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كيا  التشاديي    الطلبةاتحاد  ص بتر وقتر  

 مجلس التأديبر  ال
 التقرير األخت  

 االستفتـــــــــاء نتيجـــــــة . أ 

 تنظيم   تم  الذي  لالتحاد   العامة  الخزانة  واألمي     الرئيس  تجاه  بها   الموص    بالعقوبات  المتعلق   االستفتاء  نتيجة

 : التال   النحو  عىل( المنفصلة)  عادية الغي   العمومية الجمعية خالل

 الـــــــرئـــيس  (1

  (  وأربعون  وواحد   أربعمائة)   441  شارك  مسجل(  وواحد  خمسمائة)   501  أصل  من
 نسبة   أي  االستفتاء  ف 

  أي   التنفيذي  المكتب  من  للفصل   المشاركي     من(  وستون  وثالثة  ثالثمائة)   363  صوت .  88.02%  المشاركة

 . 17.69% اي للتحذير،( وسبعون ثمانية)  78و ،%82.31

 : بإيجــــــاز 

 501:    المسجلي    عدد  •

 441:    خبي   النا عدد  •

 88.02: %   المشاركة  معدل •

 %(82.31)   363:   الفصل لصالح التصويت •

 . %( 17,69)   78:   التحذير  لصالح التصويت •

 

 الصـــــــندوق  أمـــــي    (2

  (  وأربعون  وواحد   أربعمائة)   441  شارك  مسجل،(  وواحد  خمسمائة)   501  أصل  من
 نسبة   أي  االستفتاء،  ف 

 أي  التنفيذي،  المكتب  من  للفصل  المشاركي     مجموع  من(  وستون  ثالثمائة)   360  صوت .  88.02%  المشاركة

 . 18.37% بنسبة أي للتحذير،( وثمانون واحد )  81 وصوت ،81.63% بنسبة

 : بإيجــــــاز 

 501:    المسجلي    عدد  •

 441:    الناخبي    عدد  •

 88.02: %   المشاركة  معدل •

 %(81.63) 360:            الفصل لصالح التصويت •

 %(. 18.37)   81:   التحذير  لصالح التصويت •
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   النهائيـــــة القـــــــرارات . ب

    انعقد   الذي(  المنفصلة)   عادية  الغي    العمومية  الجمعية  اجتماعات   نتائج  اعتماد   بعد 
ة  ف    2022  يناير   23  من  الفير

اير  15 إل م  : التالية النتائج إل توصل التأديب، مجلس  توصيات عىل صادق والذي م،  2022 فير

 حيث   العمومية،  الجمعية  قبل  من  لالتحاد   كرئيس  منصبه  من  نهائيا     الكريم  عبد   يوسف  عيىس  / السيد   فصل  تم

    نص   كال    آدم  / السيد   محله  يحل
 الداخلية  الالئحة  من  األول   الفصل  من  2  الفقرة  ،14  المادة  عىل  بناء.  لون 

    لالتحاد 
    تنص  التر

    عنه  وينوب  الرئيس  ة  مساعد   عن  مسؤول  بالرئيس  نائب: »يىل    ما   عىل  جوهرها   ف 
 حال   ف 

 االتحاد   رئيس  دور   األخي    هذا   سيتول.«  االتحاد   عمل  سي    حسن  لضمان  الرئيس  مع   تام  بتعاون  يعمل.  غيابه 

 . لالتحاد  القادمة االنتخابات إجراء لحي    بالكامل

    / السيد   فصل  تم
 هذا   محل  ويحل.  العمومية   الجمعية  قبل  من  صندوق  كأمي     نهائيا   منصبه  من  بوكورم    شافر

    الداخلية  الالئحة  من  األول  الفصل  من  14  المادة  نص  عىل  بناء  عىل  دوسا   محمد   / السيد   األخي  
  عىل   تنص  والتر

 عنه  وينوب مساعدة عليه مناط  وهو  الصندوق، أمي    مع  وساق قدم عىل يكون: الصندوق أمي     نائب: »يىل   ما 

  
  القادمة   االنتخابات  إجراء  موعد   لحي     الصندوق  أمي     دور   كامل  بشكل  األخي    هذا   سيتول.«  غيابه   حالة  ف 

 . لالتحاد 

ها   فور   التنفيذ   حي     تدخل  أعاله  المذكورة  القرارات:  ملحوظـــــة     نشر
 الرسمية  والحسابات  المندوبي     غرفة  ف 

 . لالتحاد 

 . استثناء  دون الجديد  الرئيس إل الجمعية وتقارير  الرسمية الوثائق  جميع تسليم المفصول الرئيس عىل  يجب

اف  تحت  جلسة  خالل  مال    تقرير   تقديم  الفصول  الخزانة  أمي     عىل  يجب  وبمساعدة   التأديتر    المجلس  إشر

اير   26  بتاريــــخ  هذا   ويكون.  المدققي     المناسبي     والمكان  بالزمان  المعنيي     األشخاص  إخطار   سيتم.  2022  فير

 . لالجتماع

 الحساب  أوامر   وكذلك  المالية  األصول  وجميع  المالية  التقرير   بعد   تسلم،  المفصول  الصندوق  أمي     عىل  يجب

