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تتمة الجتماع  88دجنرب
ػمذ هزلس الزبهؼٔ ثتبسٗخ

28

درٌجش

2202

8202

8202

ػلى السبػٔ الخبلخٔ ثؼذ الضٍال ارتوبػبً تىو٘ل٘بً

الرتوبع َٗم  22درٌجش  2202ثمبػٔ ػجذ الىج٘ش الخك٘جٖ ثىل٘ٔ اٙداة ٍالؼلَم اإلًسبًٍ٘ٔ ،لذ حؿش
ّزا االرتوبع الس٘ذات ٍالسبدٓ األػؿبء الوذسرٔ أسوبؤّن فٖ الئحٔ الحؿَس الوشفمٔ.
افتتح الس٘ذ الشئ٘س ّزا االرتوبع ثبلتزو٘ش ثٌمبـ رذٍل األػوبل ٍ التٖ ربءت وبلتبلٖ:


هطشٍع ه٘ضاً٘ٔ سٌٔ ،8200



هختلفبت.

لجل التكشق لْزُ الٌمبـ ،روَش الس٘ذ الشئ٘س أى هػبدلٔ الوزلس فٖ االرتوبع السبثك ػلى ئحذاث
ضؼجٔ االتػبالت ) (Télécommunicationsفٖ الوذسسٔ الَقٌ٘ٔ للؼلَم التكج٘م٘ٔ وبًت هطشٍقٔ ثتَغلِ
ثَح٘مٔ أٍ ثكبلٔ تمٌ٘ٔ تجِ٘ي الْذف هي هطشٍع ئحذاث ّزُ الطؼجٔ ثبإلؾبفٔ ئلى ئثشاص الوَاسد الجطشٗٔ
ٍالوبدٗٔ وبلوؼذات الؼلو٘ٔ الوشغَدٓ لْب ،هغ التشو٘ض ػلى الطشاوبت التٖ أثشهتْب الوذسسٔ هغ هح٘كْب
الخبسرٍٖ .ثبلفؼل فمذ تَغل أػؿبء الوزلس ثْزُ الَح٘مٔ
من طرف اجمللس.
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وّمتَت املصادقة على إحداث هذه الشعبة
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مصروع ميزانية سنة

8200

ثؼذ تزو٘ش الس٘ذ الشئ٘س ثبلؼشؼ الومذّم هي قشف الس٘ذ ًبئت الشئ٘س الوىلف ثبلطإٍى
الج٘ذاغَر٘ٔ حَل هطشٍع ه٘ضاً٘ٔ سٌٔ  2200فٖ ارتوبع الوزلس السبثك ( 22درٌجش)ٍ ،الزٕ أثشص
خاللِ هطشٍع الو٘ضاً٘ٔ الوتؼلمٔ ثبلتس٘٘ش ٍاالستخوبس ٍالجشًبهذ االستؼزبلٖ .تن فتح ثبة الٌمبش،
ح٘ج سوّضت تذخالت السبدٓ األػؿبء ػلى هب ٗلٖ :


التسبؤل ػي الٌمع الحبغل فٖ هطشٍع ه٘ضاً٘ٔ  2200همبسًٔ هغ ه٘ضاً٘ٔ .2202



التأو٘ذ ػلى ؾشٍسٓ هٌبلطٔ هطشٍع الو٘ضاً٘ٔ هي قشف الوزلس فٖ دٍست٘ي للَلَف ػلى
ح٘خ٘بت ه٘ضاً٘ٔ السٌٔ الوبؾ٘ٔ ٍئثشاص ًمف الؿؼف ٍالمَٓ.



ؾشٍسٓ تَفش أػؿبء الوزلس ػلى حػ٘لٔ التس٘٘ش الوبلٖ لسٌٔ  2202للحػَل ػلى سؤٗٔ
هَؾَػ٘ٔ ػي ٍت٘شٓ غشف الو٘ضاً٘ٔ.



التفبٍت الوَرَد فٖ ثؼؽ ثٌَد هطشٍع ه٘ضاً٘ٔ  2200الوتؼلمٔ ثبلوإسسبت التبثؼٔ للزبهؼٔ،
(ثٌذ التؼَٗؿبت ػي التؼبلذٍ ،التؼَٗؿبت ػي التٌمالت داخل الَقي.)...



ؾشٍسٓ ئخجبس السبدٓ األسبتزٓ فٖ رو٘غ الوإسسبت الزبهؼ٘ٔ ثوحتَى ٍهؿوَى ه٘ضاً٘ٔ
سئبسٔ الزبهؼٔ ٍالوإسسبت.



