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.I

تعريف املصحة القانونية والنشأة

ف ٙإؽبس اَفزبػ انغبيؼخ ػهٗ يؾٛطٓب انغٕع ٕٛالزظبد٘ ٔنالسرمبء ثجؼذْب
االعزًبػ ، ٙثبدس سئٛظ انغبيؼخ إنٗ إؽذاس يظؾخ لبََٕٛخ ثغبيؼخ يٕال٘
إعًبػٛم  ،ؽٛش عٛشكم ْزا انًششٔع َمهخ َٕػٛخ نهجُبء انًؤعغبر ٙثٓزِ انغبيؼخ ،
إر عزؼطهغ ْذِ انجُٛخ انغذٚذح ثبنمٛبو ثٕظبئف يزؼذدح :
فًٍ عٓخ أٔنٗ  ،عزشكم انًظؾخ انمبََٕٛخ آنٛخ دػى ٔيغبَذح نهغبيؼخ
ٔيؤعغبرٓب  ،ػٍ ؽشٚك الزشاػ انؾهٕل ٔاالعزشبساد نًخزهف انًشبكم راد
انطبثغ انمبََٕٔ ، ٙدساعخ ٔرفؾض انًُبصػبد انز ٙركٌٕ انغبيؼخ ؽشفب فٓٛب ػٍ
ػالٔح ػهٗ رنك عزغٓش
ؽشٚك رذػٛى دفبػٓب ٔ رؼؼٛذ دفٕػبرٓب انمبََٕٛخ ،
انًظؾخ انمبََٕٛخ ػهٗ انشفغ يٍ عٕدح األداء اإلداس٘ ثبنغبيؼخ.
أيب يٍ عٓخ صبَٛخ  ،عزغذ٘ انًظؾخ انمبََٕٛخ خذيبد نًؾٛطٓب انخبسعٙ
ػٍ ؽشٚك رمٕٚخ انٕنٕط إنٗ انمبٌَٕ ٔيغبػذح األشخبص انًؼٕص ٍٚػٍ ؽشٚك
رمذٚى اعزشبساد لبََٕٛخ يغبَٛخ ْ ،كزا عٛظجؼ انؼًم انغبيؼٔ ٙاألكبد ًٙٚثًضبثخ
خذيخ اعزًبػٛخ شجٓٛخ ثبنًغبػذح انمؼبئٛخ.
ٔػهٗ ْزا األعبط عزشكم انًظؾخ انمبََٕٛخ إؽبسا إلغُبء انزكٍٕٚ
انغبيؼٔ ، ٙرطؼ ًّٛثبنغبَت انزطجٛم ٙانز٘ ٚؼزجش يكًال نهذسٔط انُظشٚخ ،رنك أٌ
يؼبنغخ انًشبكم انؼهًٛخ نهغبيؼخ ٔ يؾٛطٓب عًٛكٍ يٍ دٌٔ شك يٍ خهك دُٚبيٛخ
عذٚذح ف ٙيغبل انجؾش ٔ ،عٛفزؼ أفبق سفٛؼخ نطشػ إشكبنٛبد ػًٛمخ نهجؾش
انؼهً.ٙ
ٔنزفؼٛم ْزا انًششٔع انطًٕػ َ ،ظًذ عبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ٕٚيب
دساعٛب ؽٕل يششٔع "إؽذاس يظؾخ لبََٕٛخ ثغبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ثًكُبط"
ٔشكم رنك يُبعجخ نهزؼشٚف ثبنًظؾخ انمبََٕٛخ ٔرٕػٛؼ أْذافٓب ٔانكشف ػٍ
ْٛبكهٓب ٔعجم رغٛٛشْب.
ٔرذػًٛب نًجذأ انًُبفغخ ٔانشفبفٛخ انز ٙرُٓغٓب انغبيؼخ ف ٙاػزًبد يشبسٚؼٓب
فمذ رى فزؼ يجبس اح الػزًبد انًشبسٚغ انًمذيخ يٍ ؽشف انًزششؾ ، ٍٛثُبءا ػهٗ
يؼبٛٚش ػهًٛخ ٔ رُظًٛٛخ يؾذدح.

