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لجلسإدارتها الثانية العادية الدورة عباستعقد فرحات سطيف1- جامعة

إدارة مجلس اجتمع بلقاسم، نايت قاسم موعود الحاضرات بقااة ،2022 جويلية 06 الربااء يوم في

ممال دباغين لين 2-محمد سطيف جاماة مدير الخير ققشي الستاذ/ برئاسة اعاانية اعاادية دورته في الجاماة

مدير نواب اعهادي، محـمد عطرش الستاذ/ الجاماة مدير وبحضور اعالمي، واعبحث اعاالي اعتاليم عوزير

والي ممال الاينون: الاضاء حضور سيما الاهدين، ومديرا اعكليات امداء علجاماة، اعاام المين الجاماة،

واعضمان واعتشغيل اعامل الهنيين، واعتاليم اعتكوين الاعية، اعقطااات: مختلف وممالي سطيف، ولية

باعوظيفة الكلفة اعسلطة اعصحة، والدينة، واعامران اعسكن اعصادرات، وترقية اعتجارة اعصنااة، اعجتماعي،

الاضاء حضور الى ضضل اعريفية، واعتنمية اعفلحة اعنقل، اعبيئة، اعتربية، اعداري، واعالح اعامومية

واعتقنيين اعداريين الوظفين الساادين، الساتذة الستاذية، مصف ذوي الساتذة من: كل ممالي النتخبين

الجاماة إدارة لجلس اعاادية اعدورة هذه أشغال خلل اعتطرق تم حيث اعطلبة، ممالي وكذا الخدمات، وامال

اعتاعية: اعنقاط إلى

2022 جوان 07 في الؤرخ 640 رقم اعقرار الى بناء الجلس أاضاء تنصيب

الجاماة. مجلسإدارة لاضاء اعسمية علقائمة الحدد

.الجاماة مختلفمصالح نشاطات ارضحصيلة

عسنة اعبشرية الوارد تسيير ومخطط اعتسيير ميزانية تنفيذ الى الصادقة

.2021

.2022 عسنة الوعية اعتسيير ميزانية الى الصادقة

.اليه الصادقة و 2022 عسنة اعتاديلية اعتسيير ميزانية مشروع مناقشة

.اليه والصادقة 2022 اعتوظيفعسنة مخطط مشروع مناقشة

والصادقة و2025 ،2024، ،2023 عسنوات اعتسيير ميزانية مشاريع مناقشة

اليه.

.متفرقات

الستماع باد وذعك الجاماة، خدمة في تصب تفاالية أجواء في اعاادية اعدورة هذه ضااعيات سارت

وقد ادة، متفرقات في الجاماية، علسرة الشكلة اعفواال كاضة طرف من الطروحة النشغالت لختلف

الستاذ/ الجاماة مدير و اعدارة مجلس رئيس اعسيد/ طرف من اليها اعجابة وتم اعكبير بالهتمام حظيت
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اعنقاط كل الى باعجماع بالصادقة اعدورة أشغال عتختتم علجاماة اعاام والمين اعهادي، محمد عطرش

الامال. جدول في الدرجة


