإجراء خبرة تقنية .
وبعد النقاش تكونت قناعة لدى أعضاء المجلس بعدم جدوى طلب خبرة تقنية محايدة تفاديا لهدر المال العام
وإحالة الملف على القضاء.
ذكر السيد العميد بأن القانون فوق الجميع و أنه يجب الحفاظ على سمعة المؤسسة و موظفيها و به طلب
من المجلس اتخاذ كل اإلجراءات القانونية و القضائية للبت في هذه اإلدعاءات و االتهامات.
المقرر رقم 8702/00 :
اإلذن للمؤسسة في شخص ممثلها القانوني و لكل من تضرر من اإلدعاءات و االتهامات الموجهة من
طرف السيد محمد حزمي (ر.ت )0002200 .عبر جميع الطرق
باتخاذ اإلجراءات القانونية و القضائية لرد االعتبار و جبر الضرر وفق القوانين الجاري بها العمل.

وبناءا على مالحظات المجلس األعلى للحسابات وخدمة لمصلحة الطالب ومن أجل التخفيف على الموارد
البشرية بمصلحة الشؤون الطالبية للمؤسسة تقرر ما يلي.
المقرر رقم 8702/08 :
ترخيص إرجاع الشهادة األصلية بعد التسجيل بالكلية ،شريطة تقديم إلتزام مصادق عليه من السلطة
المحلية يتعهد فيه الطالب بعدم استعمال شهادته للتسجيل في مؤسسة تعليمية عمومية أخرى.

اختتم المجلس أشغاله على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال.

4ِِِ /4