.II

اهلياكل و التسيري

رخؼغ انًظؾخ انمبََٕٛخ نزُظٛى إداس٘ ٚزغى ثبنًشَٔخ ٓٚ ٔ ،ذف إنٗ خهك
لُٕاد نهزٕاطم انفٕس٘ ٔانفؼبل يغ كم انًكَٕبد انًؼُٛخ ثٕظبئف انًظؾخ.
ْزا ٔٚزشأط انًظؾخ يذٚش ٚغّ س ػهٗ ؽغٍ عٛشْب ٔٚذثش ػًم انخالٚب
انز ٙرُكت ػهٗ رذاسط انًهفبد انًؼشٔػخ ٔرمذٚى االعزشبساد انمبََٕٛخ انًُبعجخ.
ٔرزُٕع انخالٚب انمبََٕٛخ اػزجبسا نطجٛؼخ ٔاخزالف انزخظظبد انمبََٕٛخ
ؽٛذ َغذ :
خهٛخ انمبٌَٕ اإلداس٘خهٛخ انمبٌَٕ انزغبس٘خهٛخ لبٌَٕ انشغمخهٛخ يذَٔخ األعشحخهٛخ لبٌَٕ األػًبلخهٛخ انمبٌَٕ انؼشٚجٙخهٛخ انمبٌَٕ انغُبئٙٔٚشأط كم خهٛخ أعزبر ثبؽش يزخظض ف ٙانًغبل انمبََٕ ٙانًؼُ ، ٙكًب
رؼى كم خهٛخ ؽهجخ ثبؽضٚ ٍٛغٓشٌٔ ػهٗ اعزمجبل انطهجبد ُٔٚكجٌٕ ػهٗ إٚغبد
انؾهٕل انمبََٕٛخ انًُبعجخ ٔ ،ال ٚزى طٛبغخ االعزشبسح انمبََٕٛخ ثشكم َٓبئ ٙإال ثؼذ
يٕافمخ األعزبر سئٛظ انخهٛخ.

.III

حصيلة املصحة القانونية

ثؼذ عُز ٍٛيٍ إؽذاصٓب  ،عبًْذ انًظؾخ انمبََٕٛخ ٔثشكم لٕ٘ ف ٙرٕؽٛذ
دػبئى انؾكبيخ انغبيؼٛخ ٔٚزغهٗ رنك يٍ خالل انٕظبئف انًُغضح خالل ْزِ انفزشح
ٔ ،رنك كًب ٚه: ٙ

أو  :إاداد تقرير حول السكازاات القضائية باممة مووال إإساايي
ثًغشد اَطالق ػًم انًظؾخ انمبََٕٛخ  ،صى إَغبص رمشٚش ؽٕل انًُبصػبد
انمؼبئٛخ ثغبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم  ،انٓذف يُّ انمٛبو ثذساعخ ػهًٛخ نزشخٛض
األعجبة انًؤدٚخ إنٗ انًُبصػبد انمبََٕٛخ ٔإػذاد يجٛبٌ ٚزؼًٍ رطٕس ػذد انمؼبٚب
انًؼشٔػخ ػهٗ انًؾكًخ اإلداسٚخ ٔ ،سطذ انمؼبٚب انًؾكٕيخ نفبئذح ٔػذ
انغبيؼخ.
ٔلذ صى رزٕٚظ ْزا انزمشٚش ثًغًٕع يٍ انزٕطٛبد نهشل ٙثبألداء اإلداس٘
نغبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم.