التسبؤل ػي هذى ٍفبء الذٍلٔ ثبلتضاهبتْب فٖ ئقبس س٘بسٔ التؼل٘ن ٍخػَغب فٖ ئقبس الجشًبهذ
االستؼزبلٖ.



قشح هسألٔ تحس٘ي الحىبهٔ ٍتذث٘ش الزبهؼٍٔ ،االلتػبد فٖ غشف ثؼؽ ثٌَد الو٘ضاً٘ٔ.



ػذم تَفش السبدٓ أػؿبء الوزلس ػلى تمبسٗش الس٘ذ الوشالت الوبلٖ حَل التس٘٘ش اإلداسٕ
ٍالوبلٖ للزبهؼٔ.



التسبؤل ػي الغالف الوبلٖ الوشغَد للتؼَٗؿبت ػي الوسإٍل٘ٔ.
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ػذم تَصٗغ ه٘ضاً٘ٔ الجحج الؼلوٖ.



التسبؤل ػي الى٘ف٘ٔ التٖ ٗتن ثْب تَصٗغ الو٘ضاً٘ٔ.



ؾؼف الو٘ضاً٘ٔ الوخػػٔ لوطشٍع ئحذاث ًبدٕ الزبهؼٔ ٍاالستفسبس ػي قشٗمٔ تَصٗغ
هسبّؤ الوإسسبت.



ؾؼف الو٘ضاً٘ٔ الوشغَدٓ للكلجٔ.



ؾشٍسٓ ػذم االلتػبس فٖ هٌبلطٔ هطشٍع الو٘ضاً٘ٔ ػلى قشٗمٔ سإال ٍرَاةٍ ،لضٍم الشفغ
هي هستَى الٌمبش ل٘شتىض ػلى هب َّ أسبسٖ فٖ س٘بسٔ ٍاستشات٘ز٘ٔ الزبهؼٔ الوتؼلمٔ
ثبلزبًت الج٘ذاغَرٖ ٍالجحج الؼلوٖ...



قشح هطىل الو٘ضاً٘ٔ الوطتشؤ التٖ تُذثَش هي قشف سئبسٔ الزبهؼٍٔ ،هذى لشة الو٘ضاً٘ٔ هي
الوإسسبت.



التسبؤل ػي رذٍى سغذ ه٘ضاً٘ٔ تتؼلك ثوطشٍع خلك الوذسسٔ الؼل٘ب للتىٌَلَر٘ب

)(EST

ثوذٌٗٔ س٘ذٕ ثٌَس.


ؾشٍسٓ تَف٘ش الَحبئك الالصهٔ لجل اًؼمبد ارتوبع الوزلس ثخوسٔ ػطش َٗهبً.



ٍرَد استفبع فٖ ه٘ضاً٘ٔ ثؼؽ الجٌَد ( :التؼبلذ ٍالسبػبت اإلؾبف٘ٔ ٍاإلَٗاء ٍاإلقؼبم
ٍالحفالت)...




قشح هسألٔ التحَٗالت فٖ الو٘ضاً٘ٔ ٍؾشٍسٓ ئخجبس الوزلس.
ئحبسٓ لؿ٘ٔ التأخش الحبغل فٖ غشف ه٘ضاً٘ٔ ثؼؽ الجٌَدٍ ،وزله الؼشال٘ل التٖ تؼشفْب
سئبسٔ الزبهؼٔ ٍهإسسبتْب ػلى ّزا الوستَى.



ؾشٍسٓ تَفش سئبسٔ الزبهؼٔ ػلى هشارغ ٍوتت ٍهىتجٔ خبغٔ ثْب ثبإلؾبفٔ ئلى الحبرٔ
الولحٔ لس٘بسٓ الوػلحٔ.
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التسبؤل ػي هؿوَى سسبلٔ ٍصاسٓ التشث٘ٔ الَقٌ٘ٔ ٍالتؼل٘ن الؼبلٖ ٍالجحج الؼلوٖ الوتؼلمٔ
ثاػبدٓ تَصٗغ الو٘ضاًٍ٘ٔ ،هذى تفس٘ش الٌمع الحبغل فٖ هطشٍع الو٘ضاً٘ٔ.



قشح هطىلٔ الجحج الؼلوٖ فٖ ول٘ٔ الؼلَم.



