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تقرير اجتماع جملس اجلامعة املنعقد بتاريخ  22دجنرب

2202

اًؼمذ ارتوبع هزلس الزبهؼٔ ثتبسٗخ  22درٌجش  2202ػلى السبػٔ التبسؼٔ ٍالٌظف طجبحب ثمبػٔ
ػجذ الىج٘ش الخـ٘جٖ ثىل٘ٔ اٙداة ٍالؼلَم اإلًسبً٘ٔ لتذاسس رذٍل األػوبل أسفلٍِ ،لذ حؼش ّزا
االرتوبع الس٘ذات ٍالسبدٓ األػؼبء الوذسرٔ أسوبؤّن فٖ الئحٔ الحؼَس الوشفمٔ.
رذٍل األػوبل :


الوظبدلٔ ػلى تمشٗش االرتوبع السبثك،



حظ٘لٔ الجشًبهذ االستؼزبلٖ هي سٌٔ  2222ئلى  10هبٕ ،2202



هششٍع ه٘ضاً٘ٔ سٌٔ ،2200



الوظبدلٔ ػلى ثؼغ االتفبل٘بت،



هختلفبت،

افتتح الس٘ذ الشئ٘س ّزا االرتوبع  -ثؼذ استؼشاع رذٍل أػوبلِ  -ثاخجبس الوزلس ثبًؼوبم
الس٘ذ ػجذ اللـ٘ف الؼ٘فٖ ئلى ػؼَٗٔ الوزلس ثظفتِ هذٗشاً رذٗذا لألوبدٗو٘ٔ الزَْٗٔ للتشث٘ٔ
ٍالتىَٗي لزْٔ دوبلٔ ػجذٓ ،هشحجبً ثِ ثبسن الوزلسٍ ،هتوٌ٘بً لِ التَف٘ك ٍالٌزبح فٖ وبهل هْبهِ،
ٍشبوشاً للوذٗش السبثك الس٘ذ هحوذ الوؼضٍص رَْدُ فٖ خذهٔ الوذٌٗٔ .ثؼذ رله التشح الس٘ذ الشئ٘س
ػؼَٕ الوزلس الس٘ذٗي أحوذ هَسى ٍهظـفى ثٌوْبى همشسٗي لْزُ الذٍسٍٓ ،طبدق الوزلس ػلى
ّزا االلتشاح ،دٍى أى ٗفَتِ التٌَِٗ ثزَْد الومشسِٗي السبثم٘ي.

1

2

تقرير اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ  22دجنبر 2202
المقرران  :أحمد موسى  /مصطفى بنمهان

لجل الششٍع فٖ تذاسس ًمبؽ رذٍل األػوبل التوس الس٘ذ الوذٗش الوسبػذ للوذسسٔ الَؿٌ٘ٔ للؼلَم
التـج٘م٘ٔ هي الوزلس ئدساد هٌبلشٔ ئحذاث شؼجٔ االتظبالت

)(télécommunications

ثبلوذسسٔ

ػوي فمشٓ "هختلفبت"ٍ ،لذ ٍافك الوزلس ػلى رلهٍ .فٖ ًفس الس٘بق لذَم أحذ األػؼبء هلتوسبً
آخش ثادساد هٌبلشٔ هششٍػ٘ٔ ٍح٘مٔ هٌشَسٓ فٖ الوَلغ االلىتشًٍٖ للزبهؼٔ ػوي ًفس الفمشٓ،
ٍتوت الوَافمٔ ػلى رله أٗؼبً.

املصادقة على تقرير اجمللص الشابق :
ثؼذ تالٍٓ تمشٗشٕ ارتوبع الوزلس فٖ الذٍسٓ السبثمٔ

(02ٍ 02

أوتَثش ٍ )2202تمذٗن ثؼغ

الوالحظبت هي ؿشف األػؼبء طبدق الوزلس ثأغلج٘ٔ الحبػشٗي ػلْ٘وب.
حصيلة الربنامج االستعجالي من سنة  2222إىل  10ماي 2202

لذى تٌبٍلِ الىلؤ أشبس الس٘ذ الشئ٘س أى الزبهؼٔ ٍفٖ ئؿبس الجشًبهذ االستؼزبلٖ ،أػذَت حظ٘لٔ
أٍل٘ٔ لْزا الجشًبهذ هي سٌٔ  2222حتى ًْبٗٔ شْش هبٕ  2202تٌبٍلت رو٘غ الوشبسٗغ الوذسرٍٔ ،لذ
تن رله ٍفك هزوَػٔ هي الوإششات الوتفك ػلْ٘ب ٍؿٌ٘بًٍ ،شبسن فٖ ئًزبص ّزُ الحظ٘لٔ هسإٍلَ
الوشبسٗغ ٍاألسبتزٓ فٖ رو٘غ الوإسسبتٍ .لذ سجك ٍأى ػُشِػت ّزُ الحظ٘لٔ ػلى هزلس التذث٘ش
لظذ اإلؿالع .ووب روَشَ الس٘ذ الشئ٘س ثأى الحظ٘لٔ السٌَٗٔ التٖ تشول ول الوشبسٗغ التٖ حولْب
الجشًبهذ االستؼزبلٖ ّٖ فٖ ؿَس اإلػذاد .ثؼذ رله أخز الىلؤ الس٘ذ ًبئت الشئ٘س الوىلف
ثبلشإٍى األوبدٗو٘ٔ لتمذٗن ػشع حَل الحظ٘لٍٔ .أشبس ّزا األخ٘ش ئلى أى ّزُ الحظ٘لٔ ّٖ
خالطٔ للحظ٘لٔ التٖ لذهتْب الَصاسٓ فٖ َٗم الزبهؼٔ .تٌبٍل الؼشع الجشاهذ :

