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التاسعة الساعةعشر وألفین، وعلى ثامنةمن سنة النوفمبر الثاني عشر من شهر االثنین الموافق لـفي
الوادي-صباحا بقاعة االجتماعات بالجامعة، تم عقد اجتماع بین السید مدیر جامعة الشهید حمه لخضر

المنضویة تحت لواء االتحاد العام SNEUوأعضاء  مكتب الفرع النقابي، للنقابة الوطنیة لألساتذة الجامعیین 
،للعمال الجزائریین

/ للدراسات(اء إضافة إلى السید المدیر وأعضاء مكتب الفرع النقابي، نواب السید المدیر وقد حضر اللق
إضافة إلى األمین العام ) والعالقات الخارجیة والتعاون/ والتنمیة واالستشراف/ وللتكوین العالي والبحث العلمي

.للمیزانیةللجامعة والمدیر الفرعي 

بین ةلمدیر مرحبا بالحاضرین، شاكرا روح التعاون المتمیز هذا وقد افتتحت الجلسة من طرف السید ا
.SNEUإدارة الجامعة والفرع النقابي لنقابة األساتذة الجامعیین 

على من خالل اجتماعاته المتكررة مع إدارة الجامعة وعلى رأسهم السید المدیر،وقد أكد الفرع النقابي
أن تجعل األستاذ الجامعي یعمل في كنف الطمأنینة أنه شریك فعال، ویدعم كل القرارات التي من شأنها

.وبتوفر الشروط األساسیة لمزاولة نشاطه بأریحیة السیما الجوانب المادیة واالجتماعیة واإلداریة والبیداغوجیة

وقد أشاد الفرع النقابي بالقفزة النوعیة التي تشهدها جامعة الشهید حمه لخضر بالوادي خالل الفترة 
.یكن هذا لیتأتى لوال جهود الطاقم اإلداري وعلى رأسهم السید المدیراألخیرة، ولم

هذا وقد تطرق السید المدیر في كلمة مفصلة إلى عدید الجوانب المتعلقة بالجامعة في جوانبها اإلداریة 
.والبیداغوجیة، واآلفاق المستقبلیة التي تسعى اإلدارة إلى تحقیقها

.تي كانت محل انشغال األساتذة، وقد تمت اإلجابة علیهاوقد طرحت النقابة عدید النقاط ال

تسویة الوضعیات اإلداریة والمالیة المتعلقة بالرتب والدرجات لألساتذة-1

السیدبخصوص مطلب تسویة الوضعیات اإلداریة والمالیة المتعلقة بالرتب والدرجات لألساتذة، أكد
وكذا المدیرة الفرعیة للمیزانیة بأن كل الملفات تم تسویتها إداریا ولم یبقى وال ملف واحد للجامعةاألمین العام

حالة       290بتسویة  الجامعة وقد أشار مدیرعالق، وهناك سعي لتسدیدها قبل نهایة شهر دیسمبر، 
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ت الجدیدة لألساتذة كل رایالتغیستتضمنبأن الرواتب2018ابتداء من شهر جانفي سنتیمملیار8بقیمة    
كبیر ودوربالغة حسب وضعیته، وقد شدد الطرفان على ضرورة دعم مصلحة المستخدمین لما لها من أهمیة 

.في تحسین أوضاع األساتذة

ملف التربصات-2

ضرورة احترام معاییر االستفادة  من التربصات قصیرة المدى في المتضمن األساتذة تم رفع انشغال 
شخصیا، نائب المدیر للعالقات الخارجیة بمتابعة هذا الموضوعالسید أكدوفي هذا الصدد، بعض الكلیات

.الخاصة بالتربصات لم یمسها أي تقشف أو تخفیض2018أن میزانیة سنة مؤكدا 

في سیاق متصل أكد السید نائب المدیر بأن الجامعة وفرت عدید الفرص األخرى للتربصات واألبحاث 
األساتذة ابیة ، ودعو أور وبرنامج دولیةبحثعدة اتفاقیات شراكة مع جامعات ومراكزالمشتركة عن طریق 

.بقوة في هذا المسعى لما یحمله من امتیازات عدیدةاالنخراطإلى 

ملف الفعالیات العلمیة والتعاون-3

عددها ثمنت النقابة السیرورة الحسنة للفعالیات العلمیة والملتقیات التي میزت هذه السنة من خالل 
ونوعیتها، السیما في ظل الظروف المالیة الصعبة، وقد أكد الطرفان على ضرورة إشراك الشركاء االجتماعیین 

.الفعالیاتهذه واالقتصادیین في تمویل 

.بما یخدم المصالح المشتركة للطرفینالمبرمةاتفاقیات التعاونتقییم أهمیةكما دعت النقابة إلى 