توى٘ي رو٘غ هىًَِبت الزبهؼٔ الوْتؤ ثبلطأى الزبهؼٍٖ ،أّو٘ٔ التَفش ػلى الوؼلَهبت
األسبس٘ٔ لتسبّن فٖ حسي التس٘٘ش.



ػبئذات التىَٗي الوستوش ٍهذى ئسْبم ّزُ الؼبئذات فٖ دػن التىٌَٗبت األسبس٘ٔ.



ؾشٍسٓ فتح تخػػبت رذٗذٓ فٖ الوذسسٔ الَقٌ٘ٔ للؼلَم التكج٘م٘ٔ لفتح هزبل ٍاسغ أهبم
الكلجٔ هي أرل التخػع.



هذى اّتوبم ٍحؿَس األػؿبء فٖ اللزي الوٌجخمٔ ػي هزلس الزبهؼٔ.

ٍفٖ هؼشؼ الشد ػلى ّزُ التسبؤالت ٍالوالحظبت تذخَل السبدٓ هسإٍلَ الزبهؼٔ ٍالوإسسبت
التبثؼٔ لْب تجبػبً ،فأوَذَ الس٘ذ الشئ٘س ثخػَظ الٌمكٔ الوتؼلمٔ ثبلٌمع الحبغل فٖ هطشٍع الو٘ضاً٘ٔ،
أى ّزا التخف٘ؽ لذ ضول هختلف الزبهؼبت الوغشث٘ٔ ٍَّ ،لشاس اتخزتِ ٍصاسٓ االلتػبد ٍالوبل٘ٔ ًظشاً
لوزوَػٔ هي اإلوشاّبت ،ثبإلؾبفٔ ئلى هإاخزات الَصاسٓ ػلى ٍرَد هجبلغ هبل٘ٔ هْؤ غ٘ش هػشٍفٔ.
ف٘وب ٗتؼلك ثبلحػ٘لٔ الوبل٘ٔ لسٌٔ  ،2202أضبس الس٘ذ الشئ٘س ئلى أًِ س٘تن تمذٗن ّزُ الحػ٘لٔ
للذساسٔ ٍالوػبدلٔ ػلْ٘ب هي قشف الوزلس فٖ غؿَى ًْبٗٔ ضْش ٌٗبٗش أٍ ثذاٗٔ ضْش فجشاٗش ،2200
ٍأىَ التأخ٘ش فٖ ئػذاد الحػ٘لٔ سارغ ثبألسبس لؿغف ٍت٘شٓ الؼول فٖ سئبسٔ الزبهؼٔ ٍهإسسبتْب.
ٍأوّذ وزله أى الو٘ضاً٘ٔ لجل ػشؾْب ػلى أًظبس الوزلس ٗتن تَصٗؼْب ػلى هستَى هزلس التذث٘ش،
حن دساستْب ٍالوػبدلٔ ػلْ٘ب ف٘وب ثؼذ هي قشف هزبلس الوإسسبتٍ ،ثٌبءً ػلِ٘ فاى ئػذاد الو٘ضاً٘ٔ
ٗتن فٖ ضفبف٘ٔ تبهٔ.
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هي ًبح٘ٔ أخشى ٍثخػَظ الٌمكٔ الوتؼلمٔ ثتمبسٗش الوشالت الوبلٖ ،أوَذ الس٘ذ الشئ٘س أًِ لن
ٗتَغل ئلى حذ اٙى ثْزُ التمبسٗش ،لىٌِ قوأى الوزلس أًِ ػٌذ ئػذادّب س٘ؼشؾْب ػلى أًظبسُ
لوٌبلطتْب فٖ ئحذى ارتوبػبتِ المبدهٔ.
ثؼذ رله تٌبٍل الىلؤ الس٘ذ سئ٘س لزٌٔ الجحج الؼلوٖ هط٘شاً ئلى أىَ تَصٗغ ه٘ضاً٘ٔ الجحج الؼلوٖ
ػلى الوإسسبت لن ٗتن ثؼذٍ ،هإوذاً أى اللزٌٔ ستزتوغ الحمبً لْزُ الغبٗٔ.
