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  2018 أف��ل 27ت�ن في 
 

   2017ال�ارقة للعادة & الل�ة العامة ال�ق����ة ل��ة  الل�ة العامةم��� 

 ��� للامعة ال��ن��ة لل�

  ب�اد' ال&���ة ت�ن$ 2018 أف�!ل 27ال��عق�ة ی�م ال�عة 

    

�ع�ات ال�اض�ة:  - � .فقة له-ا)�+اقة ال�(�ر م� ( م&%�$ة �ال�امعة ج�ع�ات 08ج�ع�ات م" أصل  07ع�د ال

ال�1� سل�B ب" ب�@?� �<ف	ه  واف		�هاعلى ال1اعة ال:ال:ة �ع� ال9وال ال%ارقة للعادة إن+لق6 أشغال ال�ل1ة العامة  - 
 : ل�	Bّ إث� ذلHرئ� ال�امعة م�حEا �ال�اض��" وال(��ف 

  العـــام القـــار، لتـــالوة Pاتـــ
ة وال�<ـــادقة عل�هـــا ل	&ق��ـــات ال�	علقـــة �ال&Tـــام األساســـي لل�امعـــال1ـــ�� ح1ـــان ال�ـــاج، ال
�:لة في :	� �اإلج�اع �ع� إضفاء �عV ال	ع�یالت ال

  : 22الف<ل  - 
ّ̂قـــ6، [<ـــ�ره ال�?	ـــP ل ســـ�. صـــفة الع�ـــ�!ةأو ت��ـــ� ع�ـــ�!ة �إت%ـــاذ قـــ�ار  .8 ��ـــ� م��ع�ـــة ب&ـــاء علـــى قـــ�ار ت�

  م" ه-ا ال&Tام األساسّي. 12ال�امعي ی�اعي ف�ه أح?ام الفق�ة األخ��ة م" الف<ل 
 .81ل�	علd �الف<ل إلغاء ال	&ق�ح ا - 

  ع�اض	العام القار، إس Pات
 وال�<ادقة عل�ه �اإلج�اع.��fوع ال&Tام ال�اخلي لال�1� ح1ان ال�اج، ال

  اقاتEعلقة �قـان�ن ال1ـ	� اوال�<ـادقة عل�هـإس	ع�اض ال�1�ة إی&اس ه�امي حف<ة، رئ�1ة ل�&ة ال	�?�B، لل	&ق��ات ال
 �اإلج�اع.

 ـامي حف<ـة�وال�<ـادقة ، رئ�1ـة ل�&ـة ال	�?ـ�B، ل�fـ�وع ال&Tـام األساسـي ل�?ـB ال	�ـ�[h إس	ع�اض ال�1�ة إی&اس ه
 عل�ه �اإلج�اع.

  ع�اض	ـــة، إســـ�E+ـــة ال&�وال�<ـــادقة عل�ـــه ل�fـــ�وع ال&Tـــام ال+Eـــي لل�امعـــة الـــ�j	�رة دن�ـــا الع�ـــادi ق�@عـــة، رئ�1ـــة الل
 �اإلج�اع.

  ال%ارقة للعادة.ال�ل1ة العامة  ول	%		B ب-لH أشغال
  بـــ: 2017ل1&ة  إن+لق6 أشغال ال�ل1ة العامة ال	ق����ة �ع� اإلس	�احة،

 ادقة عل�ه>� �اإلج�اع. تالوة ال	ق��� األدبي وال

  الي� �اإلج�اع. وال�<ادقة عل�هتالوة ال	ق��� ال

  ال�1ا�ات ل1&ة تالوة Pادقة عل�ه 2016تق��� م�اق>� �اإلج�اع. وال

  ـاع علـى�ح1ــا�ات  ةم�اقEـ" BUSINESS, AUDITING & CONSULTING" تــ�لي شـ�jةال�<ـادقة �اإلج
"، ال�ع�&ـــة مـــ" قEـــل ال�ل1ـــة العامـــة fE.S.C.Rـــ�jة "ال
	ـــابي لع	ـــ-ار اإلعلـــى إثـــ�  ال�	Eق�ـــةللف	ـــ�ة ال&�اب�ـــة ال�امعـــة 

 ح1ا�ات ال�امعة.م�اقEة ع" م�اصلة ، 2016د[1��E  09االن	%اب�ة ب	ار�خ 

  ) ة مائة��ع�ة �ال�امعة ل�<Eح �ق�� ) دی&ار.100ال�<ادقة �اإلج�اع على م�اجعة معل�م إن%�اn ال
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  اع على م�اجعة معل�م� ) دی&ار.10ال��اف �ال�امعة ل�<Eح �ق��ة ع�fة ( إجازةال�<ادقة �اإلج

 ـة م�) دی&ـار لل��افـة 200ائ	ـان (ال�<ادقة �اإلج�اع علـى معلـ�م اإلن%ـ�اn �ال��رسـة الف��رال�ـة لل	�ـ�[h �ـال���Eة �ق�
خـالل نفـ الف��رال�ـة  �ال��رسـةان%�اn ثـالث أخـ�ة  ص�رةفي ) دی&ار لل��اف. و 10اإلجازة ع�fة ( مع إضافة معل�م

Bس��  .دی&ار )100( األخ ال:الB>%� r �ق��ة مائة عی	�	 ال

 :الي	ع على ال&�� ال��� ال�<ادقة �اإلج�اع على معل�م اإلن%�اn �ال	��[h لل

 ) دی&ار ل
ل ثالثة أشه�،130ئة وثالث�ن (ما - 

 ) دی&ار ل
ل س	ة أشه�،210مائ	ان وع�fة ( - 

  ) دی&ار لل1&ة.380ثالث�ائة وث�ان�ن ( - 

 ) ة�fة ع���اف الف(ي  ) دی&ار10ضtE معل�م �ق����اف الف(ي لل�<�ل على شهادة ال�لل&اج��" في إخ	Eار ال
 ل�fارjة في ال�1ا�قات ال�$&�ة.ال	ي ت%�ل ا

 خل�ل1ـة العامـة  ت��عـةیـ�م تـار�خ انعقادهـا ح�ـ9 ال	&ف�ـ- اب	ـ�اء مـ" ال	ق����ـة القـ�ارات ال�<ـادق عل�هـا مـ" قEـل ال� ال
 .2018أف��ل  27

  
  م1اء. ال1ادسةورفع6 ال�ل1ة في ح�ود ال1اعة      

  
 

                                                               ال0ات. العام القار       
  �ـاجالح�ـان           