01ٍ 01ٍ 01ٍ 01ٍ 02

ٍ( .01ٍ 01لإلطالع على التفاصيل يرجى الرجوع إىل الوثائق املوزعة داخل اجمللس).
أػمت ّزا الؼشع ًمبش ٍاسغ أح٘شت خاللِ لؼبٗب ٍتسبؤالت ًزولْب فٖ الخـَؽ الؼشٗؼٔ التبل٘ٔ:
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التسبؤل ػي رذٍى هٌبلشٔ ّزُ الحظ٘لٔ فٖ ظل التأخش الزٕ ٗؼشفِ الجشًبهذ االستؼزبلٖ
فٖ هزوَػٔ هي هشبسٗؼٍِ ،فٖ ظل ػؼف ثؼغ الوإششات ووإشش استغالل الغالف الضهٌٖ
الوُذسَسٍ ،هششٍع التىَٗي الوستوش الزٕ لن ٗتن تفؼ٘لِ ثشىل ر٘ذ ،ألى الشّبى الحم٘مٖ
ٗىوي فٖ الَلَف ػلى االختالالت ٍالوؼ٘مبت ٍو٘ف٘ٔ ػالرْب...



ػشٍسٓ ئػـبء الَلت الىبفٖ لوٌبلشٔ ّزُ الحظ٘لٔ هٌبلشٔ ٍاف٘ٔ ٍرذّٗٔ ،ئال أىّ ٌّبن
هإششات تذل ػلى ػؼف ًسجٔ الظشف ٍاألداء التٖ ٗتَرت تحسٌْ٘وب ،ووب أى ًسجٔ هإشش
التىَٗي الوستوش هتذً٘ٔ ٌٍٗجغٖ تحسٌْ٘بًٍ ،سجٔ استغالل الغالف الضهٌٖ فٖ التذسٗس تجلغ
12

ٍ %ثبلومبثل ٌّبن غالف هبلٖ ٗظشف ػلى السبػبت اإلػبف٘ٔ هب ٗشىل خلال ٍٗخلك

هشبول.


التسبؤل ػي أسجبة ػؼف ًِست ثؼغ الوإششات فٖ ّزُ الحظ٘لٔ ٍػشٍسٓ الَلَف ػٌذّب
ٍهٌبلشتْب هٌبلشٔ هسإٍلٔ.



الحظ٘لٔ تجِ٘ي هَلغ الزبهؼٔ ػلى الظؼ٘ذ الَؿٌٌٍّٖ ،بن هإششات هشتفؼٔ ووإشش
الوٌشَسات الؼلو٘ٔ .لىي هإششات الجحج الؼلوٖ فٖ الحظ٘لٔ ال تؼىس حم٘مٔ األهش.



التشاح تٌظ٘ن أٗبم دساس٘ٔ للَلَف ػلى الوإششات ٍهٌبلشتْب.



ؿشح هشىل التَاطل ث٘ي حبهلٖ الوشبسٗغ ٍالوإسسبت.

ٍفٖ هؼشع الشد ػلى التسبؤالت ٍالوذاخالت الوـشٍحٔ أوَذ الس٘ذ الشئ٘س ٍهسإٍلَ الوإسسبت
الزبهؼ٘ٔ ػلى هب ٗلٖ :


ئى الْذف األسبسٖ هي ّزُ الحظ٘لٔ َّ ئٗزبد لشاءٓ ٍاحذٓ ٍهَحذٓ للوإششات ػلى طؼ٘ذ
ول الزبهؼبتٍ ،لتحم٘ك رله ٗمَم ٍفذ هي الَصاسٓ ثزَلٔ ػلى الزبهؼبت لتمذٗن ششٍحبت
حَل هإششات الوشبسٗغ ٍهٌبلشتْب ٍثغشع تأؿ٘ش الوسئَل٘ي ٍتَح٘ذ لشاءٓ الوإششات.
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ئى التمشٗش الٌْبئٖ الزٕ َّ فٖ ؿَس اإلًزبص َّ ،الىف٘ل ثاػـبء طَسٓ ٍاػحٔ ػي الَػغ
الحم٘مٖ للزبهؼٔ،



ربهؼتٌب تمف فٖ ًفس الشتجٔ هغ الزبهؼبت الوغشث٘ٔ األخشى ثخظَص ًسجٔ التأؿ٘ش.