ووب تذخل السبدٓ سؤسبء الوإسسبت لإلربثٔ ػي ثؼؽ التسبؤالت ثخػَظ تَصٗغ الو٘ضاً٘ٔ
ٍتفس٘ش ثؼؽ ثٌَدّبٍ .أوّذٍا وزله ػلى الومبسثٔ الزذٗذٓ التٖ ربء ثْب الجشًبهذ االستؼزبلٖ ح٘ج
سوض ػلى هفَْم الؼمذٓ الوجشهٔ ث٘ي الزبهؼٔ ٍٍصاسٓ التشث٘ٔ الَقٌ٘ٔ ٍالتؼل٘ن الؼبلٖ ٍالجحج الؼلوٖ هوب
ٗستذػٖ تم٘٘ن الوشحلٔ السبثمٔ ٍاالستؼذاد للوشاحل الوَال٘ٔ .ووب أوّذٍا أٗؿبً ػلى ؾشٍسٓ التسشٗغ
فٖ ٍت٘شٓ غشف الو٘ضاً٘ٔ ٍتكَٗش الوشدٍدٗٔ.
ٍثخػَظ ل٘ؤ الٌمبش حوَيَ الس٘ذ الشئ٘س الوزَْد الوجزٍل هي قشف أػؿبء الوزلس فٖ ّزا
االرتوبعٍ .أوذ أىَ االّتوبم سٌ٘ػت ػلى الجحج ػي هَاسد رات٘ٔ للزبهؼٔ للم٘بم ثوْبهْب ػلى الٌحَ
الوكلَة.
أهب ف٘وب ٗتؼلك ثبلتس٘٘ش فمذ أؾبف الس٘ذ الشئ٘س أى ٌّبن ه٘ضاً٘ٔ هطتشؤ تُذثَش ػلى هستَى
سئبسٔ الزبهؼٔ ،هإوذاً ػلى أى ّزُ األخ٘شٓ ّٖ سّي خذهٔ الوإسسبت التبثؼٔ لْبٍ ،أًِ لبم ثتفَٗؽ
رضء وج٘ش هي الو٘ضاً٘ٔ ئلى الوإسسبت.
ٍف٘وب ٗخع هطشٍع ًبدٕ الزبهؼٔ فمذ ٍؾَح الس٘ذ الشئ٘س أًِ ثكلت هي الوىتت الزَْٕ لٌمبثٔ
التؼل٘ن الؼبلٖ تن تخػ٘ع ٍ-ثوسبّؤ هي ه٘ضاً٘ٔ الوإسسبت -ه٘ضاً٘ٔ أٍل٘ٔ لػذ تْ٘ئٔ الٌبدٕ،
ٍّٖ ثوخبثٔ اًكاللٔ ،ثح٘ج س٘تن الجحج ػي هَاسد هبل٘ٔ أخشىٍ ،فٖ ّزا الػذد ،أؾبف الس٘ذ
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الشئ٘س ،أًِ لبم ثوشاسلٔ هإسسٔ هحوذ السبدس للتشث٘ٔ ٍالتىَٗي ثغشؼ الوسبّؤ فٖ ئًزبص ّزا
الوطشٍع.
ٍثخػَظ الوذسسٔ الؼل٘ب للتىٌَلَر٘ب ) (ESTثس٘ذٕ ثٌَس ،أوذ الس٘ذ الشئ٘س أى ّزا الوطشٍع لُذِم
فٖ ئقبس الجشًبهذ االستؼزبلٖ ٍأًِ تن االتفبق هغ ثلذٗٔ س٘ذٕ ثٌَس التٖ ستتىفّل ثتَف٘ش األسؼ
ٍالجٌبٗٔ ،ف٘وب تلتضم الزبهؼٔ ثتَف٘ش الوَاسد الجطشٗٔ ٍالوؼذاتٍ .أى ّزا الوطشٍع هجشهذ فٖ سٌٔ
ٍٗ 2202تكلت هي الَصاسٓ الَغ٘ٔ ئػذاد ًع لبًًَٖ للوإسسٔ.
ٍثخػَظ هذى تَرِ٘ الو٘ضاً٘ٔ لخذهٔ الكبلت ،أوذ الس٘ذ الشئ٘س أى الو٘ضاً٘ٔ هَرْٔ ثكشٗمٔ
