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 2021  ف�فري   13تونس في  
 

 الجلسة العامة االنتخاب�ة محضر 
 للجامعة التونس�ة للتجد�ف  

 �قاعة اإلجتماعات بدار الجامعات الر�اض�ة  2021 ف�فري  13 السبتالمنعقدة یوم 
  

 . �طاقة الحضور مرفقة لهذا)(  جمع�ة منخرطة �الجامعة 11جمع�ات من أصل  08عدد الجمع�ات الحاضرة:   -
السید سل�م بن بو�كر �صفته رئ�س الجامعة    وافتتحها   ص�احا   العاشرةل الجلسة العامة على الساعة  إنطلقت أشغا -

 في: مرح�ا �الحاضر�ن والضیوف ومستعرضا جدول أعمالها المتمثل 

 تالوة التقر�ر األدبي والمصادقة عل�ه 

   والمصادقة عل�هتالوة التقر�ر المالي 

 عل�هوالمصادقة    تالوة تقر�ر مراقب الحسا�ات 

 تعیین مراقب الحسا�ات للفترة الن�اب�ة القادمة 

 انتخاب أعضاء المكتب الجامعي الجدید �اعتماد القائمات 
 

التقر�ر األدبي لسنتي  ت�عا            القار، تالوة  العام  الكاتب  الحاج،  السید حسان  توّلى  الجدولة،  . 2020و  2019لهذه 
، على إثر ذلك تمت المصادقة على التقر�ر الت ممثلي النوادي و�ستفساراتهمو�عد اإلنتهاء من ذلك، تّم اإلستماع إلى تدخ

   األدبي �اإلجماع.
 2019  جانفي   01قّدم السید مختار الصغیري، أمین مال الجامعة، التقر�ر المالي دخال وصرفا للفترة الممتدة من           

 تمت المصادقة �اإلجماع من قبل ممثلي النوادي على للنقاش. ثمّ   الحضورإثره أحیلت الكلمة إلى    2020  د�سمبر  31إلى  
 التقر�ر المالي.

 عل�ه �إجماع �ل النوادي.تالوة تقر�ر مراقب الحسا�ات والمصادقة إثر ذلك تمت       
على         �اإلجماع  المصادقة  تمت  القادمة،  الن�اب�ة  للفترة  الحسا�ات  مراقب  �خصوص  تدقیق    شر�ة  تعیینأما  أعمال 

الجامعة  ل"  "BUSINESS, AUDITING & CONSULTING""  ةو�ستشار  حسا�ات  الثالثمراق�ة  القادمة    للسنوات 
2021-2022-2023 . 

علیها و       والمصادقة  التقار�ر  �ل  تقد�م  من  اإلنتهاء  المنصة  �عد  المتخلي  الجامعي  المكتب  اللجنة ومغادرة  تولت   ،
إدارة العمل�ة االنتخاب�ة المتعلقة �انتخاب أعضاء المكتب    عن اللجنة الوطن�ة األولمب�ة التونس�ةالمستقلة لالنتخا�ات المنبثقة  

 قائمة وحیدة مترّشحة وتتكون من:وشرعا بتقد�م القائمات المترشحة لإلنتخا�ات وهي  2024-2020للفترة الن�اب�ة الجامعي 
 رئ�س القائمة: السّید سل�م بن بو�كر 

   سیدات:  السادة والاألعضاء 

 مختار الصغیري  .1
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 محسن الطرابلسي .4

 دن�ا الع�ادي قو�عة  .5

 إیناس همامي حفصة  .6

 بن جم�ع مر�م برق�قة .7

 هالة الشر�ف  .8
 

اإلقتراع �المناداة على ممثلي النوادي التي لها حق االقتراع وتسل�م �ل واحد ظرف   و�عد ذلك وقع الشروع في عمل�ة        
إ تتضمن  ذلك وضع  وورقة  �عد  ثم  االقتراع �صورة سر�ة  م�اشرة  یتسنى  للخلوة حتى  للذهاب  ودعوته  المترشحة  قائمة  سم 

 الظرف في الصندوق. 
 �النتائج التال�ة:  تفرز األصوات وصرح �حضور النوادي  عد اإلنتهاء من ذلك تولت اللجنة المستقلة لالنتخا�اتو�     

  = 08عدد النوادي المقترعة 
 00لمتحفظة = عدد األصوات ا 
  08سل�م بن بو�كر = عدد األصوات التي تحصلت علیها قائمة السید 

الن�اب�ة        للفترة  للتجد�ف  التونس�ة  للجامعة  الجامعي  المكتب  مهمة  لتتولى  بو�كر  بن  سل�م  السید  قائمة  فازت  و�ذلك 
  اللجنة المستقلة لالنتخا�ات المصاحب لهذا.  قرارمبین � مثلما هو 2020-2024

 
 . منتصف النهارورفعت الجلسة في حدود الساعة      

                                                                                             الكاتب العام القار       
 حـاج ال حسـان           
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