انيا  :تقديم اإتشارات ق انونية لباممة مووال إإساايي
رٕخٛب نهؼمالَٛخ ٔانفؼبنٛخ ف ٙطُبػخ انمشاس اإلداس٘  ،ارخزد سئبعخ
عبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم لشاسا ٚمؼ ٙثؼشٔسح ػشع كم انزظهًبد ٔانًُبصػبد
اإلداسٚخ ػهٗ أَظبس انًظؾخ انمبََٕٛخ الرخبر األَغت ٔالؽزشاو لٕاػذ انششػٛخ
انمبََٕٛخ.
ٔثبنفؼم اَكجذ انًظؾخ ػهٗ إػذاد يشبسٚغ انشد ػهٗ انزظهًبد اإلداسٚخ
نهًٕظفٔ ٍٛانًشرفم ، ٍٛيزٕخٛخ ف ٙرنك اؽزشاو انمبٌَٕ ٔؽًبٚخ انؾمٕق انًكزغجخ ،
كًب لبيذ انًظؾخ انمبََٕٛخ ثئثذاء سأٓٚب ف ٙانًُبصػبد انمبََٕٛخ عٕاء ف ٙؽٕس
انزظهًبد اإلداسٚخ أ ف ٙؽٕس انًُبصػخ انمؼبئٛخ.

ٔلذ كبٌ نٓزِ انؼًهٛخ أصش كجٛش ف ٙرمهٛض ػذد انًُبصػبد انًؼشٔػخ ػهٗ
انمؼبء ٔ ،كغجٓب ف ٙؽٕس انًُبصػخ انمؼبئٛخ  ،ثًب ٚؼُ ّٛرنك يٍ ؽًبٚخ نهًبل
انؼبو ٔرؾغ ٍٛعًؼخ انغبيؼخ.
كًب لذيذ انًظؾخ اعزشبساد يزؼذدح ؽٕل يهفبد ؽشص انشئٛظ ػهٗ
ػشػٓب ػهٗ أَظبس انًظؾخ انمبََٕٛخ (أَظش انًهؾك).

اللا  :تقديم اإتشارات ق انونية للألراد أوييات السبتسم السدنن أالل ااعيي
اوقتصادييي
رٕخٛب الَفزبػ انغبيؼخ ػهٗ يؾٛطٓب انغٕع ٕٛالزظبد٘  ،فزؾذ انًظؾخ
انمبََٕٛخ لُٕاد نهزٕاطم يغ يؾٛطٓب االعزًبػ ٔ ٙااللزظبد٘ ٔ ،اعزمجهذ انؼذٚذ
يٍ انطهجبد ٔ انمؼبٚب انمبََٕٛخ انز ٙرٓى انًٕاؽٍ ٔانغًؼٛبد ٔانًمبٔالد.
ٔثبنفؼم لذيذ انًظؾخ انمبََٕٛخ اعزشبساد لبََٕٛخ ف ٙانًبدح انؼمبسٚخ
ٔانؼشٚجٛخ ٔ انزغبسٚخ ٔ ،كزا يذَٔخ األعشح ،
ٔػهٗ انشغى يٍ لهخ ػذد انمؼبٚب انًؼشٔػخ  ،فئٌ انًظؾخ انمبََٕٛخ
عزغٓش ف ٙانًغزمجم انمشٚت ػهٗ انزٕاطم ثشكم أشذ فؼبنٛخ يغ يؾٛطٓب.

را ما :اللسر اعل احتراا السقتضيات الق انونية أالتكنيسية أليسا يتمعل
الكصوص الق انونية أالتكنيسية أالو ائل اإلدارية الستمعقة الباممة
ٔفْ ٙزا انغٛبق ؽشطذ سئبعخ عبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ػهٗ ػشع كم
االرفبلٛبد ٔانؼمٕد انًجشيخ ث ٍٛعبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ٔثبل ٙانفبػه ، ٍٛػهٗ
أَظبس انًظؾخ انمبََٕٛخ إلثذاء انشأ٘ ٔرمذٚى االلزشاؽبد لظذ رغٕٚذْب ٔإصشائٓب
ثبنًالؽظبد انًُبعجخ .