هجبضشٓ أٍ غ٘ش هجبضشٓ لػبح الكبلتٍ ،أضبس فٖ الس٘بق راتِ أى هإسسٔ وفبلٔ الكبلت تطتغل لخذهٔ
الكبلت الوتو٘ض ٍالوحتبد ٍتمَم ثوْبم ارتوبػ٘ٔ.
ووب أؾبف الس٘ذ الشئ٘س أى َاالّتوبم ٗزت أى ٌٗػت ػلى سغذ الخكَـ األسبس٘ٔ الوتؼلمٔ
ثبلتىٌَٗبت ٍثبلجحج الؼلوٖ ٍالتذث٘ش الز٘ذ.
ف٘وب ٗتؼلك ثبلتىٌَٗبت أضبس الس٘ذ الشئ٘س ئلى ؾشٍسٓ هَاوجٔ الوطبسٗغ الىجشى ٍاحتؿبى الزبهؼٔ
هي قشف هح٘كْب ثوب ٗؼٌٖ الوسبّؤ فٖ الو٘ضاًٍ٘ٔ .ثبلٌظش ئلى ؾؼف ه٘ضاً٘ٔ الزبهؼٔ ٌٗجغٖ –حست
الس٘ذ الشئ٘س -أى ٗسبّن ولٌ هي الزْٔ ٍاإللل٘ن فٖ تَف٘ش هَاسد هبل٘ٔ رذٗذٓ .ووب أوذ ػلى أّو٘ٔ
الجحج الؼلوٖ الزٕ ٗزت أى ٌٗػت ػلى الجحج ٍالتٌو٘ٔ ) (R&Dفٖ ئقبس هختجشات الجحجٍ .فٖ ّزا
الس٘بق أضبس الس٘ذ الشئ٘س ئلى أّو٘ٔ تمبسٗش الوختجشات حَل أًطكتْب للوسبّؤ فٖ ئػذاد حػ٘لٔ
الجحج الؼلوٖ ػلى هستَى الزبهؼٔ.
ٍػاللًٔ ثوسألٔ التذث٘ش سوَض الس٘ذ الشئ٘س ػلى أّو٘ٔ الْ٘ىلٔ اإلداسٗٔ سَاء ػلى هستَى الشئبسٔ أٍ
الوإسسبت ،هؿ٘فبً أىَ الوطبول األسبس٘ٔ فٖ التذث٘ش الوبلٖ تشرغ ئلى تؼمذ الوسبقش ،لزا ٍرت
الجحج ػي حلَل ًبرؼٍٔ .للتذل٘ك فٖ الزَاًت التمٌ٘ٔ أوذ ػلى ؾشٍسٓ ئحذاث لزبى تمٌ٘ٔ للتذل٘ك.
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ثخػَظ ؾشٍسٓ تَفش السبدٓ أػؿبء الوزلس ػلى الَحبئك لجل خوسٔ ػطش َٗهبً هي اًؼمبد
االرتوبع ،أضبس الس٘ذ الشئ٘س ئلى غؼَثٔ االلتضام ثْزُ الوذٓ ألى الو٘ضاً٘ٔ توش ػجش الوإسسبتٍ .أوَذ
وزله ثخػَظ الىتت ٍالوشارغ ػلى ئػكبء األٍل٘ٔ للوإسسبت.
ٍأضبس الس٘ذ الشئ٘س ثخػَظ اإلستشات٘ز٘ٔ الَارت ئتجبػْب للشفغ هي هؼذالت غشف الو٘ضاً٘ٔ ئلى
أًِ تن سغذ ثؼؽ هؼبلوْب فٖ ئقبس هزلس سؤسبء الزبهؼبت هإوذاً أى استمالل٘ٔ الزبهؼٔ ػلى
الوستَٗ٘ي اإلداسٕ ٍالوبلٖ تفشؼ أى تىَى هشالجٔ هػبلح ٍصاسٓ االلتػبد ٍالوبل٘ٔ هشالجٔ ثؼذٗٔ.

