تقرير اجتماع جملس اجلامعة املنعقد بتاريخ  71يناير 1177
املقرران  :أمحد موسى  /مصطفى بنمهان

ػمذ هجلس جاهؼة شؼية الذكالي تتاسيخ  71يٌايش  1177ػلى الساػة الثالثة تؼذ الضٍال اجتواػاً
تماػة ػثذ الكثيش الخطيثي تكلية اآلداب ٍالؼلَم اإلًساًيةٍ ،رلك لتذاسس ًمطة ٍاحذة في جذٍل
األػوال تتؼلك تـ :
 انتقاء أمساء األضاترة اجلامعيني الجالثة الريو ضيعسضوى على الوشازة قصد اختياز واحد مههم
لتمجيل اجلامعة يف اللجهة املكلفة بدزاضة تسشيحات ومشازيع تطويس اجلامعة طبقاً ملقتضيات
القانوى  17.11املهظم للتعليم العالي وخاصة املادة  71مهه املتعلقة بتعيني زؤضاء اجلامعات.

ٍلذ حضش هزا االجتواع السيذات ٍالسادة األػضاء الوذسجة أسواؤهن في الئحة الحضَس الوشفمة.
استهل السيذ الشئيس هزا االجتواع تالتزكيش تالوزكشة الَصاسية الَاسدة تهزا الشأى ٍتَصيؼها ػلى
هختلف هإسسات الجاهؼة ٍتتَصل الشئاسة تالئحة األساتزة الوتششحيي لتوثيل الجاهؼة في اللجٌة
الوكلفة تذساسة تششيحات ٍهشاسيغ تطَيش الجاهؼةٍ ،كزلك تششٍط هزا التششيحٍ .تؼذ ئطالػهن
ػلى السيشة الؼلوية ٍالزاتية لألساتزة الوتششحيي ،سكّض السادة أػضاء الوجلس ًماشهن ػلى دساسة
ٍتحذيذ الوؼاييش الماًًَية ٍاألخاللية التي سيٌُتَخَةُ ػلى أساسها الوتششحَىٍ ،التي تصة في
هجولها في ٍضغ هصلحة الجاهؼة فَق كل اػتثاس .كوا استُحسي اًسحاب الوتششحيي لشئاسة الجاهؼة
ٍللجٌة االًتماء ٍكزلك األػضاء االستشاسيَى ،الشيء الزي استجاب له الوؼٌيَى تكل هسإٍلية.
تؼذ رلك اتفك أػضاء الوجلس ػلى تحذيذ هٌهجية التصَيت في شكل االلتشاع السشي ،كوا جشى
االتفاق كزلك ػلى أى تُحتشم توثيلية الوإسسات تالتصَيت ػلى هُتَشَشِحيْي اثٌيي هي كلية الؼلَم
ٍهتششح ٍاحذ هي كلية اآلداب ٍالؼلَم اإلًساًيةٍ .تن االتفاق أيضاً ػلى اػتواد الئحة الوتششحيي
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الوؼشٍضة ػلى أًظاس الوجلس ٍالتي تضن  71أستاراً دٍى استثٌاء أي ٍاحذ هٌهن في ػولية
التصَيت.
تؼذ هزا الٌماش الوستفيض اًثشي أػضاء الوجلس للتصَيت ػلى الوتششحيي الثالثةٍ .تؼذ ئدالء
السادة أػضاء الوجلس تأصَاتهن ،أسفشت ػولية فشص األصَات ػي اختياس الوتششحيي الثالثة التالية
أسواؤهن :


األضتاذة بلحطو زقية مو كلية العلوم.



األضتاذ صابس حافظ مو كلية العلوم.



األضتاذ أمحد بصوي مو كلية اآلداب والعلوم اإلنطانية.

ٍتاإلػالى الشسوي ػي الٌتائج تن سفغ هزا االجتواع ػلى الساػة السادسة ٍالٌصف هساءً.

2

