
 
Université Ferhat ABBAS Sétif 1 
VICE-RECTORAT   CHARGE   DES   RELATIONS   EXTERIEURES 

 SERVICE DE  LA COMMUNICATION ET    DES  MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES / 

CELLULE DE COMMUNICATION 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 الشـعبية

 وزارة التــعليم العـالي والبـحث العـلمي

 

 

  1جامـعة فرحات عباس سطيف 

ية العالقات الخارجبنيابة مديرية الجامعة المكلفة 

م/خلية اإلعال  لعلميةااالتصال والتظاهرات مصلحة   

 

1/1  

Adresse: Campus Universitaire El-Bez, Route d’Alger, 19137 Sétif, Algérie 

Site Web: www.univ-setif.dz  Téléphone standard: (00213) 36 62 02 22 -Fax: (00213) 36 62 02 22 

  

 ملجلس إدارتها األولىفرحات عباس تعقد الدورة العادية  -1جامعة سطيف 

، بقاعة املحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم، اجتمع مجلس إدارة 9292ديسمبر  92في يوم األربعاء 

محمد لمين دباغين ممثال -9الجامعة في دورته العادية األولى برئاسة األستاذ/ قش ي الخير مدير جامعة سطيف 

عضو( ممثل والي والية سطيف  22لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور األعضاء المعينين )وعددهم 

وممثلي مختلف القطاعات: المالية، التكوين والتعليم المهنيين، العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، 

ستشفيات، السلطة المكلفة الصناعة، التجارة، السكن والعمران والمدينة، الصحة والسكان وإصالح الم

عضو(  21، األعضاء المنتخبين )وعددهم التربية عن مديريةممثل ة العمومية واإلصالح اإلداري، بالوظيف

األساتذة ذوي مصف األستاذية، األساتذة المساعدين، الموظفين اإلداريين والتقنيين وعمال  كل من: ممثلي

مد الهادي، نواب مدير ـر الجامعة األستاذ/ لطرش محالخدمات، وكذا ممثلي الطلبة، وهذا بحضور مدي

 الجامعة، األمين العام للجامعة، عمداء الكليات ومديرا المعهدين وبعض إطارات الجامعة.

 تم التطرق خالل أشغال هذه الدورة العادية ملجلس إدارة الجامعة إلى النقاط التالية:

 حصيلة نشاطات مختلف مصالح الجامعة. 

  9292ت التوظيف بعنوان سنةمسابقاحصيلة. 

  9292المصادقة على ميزانية التسيير التعديلية لسنة 

  والمصادقة عليه 9299مناقشة مشروع ميزانية التسيير لسنة. 

 هبة عتاد وتجهيزات بيداغوجية من جامعة إلميناو األلمانية لفائدة معهد البصريات )متفرقات

ولى وطنيا، براءات االختراع، العالقات الخارجية، تبوء الجامعة للمراتب األ  ،وميكانيك الدقة

،التلقيح، الحياة في الجامعة، تسمية الهياكل داخل الجامعة، البيداغوجيا وشؤون الطلبة

 )الحركية الوطنية، املخابر والبحث العلمي

االستماع  وذلك بعد تصب في خدمة الجامعة، في أجواء تفاعليةالدورة العادية  فعاليات هذه سارت

ملختلف االنشغاالت المطروحة من طرف كافة الفواعل المشكلة لألسرة الجامعية، في متفرقات عدة، وقد 

حظيت باالهتمام الكبير وتم اإلجابة عليها من طرف السيد/ رئيس مجلس اإلدارة وإطارات الجامعة على رأسهم 

لتختتم أشغال الدورة  للجامعة ونواب مدير الجامعة، واألمين العاممديرها األستاذ/ لطرش محمد الهادي،

 بالمصادقة باإلجماع على كل النقاط المدرجة في جدول األعمال.