املا  :السلاوسة ألن كااة التشريم أااننسة الدا عية أالكصوص
التكنيسية الستمعقة التمعيم المالن
يُز رٕنٓٛب سئبعخ عبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم  ،ؽشص انشئٛظ ػهٗ رضجٛذ
دػبئى انؾكبيخ انغبيؼٛخ يٍ خالل إػبدح انُظش ف ٙيغًٕػخ يٍ اٜنٛبد انمبََٕٛخ
انز ٙرؤصش عهجب ػهٗ أداء انغبيؼخ ْ ،زا ٔلذ لبيذ سئبعخ عبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم
ثؼشع يشبسٚغ رؼذٚم األَظًخ انذاخهٛخ نًغهظ انغبيؼخ ٔنهغبيؼخ ػهٗ أَظبس
انًظؾخ انمبََٕٛخ  ،انز ٙلبيذ ثئػذاد سصَبيخ يٍ انزؼذٚالد انًًٓخ كبٌ آخشْب
إػذاد َظبو داخهًَٕ ٙرع ٙنهًؤعغبد انغبيؼٛخ ثغبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم نزؾمٛك
انٕؽذح ٔاالَغغبو ثُٓٛب ٔ ،إصاؽخ انغًٕع انز٘ ٚكزُف يغًٕػخ يٍ انُظٕص
انزششٚؼٛخ انزُظًٛٛخ.
ػالٔح ػهٗ رنك َٔ ،ظشا نهذٔس انفؼبل انز٘ رمٕو ثّ سئبعخ عبيؼخ يٕال٘
إعًبػٛم ػهٗ انًغزٕٖ انًشكض٘  ،فمذ رى ػشع يهف إػذاد يمزشؽبد ؽٕل
رؼذٚم انمبٌَٕ  01-00انًزؼهك ثبنزؼهٛى انؼبنٛؼهٗ أَظبس انًظؾخ انمبََٕٛخ.
ؽٛذ لبيذ ْزِ األخٛشح ثئػذاد رمشٚش رشكٛج ٙؽٕل رغٛٛش ٔرزًٛى انمبٌَٕ
 01-00انًزؼهك ثبنزؼهٛى انؼبن.ٙ

إادإا  :السلاوسة ألن تمويي السوارد البشرية
ٔػٛب يٍ سئبعخ عبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ثأًْٛخ انشأعًبل انجشش٘  ،فمذ
ؽشص سئٛظ انغبيؼخ ػهٗ إػذاد يخطؾ ركٕ ُٙٚنهشفغ يٍ انكفبءاد داخم
انغبيؼخ ٔ ،اػزجبسا نزنك اَكجذ انًظؾخ انمبََٕٛخ ػهٗ إَغبص دساعخ رشخٛظٛخ
الؽزٛبعبد انغبيؼخ ٔ ،إػذاد دٔساد ركُٕٛٚخ نفبئذح أؽش ٔيٕظف ٙعبيؼخ يٕال٘
إعًبػٛم ف ٙإؽبس انزكٕ ٍٚانًغزًش  ،كًب لبيذ انًظؾخ انمبََٕٛخ ثئػذاد يغهك
اإلعبصح انًُٓٛخ انغبيؼٛخ رؾذ ػُٕاٌ "رذثٛش اإلداساد ٔ انًؤعغبد انؼًٕيٛخ".
ػالٔح ػهٗ رنك لبيذ انًظؾخ انمبََٕٛخ ثًٕاكجخ انًغزغذاد انمبََٕٛخ ،
ػجش رمذٚى انزكُٕٚبد انًُبعجخ نهًٕظف ٍٛنًغبٚشح انزطٕساد انؾبطهخ ف ٙانشأٌ
انمبََٕ( ٙأَظش انًهؾك).