ػشٍسٓ الَلَف ػلى ًمبؽ المَٓ لتؼضٗضّب ٍهىبهي الخلل لوؼبلزتْب.



التشاح تىل٘ف لزبى ثذساسٔ ّزُ الحظ٘لٔ ٍاستخشاد ًمبؽ الؼؼف ٍالمَٓ الوٌـَٗٔ ػلْ٘ب.



التَاطل لبئن ث٘ي الوإسسبت ٍاألسبتزٓ حبهلٖ الوشبسٗغ.



التشخ٘ض لألستبر ثارشاء سبػبت ئػبف٘ٔ فٖ سمف  22سبػٔ فٖ هإسسٔ أخشى أهش لبًًَٖ
ال ٗوله سئ٘س الوإسسٔ حشهبى الوستف٘ذ هٌِ.

مشروع ميزانية سنة 2200

استىض الٌمبش فٖ ّزُ الٌمـٔ ػلى تَصٗغ ه٘ضاً٘بت سٌٔ

2200

ثوب فٖ رله ه٘ضاً٘ٔ التس٘٘ش

ٍاالستخوبس ٍالو٘ضاً٘ٔ الخبطٔ ثبلجشًبهذ االستؼزبلٖ ،أهب حظ٘لٔ طشف ه٘ضاً٘ٔ سٌٔ  2202فْٖ –
حست الس٘ذ الشئ٘س– فٖ ؿَس االًزبص ٍهٌبلشتْب ستتن فٖ ارتوبع الحكٍ .لذ أوذ الس٘ذ
الشئ٘س هي رْٔ أخشى أى تَصٗغ الو٘ضاً٘ٔ لذ تن ػلى هشحلت٘ي داخل الزبهؼٔ ،ح٘ج اًـلك
هزلس التذث٘ش فٖ تمس٘وِ للو٘ضاً٘ٔ هي هؼـ٘بت التؼبلذ الزٕ ٗشثؾ الزبهؼٔ ثبلَصاسٓ .ثؼذ رله
أػـى الس٘ذ الشئ٘س الىلؤ لٌبئجِ الوىلف ثبلشإٍى الج٘ذاغَر٘ٔ لؼشع هششٍع ه٘ضاً٘ٔ

2200

(لإلطالع على تفاصيل العرض يرجى مراجعة الوثائق املتعلقة بهذا املوضوع املوزعة داخل اجمللس).
ثؼذ ّزا الؼشع استأى ثؼغ األػؼبء تأر٘ل هٌبلشٔ هششٍع الو٘ضاً٘ٔ لالرتوبع الوضهغ ػمذُ
َٗم  21درٌجش ٍ ،2202رله إلتبحٔ الفشطٔ الىبف٘ٔ لإلؿالع ػلى الَحبئك ٍدساستْب ثؼوك ٍتأى.
األهش الزٕ لَثل ثبلوَافمٔ هي ؿشف الوزلس.

4

5

تقرير اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ  22دجنبر 2202
المقرران  :أحمد موسى  /مصطفى بنمهان

املصادقة على االتفاقيات :
ثؼذ تمذٗن االتفبل٘بت هَػَع الوظبدلٔ هي ؿشف الس٘ذٓ ًبئجٔ الشئ٘س الوىلفٔ ثبلجحج الؼلوٖ
ٍالتؼبٍى ٍهٌبلشتْب ،ؿبلت الوزلس تضٍٗذُ ثبلَسلٔ التؼشٗف٘ٔ لجؼغ االتفبل٘بت .ػلى ئحش رله
توت الوظبدلٔ ثبإلروبع ػلى رو٘غ االتفبل٘بت الوؼشٍػٔ ػلى أًظبس الوزلس.

خمتلفات :
تأسيس شعبة االتصاالت باملدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية :

أوذ الس٘ذ الوذٗش الوسبػذ للوذسسٔ الَؿٌ٘ٔ للؼلَم التـج٘م٘ٔ أى فىشٓ ئحذاث شؼجٔ االتظبالت
 télécommunicationsثبلوذسسٔ هٌجخمٔ هي لٌبػٔ ٍسغجٔ األسبتزٓ ٍالـلجٔ ػلى حذ سَاء ،هش٘شاً
ئلى أى ّزا األهش توت هٌبلشتِ ػلى هستَى الوذسسٔ ٍتوت الوظبدلٔ ػلى رله.
ٍثؼذ ختبم ّزُ الٌمـٔ سُفغ االرتوبع ػلى السبػٔ الشاثؼٔ هسبء ػلى أى َٗستأًِفَ أػوبلَِ لتذاسس
ثبلٖ الٌمبؽ فٖ االرتوبع الومجل الزٕ سٌ٘ؼمذ َٗم  21درٌجش . 2202
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 القزارات املتخذة يف هذا االجتماع :
o

املصادقة بأغلبية احلاضرين على تقريري  02و 02أكتوبر .2202

o

املصادقة باإلمجاع على االتفاقيات املعروضة على أنظار اجمللس.
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