مختلفات:
تؿوٌت ّزُ الفمشٓ ًمكتبى ٍّوب :


ػذم حؿَس ثؼؽ السبدٓ األػؿبء الرتوبػبت هزلس الزبهؼٔ ٍاللزي الوٌجخمٔ ػٌِ :

ف٘وب ٗتؼلك ثْزُ الٌمكٔ أوذ الس٘ذ الشئ٘س أى حؿَس ثؼؽ أػؿبء هزلس الزبهؼٔ ٗؼبًٖ هي
ئضىبلٍ ،خػَغبً هوخلٖ المكبع الخبسرٖ ٍالزٗي ّن ثوخبثٔ أػؿبء ثحىن المبًَىٍ .روَش الس٘ذ
الشئ٘س أى الْذف الوتَخى ٍالجؼ٘ذ الوذى َّ احتؿبى الزبهؼٔ هي قشف الزْٔ ٍاإللل٘ن ،لزله ٗزت
التأو٘ذ ػلى حؿَس األػؿبء الخبسر٘٘ي الرتوبػبت الوزلس ػجش تحس٘سْن ثأّو٘ٔ ّزا الحؿَس.
ٍأى ٗشفغ الوزلس ثذٍسُ هي هستَى الٌمبشٍ ،أى ٗتن الؼول التمٌٖ ػي قشٗك اللزيٍ .التشح الس٘ذ
الشئ٘س فٖ ّزا الػذد غ٘بغٔ سسبلٔ ثبسن الزبهؼٔ تَُرِ لألػؿبء الخبسر٘٘ي ٍتإوذ ػلى دٍسّن فٖ
تٌو٘ٔ الزبهؼٔ.
ثؼذ رله ًبلص أػؿبء الوزلس ّزُ الٌمكٔ ٍتن االتفبق ػلى تجٌٖ

قرار حيث األعضاء اخلارجيني

على أهمية حضورهم يف اجتماعات جملس اجلامعة.

ٍفٖ هب ٗخع غ٘بة ثؼؽ األػؿبء الوٌتخج٘ي ٍخػَغبً فٖ اللزي الوٌجخمٔ ػي هزلس الزبهؼٔ
قرر اجمللس رفع توصية لتعديل النظام الداخلي جمللس اجلامعة.
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ٍح٘مٔ تتؼلك ثبلْ٘ىلٔ اإلداسٗٔ للزبهؼٔ وبًت هَرَدٓ فٖ الوَلغ االلىتشًٍٖ للزبهؼٔ :

التشح أحذ أػؿبء الوزلس ئدساد هٌبلطٔ ّزُ الَح٘مٔ ٍّٖ ،تتؼلك ثبلْ٘ىلٔ اإلداسٗٔ للزبهؼٔ
الوَؾَػٔ فٖ هلف التشض٘ح لشئبسٔ الزبهؼٔ الزٕ ًطش ػلى هَلغ االلىتشًٍٖ للزبهؼٔ.
ٍفٖ ّزا اإلقبس أوذ الس٘ذ ًبئت الشئ٘س الوىلف ثبلطإٍى الج٘ذاغَر٘ٔ ٍرَد ّزُ الَح٘مٔ فٖ
الوَلغ االلىتشًٍٖ للزبهؼٔ .ووب تذخل الس٘ذ الشئ٘س هط٘شاً ئلى أًِ ال ٍرَد لْ٘ىلٔ سسو٘ٔ للزبهؼٔ
ٍأى ّزُ الَح٘مٔ تجشص الس٘ش الحبلٖ لشئبسٔ الزبهؼٍٔ .التضم الس٘ذ الشئ٘س ثلمبء الوىتت الزَْٕ لٌمبثٔ
التؼل٘ن الؼبلٖ لػ٘بغٔ هطشٍع الْ٘ىلٔ اإلداسٗٔ للزبهؼٔ اًكاللب هي الوطشٍع الوٌجخك هي الَصاسٓ
الَغ٘ٔ هغ األخز ثؼ٘ي االػتجبس التشاح الوإسسبت.
ٍفٖ ختبم ّزا االرتوبع ًََُ الس٘ذ الشئ٘س ثبلوستَى الؼبلٖ للٌمبش الزٕ سبّن ثِ السبدٓ أػؿبء
الوزلس ٍسوض ػلى ؾشٍسٓ تتجغ لشاسات الوزلس.
ٍػلى ئحش رله سفغ االرتوبع ػلى السبػٔ الخبهٌٔ هسبء.

8

9

تقرير اجتماع مجلش الجامعة المنعقد بتاريخ  82دجنبر  8202تتمة الجتماع  88دجنبر 8202
المقرران  :أحمد موسى  /مصطفى بنمهان

 القزارات املتخذة يف هذا االجتماع :
o

املصادقة على إحذاث شعبة االتصاالت باملذرسة الوطهية للعلوم التطبيكية.

o

املصادقة بأغلبية احلاضريو على مشروع ميزانية  2200مع التحفظ على بعض البهود مو طرف
األستار عبذ احلل غريب وامتهاع األستار عبذ العزيز اخلوخ عو التصويت .

o

حث األعضاء اخلارجيني على أهمية احلضور يف اجتماعات دللس اجلامعة.

o

رفع توصية لتعذيل الهظام الذاخلي جمللس اجلامعة لضبط غياب األعضاء املهتخبني.
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