إا ما  :السلاوسة ألن اقتراا أتكنيم ياا دراإية أممتسرات اعسية باممة
مووال إإساايي
يٕاكجخ يُٓب نكم انًغزغذاد انؾبطهخ ف ٙانغبؽخ انٕؽُٛخ ٔانذٔنٛخ  ،رغٓش
سئبعخ عبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ثًؼٛخ انًظؾخ انمبََٕٛخ ػهٗ رُظٛى انُذٔاد
ٔانًؤرًشاد انؼهًٛخ نزذاسط كم انًغزغذاد ٔرمذٚى انزٕطٛبد انًُبعجخ ثًب ٚشفغ
يٍ إشؼبع انغبيؼخ ٔٚمٕ٘ سطٛذْب انؼهًٔ ٙانضمبف.ٙ

.IV

ملحق حصـيلة املصحة القانونية

 )1إعداد ثقريرحول املىازعات القضائية بجامعة موالي إسماعيل :
ٚزؼًٍ انزمشٚش :

أ -اإلطارالقانونيللم نازعةالقضائيةالم تعلقةبالجامعة:
 األٔايش انمؼبئٛخ انًجُٛخ ػهٗ ؽهت. األٔايش االعزؼغبنٛخ. يُبصػبد رؼشع أيبو انٓٛئخ انمؼبئٛخ (لؼبء انًٕػٕع). ؽهجبد إٚمبف انزُفٛز. ؽهجبد اإلنغبء. -ؽهجبد انزؼٕٚغ.

ب -دراسةحالة  :الم نازعاتالقضائيةالم تعلقةبالجامعة " :كليةالحقوقنموذحا":

 -إػذاد عذٔل ٚزؼًٍ انغُٕاد انًؼُٛخ ٔ ػذد انمؼبٚب ػذ انكهٛخ.

 إػذاد يجٛبٌ ٚزؼًٍ رطٕس ػذد انمؼبٚب انًؼشٔػخ ػهٗ انًؾكًخ اإلداسٚخ. إػذاد يجٛبٌ ػذد انمؼبٚب انًغغهخ ٔ انًؾكٕيخ نفبئذح ٔ ػذ كهٛخ انؾمٕقيكُبط.
 لشاءح ف ٙانًؼطٛبد انشلًٛخ. -انزٕطٛبد.

 )2ثقدًم إستشارات قاهوهية لجامعة موالي إسماعيل:
أ  -إعدادمشار يعالردعلىال تظلماتاإلدارية:
 رظهى إداس٘ خبص ثبألعزبر ثبنظٕط ٙانؼهٕ٘ ػجذ انكجٛش. رظهى إداس٘ خبص ثبألعزبرح ؽُبٌ رشٛش. رظهى إداس٘ ثشأٌ َزٛغخ ايزؾبٌ انًٕعى انذساع 2017/2016 ٙثبنًذسعخانٕؽُٛخ نهفٌُٕ ٔانًٍٓ.
 -رظهى إداس٘ خبص ثبنطهجخ انًغغه ٍٛثبنذكزٕساِ.

ب  -إبداءالرايحولم نازعاتإدارية:

 يُبصػخ إداسٚخ يزؼهمخ ثبَزخبة سئٛظ شؼجخ ػهى االعزًبع ثكهٛخ اٜداة -يكُبط.
 يُبصػخ إداسٚخ ثشأٌ رؾؼٛش انذكزٕساِ ٔ اٜعبل انمبََٕٛخ. يُبصػخ إداسٚخ ؽٕل إنغبء َزبئظ انًجبساح انخبطخ ثزٕظٛف أعزبرح انزؼهٛىانؼبن ٙيغبػذ ٍٚنخهم ف ٙانًغطشح.
 يُبصػخ إداسٚخ ثشأٌ خبنذ ثٕسػذح انًزششؼ العزٛبص يجبسح رٕظٛف أعزبرانزؼهٛى انؼبن ٙيغبػذ ثبنًذسعخ انؼهٛب نهزكُٕنٕعٛب ثخُٛفشح دٔسح ُٚ 5بٚش .2017

 يُبصػخ إداسٚخ يٕػٕػٓب األعزبر انًؤؽش  Directeur de thèseخبنذانٛبعٔ ُٙٛانطبنت انجبؽش  Doctorantدمحم إَٔس ثُؼٛغٗ  ،ؽٕل إػبدح انزغغٛم
ف ٙعهك انذكزٕساِ نهغُخ انضبَٛخ .2017-2016