ملف السكن-4

وقد أكد السید المدیر بأنه وفي طالب أعضاء مكتب فرع النقابة بالتسریع  في عملیة توزیع السكنات، 
.سكن المتبقیة20مع سعیه إلى رفع التجمید عن الـ، سكنا60حدود شهر جانفي المقبل سیتم توزیع 

وزارة ث العلمي و الي والبحتعلیم العالبین وزارة المبرمة تفاقیة االوفي ذات السیاق أكد السید المدیر أن
مازالت مفعلة على مستوى جامعتنا، حیث الجامعییناألساتذةالتي تنص على اقتطاع سكنات لفائدة و السكن 
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سكن، والمجهودات متواصلة إلضافة حصص أخرى، 80سبق للجامعة أن استفادت في إطارها من حصة 
. ة في إطار الصیغ األخرى للسكنمع تقدیم كل التسهیالت التي تمكن األساتذة من االستفاد

كما نلتمس من السید المدیر التنازل على السكنات الوظیفیة التي استفادة منها األساتذة لما  تحمله هذه 
بقوله انه سوف یتم تسلیم عقود امتیاز لألساتذة في شهر مارس رد مدیر الجامعة  العملیة من فائدة لهم 

.مقبل

الجامعیةلجنة الخدمات -5

، وفي هذا الصدد أكد السید كلیاتالعلى مستوىفتح النوادي بضرورة تسریع نقابة الأعضاءطالب 
المدیر أن كل النوادي اآلن مجهزة بما یلزم من وسائل وسیتم فتحها في أقرب اآلجال لتقدم أفضل الخدمات 

.النواديهذهعها فيوتنو المنتجاتأسعارلألساتذة ، مع ضرورة مراعاة 

كما أكد السید المدیر على أن لجنة الخدمات االجتماعیة تسعى جاهدة من خالل برنامجا لهذه السنة 
إلى تحسین خدماتها المقدمة لألستاذ والموظف وذلك بتفعیل وتوسیع دائرة اتفاقیاتها مع المحیط االقتصادي 

وكاالت السفر، الممونین بمختلف واالجتماعي خاصة مع المؤسسات الصحیة، مخابر التحالیل، البنك،
. الخ...األجهزة الكهرومنزلیة

ومن جهتها أعربت لجنة الخدمات عن ترحیبها بأي اقتراحات یقدمها األساتذة والموظفین من شأنها أن 
. تحسن نوعیة الخدمات مستقبال

متفرقات-6

:تطرق األساتذة إلى عدید النقاط المتفرقة، وأهمها

واء باألساتذة من خارج الوالیة الذین یتحملون عناء السفر وتكالیف المبیت  بالفنادق التكفل من ناحیة اإلی ،
.علیهم اتصال بنا في اقرب وقت ممكن من اجل تقدیم القائم النهائیة لإلدارة الجامعة 

غیاب النظافة في بعض الكلیات.
 العملیة البیداغوجیةعدم وجود مكبرات الصوت في عدید المدرجات األمر الذي یؤثر على.
المكاتب الخاصة باألساتذة في بعض الكلیات، األمر الذي یؤثر على مردود األستاذ" تسلیم"عدم وجود و.
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عدم وجود رزنامة واضحة الستقبال األساتذة من طرف بعض اإلداریین في بعض الكلیات.

على إزالة جاهداسیعملأنه البیداغوجیة، و وقد أكد السید المدیر بأنه سیسهر على توفیر الجو المالئم للعملیة
.العقبات التي من شأنها تعكیر صفو األستاذ

كما تجدد النقابة الوطنیة لألساتذة الجامعیین دعوتها لألسرة الجامعیة بمختلف أطیافها إلى التحلي 
جامعة ومسیرة بالوعي التام وروح التعاون والتكاتف وعدم االنسیاق وراء المخططات التي تستهدف أمن ال

.نموها وتطورها

وفي ختام االجتماع جدد السید مدیر الجامعة شكره للحاضرین على اهتمامهم بالشأن الجامعي، وعلى 
.روح المسؤولیة والتعاون الذي یبین مدى الشراكة المتمیزة التي تجمع الطرفین

لإلعالم

نسخة إلى مدیر جامعة الوادي-

الوطنیة لألساتذة الجامعییننسخة إلى األمین العام للنقابة-

نسخة إلى األمین ألوالئي لالتحاد العام للعمال الجزائریین-

الوطنیةرئیس الفرع النقابي للنقابة

الوادي-لألساتذة الجامعیین

قدیري عبد الكریم. د