  
   إل للجمعية المصف 

 . الجديد  الصندوق أمي    إل سيسلمونها  بدورهم الذين الحسابات مدققر

اح  يقوم  أن  الجديد   الرئيس  عىل  يجب  الرئيس   نائب  لمنصب  بالمرشحي     قائمة  التنفيذي  المكتب  عىل  باقير

  والوحدة،   المودة  بروح  ويتحلون  الخلق   بحسن  معروفي     األكي    عىل(  أربعة)   4و  األقل  عىل (  اثنان)   2  من  تتألف

    هذا .  العطاء   وحب  المهنية،  والكفاءة  للجمعية،  الدائمة  بالخدمة  لهم  يشهد   كما 
ة)   10  غضون  ف  . أيام(  عشر

 . التنفيذي المكتب عىل  يرجع االختيار  طريقة.  المرشحي    أحد  التشاور  بعد  التنفيذي المكتب أعضاء يختار 
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 العام   الصندوق  أمي     عيىس  داوسا   محمد   السيد   من  فصاعدا   اآلن  من  للجمعية  الصندوق  أمانة  تتكون  سوف

 . له نائبا   محمد  زكريا  يوسف والسيد 

 ختاميـــــة  أحكـــــــام . ت

 . 2020/  01/  17 تاريــــخ 33: رقم تقرير  خالصة التقرير  هذا  يعد 

  ونسخة   المالحظات  تدوين  سيتول  الذي  التنفيذي  المكتب  وإل  العمومية  الجمعية  إل  التقرير   هذا   إرسال  يتم

 . اإلخطار /  لإلبالغ كدليل  للسفارة

 . ختامية أحكام( 3قراراتنهائية( 2 االستفتاء، نتيجة( 1: وه   أجزاء( ثالثة)  3 إل التقرير  هذا  ينقسم

 

 . االنتخانر   السجل ملخص بالتقرير  مرفق 

 

اير  25  2022 فتر

 التأديب المجلس

 

M. MOUSSA HISSEIN MOUSSA  M. ABDELMAOULA MAHAMOUD  Dr. AHMAD MAHAMAT OUMAR SAID 

 

M. ANGARE HISSEIN ANGARE  Mlle. ARAFA MAHAMAT YOUNOUSS Mlle. DJAMILA SOULEYMAN 

 

M. HASSAN HAFIR GUERDI  M. HASSAN SALEH BAHAR   M. HASSAN MAHAMAT ADAM 

 

M. KOCHE ADAM MAHAMAT ALI M. LAMINE MOUSTAPHA ADAM                 M. MAHAMAT ADOUM HISSEIN 

 

M. ABAKAR LIMAN MAHAMAT  Mlle. MARIAM DJINEN HAMIA TAO  M. WILFRIED TCHOMBOU 
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UNION DES ETUDIANTS TCHADIENS EN TURQUIE ET CHYPRE 

CONSEIL DE DISCIPLINE 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (SEPAREE) 

  RESULTAT DU REFERENDUM RELATIF AUX SANCTIONS DU PRESIDENT   

  

 

 

 

UNION DES ETUDIANTS TCHADIENS EN TURQUIE ET CHYPRE 

CONSEIL DE DISCIPLINE 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (SEPAREE) 

 RESULTAT DU REFERENDUM RELATIF AUX SANCTIONS DU TRESORIER 

VILLE INSCRITS VOTANT EXCLUSION AVERTISSEMENT 

ANKARA 24 23 17 6 

BARTIN 41 41 41 0 

BILECIK 18 18 16 2 

BURSA 10 10 9 1 

ERZINCAN 3 3 3 0 

GIESUN 19 19 19 0 

İSTANBUL 15 15 9 6 

İZMIR 12 12 12 0 

KARABÜK 141 83 66 17 

KARS 44 44 20 24 

KAYSERİ 12 12 9 3 

KONYA 14 14 11 3 

MERSIN 4 4 4 0 

SAKARYA 27 27 25 2 

SIVAS 31 31 31 0 

TOKAT 85 84 71 13 

UŞAK 1 1 0 1 

TOTAL 501 441 363 78 

VOTES TOTAL POURCENTAGE 

EXCLUSION 363 82,31% 

AVERTISSEMENT 78 17,69% 

VILLE INSCRITS VOTANT EXCLUSION AVERTISSEMENT 

ANKARA 24 23 17 6 

BARTIN 41 41 41 0 

BILECIK 18 18 15 3 

BURSA 10 10 9 1 

ERZINCAN 3 3 3 0 

GIESUN 19 19 19 0 

İSTANBUL 15 15 10 5 

İZMİR 12 12 12 0 

KARABÜK 141 83 66 17 

KARS 44 44 18 26 

KAYSERİ 12 12 9 3 

KONYA 14 14 14 0 

MERSIN 4 4 4 0 

SAKARYA 27 27 24 3 

SIVAS 31 31 31 0 

TOKAT 85 84 68 16 

UŞAK 1 1 0 1 

TOPLAM/TOTAL 501 441 360 81 

VOTES TOTAL POURCENTAGE 

EXCLUSION 360 81,63% 

AVERTISSEMENT 81 18,37% 
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