ت  -يقديمإستشاراتحولقضابامجددة :

-

 إيكبَٛخ إؽذاس انغبيؼخ نشخض يؼُٕ٘ خبص (عًؼٛخ) ثٓذف رطٕٚشانجؾش انؼهً.ٙ
 إؽذاس ششكخ ثغبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم. إثذاء انشأ٘ ؽٕل يششٔع انًالؽظبد انًزؼهمخ ثزذثٛش انكهٛخ انًزؼذدحانزخظظبد ثبنشاشٛذٚخ انًضيغ إدساعٓب ػًٍ انزمشٚش انغُٕ٘ نهًغهظ األػهٗ
نهؾغبثبد ثشعى عُخ .2015
 إػذاد ٔسلخ ؽٕل يشبسٚغ انؾكبيخ انغبيؼٛخ. -إػذاد يشبسٚغ اإلعبثخ ػهٗ أعئهخ انجشنًبٌ انًزؼهمخ ثبنغبيؼخ.

 )3ثقدًم استشارات قاهوهية لألفراد وهيئات املجتمع املدوي والفاعلين
الاقتصادًين :
 اعزشبساد لبََٕٛخ ف ٙانًبدح انؼمبسٚخ ٔػذدْب -6- اعزشبساد لبََٕٛخ ف ٙانًبدح انشغم ٔػذدْب -11- اعزشبساد لبََٕٛخ ف ٙانًبدح انؼشٚجٛخ ٔػذدْب -8- اعزشبساد لبََٕٛخ ف ٙيذَٔخ األعشح ٔػذدْب -13- اعزشبساد لبََٕٛخ ف ٙانًبدح انغُبئٛخ ٔػذدْب-3- -اعزشبساد لبََٕٛخ ف ٙانًبدح انزغبسٚخ ٔػذدْب-2-

 )4السهرعلى احترام املقتضيات القاهوهية والتىظيمية فيما ًتعلق بالىصوص
والوثائق إلادارية املتعلق بالجامعة ،وذلك فيما ًخص :







إػذاد ٔإثذاء انشأ٘ ف ٙاالرفبلٛبد ٔانؼمٕد انًجشيخ يغ عبيؼخ يٕال٘
إعًبػٛم :
 oارفبلٛخ رؼبٌٔ ث ٍٛعبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ثًكُبط ٔ ،انٕكبنخ انؾؼشٚخ
ثًكُبط خبطخ انزكٕ ٍٚانًغزًش.
 oارفبلٛخ رؼبٌٔ ٔششاكخ ث ٍٛيؤعغخ ٔعٛؾ انًًهكخ ٔكهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ
ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ ثغبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ثًكُبط.
 oارفبلٛخ رؼبٌٔ ث ٍٛعبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ٔانًغهظ األػهٗ نهزشثٛخ
ٔانزكٕ ٍٚيٍ أعم إَغبص دساعخ يٍ لجم انٓٛئخ انٕؽُٛخ نهزمٛٛى نذٖ
انًغهظ ؽٕل "االَذيبط انًُٓ ٙكخشع ٙانغبيؼخ" ٔؽٕل "ؽهجخ
اإلعبصح ف ٙانذساعبد األعبعٛخ ".
إثذاء انشأ٘ ثشأٌ يالؽظبد ؽٕل يششٔع ارفبق يزؼهك ثبنًغًغ انغكُٙ
يشط انجؾش.ٍٚ
إثذاء انشأ٘ ؽٕل رؼذٚم ػمذ ارفبلٛخ يغ يؾبي ٙانغبيؼخ.
إػذاد ًَٕرط نؼمٕد شغم يؾذدح انًذح يزؼهك ثزؾذٚذ رؼٕٚغ نهذكبرشح فٙ
إؽبس ثشَبيظ انزؼبٌٔ انٕؽُ ٔ ٙانذٔن.ٙ
إػذاد ػمٕد يشبسكخ ث ٍٛكهٛخ انؾمٕق ٔؽهجخ انذكزٕساِ انًًبسع ٍٛثبنغبيؼخ.

