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 الدورة العادیة لمجلس إدارة المؤسسة
 

تم عقد اجتماع عادي لمجلس اإلدارة في التاسع عشر من      
،  نة محمدیزب، بمقر المدرسة برئاسة البروفیسور 2019دیسمبر 

بحضور ممثلین عن مختلف القطاعات الوزاریة واألعضاء 
 المنتخبین ، كان جدول األعمال كما یلي:

  2019مراجعة میزانیة التشغیل والمعدات للعام المالي. 
  2019مراجعة األنشطة وإدارة الموارد البشریة لعام. 
  تقییم أنشطة تدریس التخرج والدكتوراه والتعلیم المستمر

 .والعالقات الخارجیة
 مراجعة أنشطة البحث العلمي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجنة خریجي طلبة المدرسة 
 

اجتماع  للمكتب المؤقت  2019دیسمبر  16انعقد یوم    
لجمعیة الخریجین السابقین من المدرسة، بحضور السید المدیر 

متخرج سابق و أستاذ عبد الھادي عماري، وبتنسیق من السید 
 .باحث بالمدرسة

 

 

 

 

 مشاركة األساتذة بالتكوین في إطار البرنامج الوطني الخاص
 

في إطار البرنامج الوطني الخاص للتكوین االستثنائي      
، لفائدة األساتذة 2020/2019بعنوان السنة الجامعیة 

عمار ، طارق بن لطرشالباحثین، استفاد كل من األستاذ 
تكوین مدة إقامتھ تتراوح ما بین ب  عبدالحمید لوبال، بوزیان

سبع إلى ثمانیة أشھر، إلنھاء أشغال البحث الخاصة بأطروحة 
  .الدكتوراه

 مشاركة األساتذة في التظاھرات العلمیة

في تظاھرة علمیة أقیمت بسلطنة   محمد جالبشارك األستاذ 
، تمحورت 2019دیسمبر  19إلى  15عمان في الفترة مابین 

مداخلتھ حول  "طرق تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في العالم 
 العربي".

   الدورة العادیة
 لمجلس إدارة المؤسسة

  لجنة خریجي طلبة
 المدرسة 

  مشاركة األساتذة
بالتكوین في إطار البرنامج 

 الوطني الخاص

  مشاركة األساتذة في
 التظاھرات العلمیة

  العد التنازلي للبرنامج
 Hult Prizeاألمریكي 

  عام سعید 

  العد التنازلي للبرنامج األمریكي
Hult Prize 

 

 Hultانطلقت التحضیرات  للمسابقة العالمیة الشبابیة   
Prizeحیث ستكون ھناك مراحل  2019شھر دیسمبر بدایة ،

 start ups،   تقییمیھ نصف نھائیة الستحداث المؤسسات الناشئة
، 2020جانفي  11المقرر أن یتم االختیار النھائي في  من و

بحضور العدید من الرؤساء التنفیذیین وغیرھم من الجھات 
 الفاعلة كأعضاء في لجنة التحكیم.

، ھو مسابقة عالمیة یشارك فیھا Hult Prizeللتذكیر برنامج 
الطلبة من جمیع أنحاء العالم، حیث  یكشف عن رغبة الشباب في 

تغییر وإیجاد حلول للمشاكل الكبرى المعروفة في یومنا ھذا في 
 مجال األعمال. 

عالوة على ذلك ، تولد ھذه المسابقة دعما یقدر بملیون دوالر من 
رأس المال األساسي، لمساعدة الفریق الفائز بأفضل فكرة إبداعیة  
للمؤسسات  الناشئة لتنفیذ التغییر الجذري الثوري في مجال البیئة 

 .و التنمیة المستدامة
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