 )5املساهمة في صىاعة التشريع وألاهظمة الداخلية والىصوص التىظيمية
املتعلقة بالتعليم العالي :
 إػذاد يمزشؽبد ؽٕل رؼذٚم انمبٌَٕ  01-00انًزؼهك ثبنزؼهٛى انؼبن.ٙ
 01-00انًزؼهك ثبنزؼهٛى
 إػذاد رمشٚش رشكٛج ٙؽٕل رغٛٛش ٔرزًٛى انمبٌَٕ
انؼبن.ٙ
 إػذاد انُظبو انذاخه ٙانًُٕرع ٙنهًؤعغبد انغبيؼٛخ ثغبيؼخ يٕال٘
إعًبػٛم.
 إثذاء يالؽظبد ؽٕل رؼذٚم انُظبو انذاخه ٙنًغهظ عبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم.
 إثذاء انشأ٘ ؽٕل رؼذٚم انُظبو انذاخه ٙنغبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم.

 )6املساهمة في ثكوين املوارد البشرية :
 إَغبص دساعخ رشخٛظٛخ الؽزٛبعبد عبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ف ٙإؽبس ُْذعخ
انزكٕ.ٍٚ
 إػذاد دٔساد ركُٕٛٚخ نفبئذح أؽش ٔيٕظف ٙعبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ف ٙإؽبس
انزكٕ ٍٚانًغزًش .
 إػذاد يغهك اإلعبصح انًُٓٛخ انغبيؼٛخ رؾذ ػُٕاٌ " رذثٛش اإلداساد ٔ
انًؤعغبد انؼًٕيٛخ".
 ركٕ ٍٚانًٕاسد انجششٚخ ثغبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛم ؽٕل :
 oاإلشٓبد ػهٗ يطبثمخ َغخ انٕصبق ألطٕنٓب.
 oانمبٌَٕ اإلداس٘ ٔانؼهٕو اإلداسٚخ.
 ركٕ ٍٚانًٕاسد انجششٚخ ثكهٛخ انؼهٕو انمبََٕٛخ ٔااللزظبدٚخ ٔاالعزًبػٛخ
ثًكُبط ف ٙيغبل انمبٌَٕ اإلداس٘ ٔرذثٛش انًشافك انؼًٕيٛخ.
ُْ ذعخ انزكٕ ٍٚنفبئذح يُزخجٔ ٙيٕظف ٙانغًبػبد انزشاثٛخ.

 )7املساهمة في اقتراح وثىظيم أًام دراسية ومؤثمرات علمية بجامعة موالي
إسماعيل :
 ٕٚو دساع ٙؽٕل "يششٔع إؽذاس يظؾخ لبََٕٛخ ثغبيؼخ يٕال٘ إعًبػٛميكُبط".
 األعجٕع اإلفشٚم ٙاألٔل. األعجٕع اإلفشٚم ٙانضبَ.ٙ’’ اإلداسح انؼًٕيٛخ ثبنًغشة ٔرؾذٚبد
 ٕٚو دساع ٙؽٕل يٕػٕع "انزؾذٚش اإلداس٘‘‘ :لشاءح ف ٙانخطبة انًهك ٙنٕٛو  14أكزٕثش ." 2018
 ٕٚو دساع ٙؽٕل "انغٕٓٚخ انًزمذيخ ٔانزًُٛخ انًغزذايخ". ٕٚو دساع ٙؽٕل "انالرشكٛض اإلداس٘ دػبيخ نهغٕٓٚخ انًزمذيخ".ٕٚ -و دساع ٙؽٕل "أثؼبد ٔإكشاْبد رُضٚم انغٕٓٚخ انًزمذيخ ثبنًغشة".

