
 

  

 
 

 

 
 

 

2013 20

  



النظــام الداخــلي لمجلـس الكليـة المتعددة التخصصات 

 بالعرائش
 

 

 

 2 

 الفهرس

 
 

 

 .الباب األول: تكوين مجلس المؤسسة 

 .المداوالتالباب الثاني: االجتماعات و  

 .الباب الثالث: اختصاصات المجلس 

 .الباب الرابع: هيئات مجلس المؤسسة 

 .الباب الخامس: مقتضيات ختامية 
 
 
 
 
 
 
 

  



النظــام الداخــلي لمجلـس الكليـة المتعددة التخصصات 

 بالعرائش
 

 

 

 3 

 الباب األول: تكوين مجلس المؤسسة

 
1

 :مجلس يتألف يدير الكلية

 القانونمن أعضاء بحكم  
 وأعضاء معينين من بين شخصيات من خارج المؤسسة 
ومن ممثلين منتخبين عن األسااااااتبا الباحثين والمساااااتخدمين الداريين والتقنيين وممثلين  

 منتخبين عن الطلبة.
  المنظم للتعليم العالي. 01.00من القانون  22كما تنص عليه المادا 

2

( تأليف 2002يونيو  4) 1423 ربيع األول 22ي الصادر ف 2.01.2328يحدد المرسوم 

 وكبا طريقة سيره. مجلس الكلية وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم

3

 أن يستدعي كل شخص مؤهليمكن لرئيس المجلس  من المرسوم أعاله 1طبقا للمادا  

 اأحد نوابه مقرريعين أن المدرجة في جدول األعمال، و المجلس في مناقشة بعض النقط ألن يفيد
 .يتولى الكاتب العام للكلية كتابة المجلسفي حين للمجلس، 

4

 في حالةأو استقال من المجلس أو وقع ا فقد عضو في المجلس الصفة التي انتخب من أجلها إب    
 :األهلية االنتخابية فقدان

طالبا أو  إدارياكان بالنسبة للفترا المتبقية بالمترشح المرتب بعده مباشرا إبا  يتم تعويضه 
 .من المرسوم المشار إليه أعاله( 16و  12المادتين ) .أو تقنيا

يوما الموالية لتاريخ شااا ور  60وعن طريق االقتراع بالنسااابة للفترا المتبقية خالل أجل  
 .لمرسوم المشار إليه أعاله(من ا 8و 6المادا )  المقعد إبا كان أستابا.

)  .التعيين إبا كان العضو من بين الشخصيات االربعة من خارج المؤسسة وعن طريق 
 .من المرسوم المشار إليه أعاله( 3المادا 

5

 يسري مفعول االستقالة من تاريخ قبولها من لدن المجلس في أول اجتماع بعد الطلب.
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الباب الثاني: االجتماعات 

 المداوالتو

6

 ، يترأس المجلس أحد نوابه.وإبا تعبر عليه بلك، يرأس مجلس المؤسسة عميد الكلية

7

ثمانية أيام على األقل قبل تاريخ االجتماع ويجب  الكليةيستدعي الرئيس أعضاء مجلس 
فقا بالوثائق أن يشار في االستدعاء إلى موعد االجتماع ومكانه وكبا مشروع جدول أعماله، مر

 .كلما أمكن بلك التي ستخضع للمناقشة
8

على األقل في دورات عادية بناء على طلب من رئيسه ثالث مرات  الكليةيجتمع مجلس 
 وكلما دعت الضرورا إلى بلك. السنة الجامعيةفي 

9

بالشؤون ضور أعمال المجلس بمقر العمادا وبالشعب وتعلق قصد الخبار الدعوا لح  
 الطالبية.
10

أعضائه على األقل  ثلثأن يعقد دورات استثنائية بناء على طلب من  كليةيمكن لمجلس ال
 وبلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

11

بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على األقل وإبا لم يتوفر  الكليةيتداول مجلس 
 فية صحيحة بعد ثمانية أيام دون شرط النصاب.النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكي

21

حالة تعادل األصوات  فيوتعتمد قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، 
 صوت الرئيس مرجحا.يعتبر

31

، يجري التصويت طلب أغلبية األعضاءفي حالة التصويت باالقتراع العلني. ويجري 
 باالقتراع السري.

41

باستثناء رؤساء الشعب البين يمكن  حضور اجتماعات المجلس شخصي وال تقبل النابة
 .تعويضهم بنوابهم
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51

 قبول اعتباراتهم إبا كانتيتعين على أعضاء المجلس حضور دوراته بشكل منتظم مع 
 جلس.عضويته بالممبررا وفي حالة غياب أحد األعضاء ثالث اجتماعات متوالية بدون عبر يفقد 

61

، يطلب من هبا األخير ئهفي حالة مداولة المجلس إحدى النقط التي تهم مباشرا أحد أعضا
 إبداء رأيه، وي ادر المجلس عند المناقشة والحسم.

71

المجلس قبل انطالق  يحدد رئيس المجلس مشروع جدول األعمال، ويصادق عليه
يمكن للمجلس في بداية  الحاضرين أعضائهباقتراح من الرئيس أو بطلب من ثلث المداوالت. و

 شريطة موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. ة نقط للنقاش في جدول األعمالإضافالجلسة 

 18ا

يحصر رئيس المجلس الئحة المتدخلين لكل نقطة من جدول األعمال وإبا دعت الضرورا 
 مع إمكانية تحديد مدا التدخالت.تفتح الئحة ثانية 

19

  .تفوق مدا الجلسات أكثر من ثالث ساعات أاليجب 
20

أعضاء المجلس، يمكن رفع الجلسات  نصفطلب من  بناء علىباقتراح من الرئيس أو 
 لمدا زمنية محددا.

21

 التوصيات المتفق عليها. في آخر االجتماع يبكر رئيس المجلس بالقرارات المتخبا وصي ة
22

من انعقاد المجلس ولهم  يوما 15يوجه مشروع محضر االجتماع إلى األعضاء داخل 

 لبداء مالحظاتهم المكتوبة ثم يعمم المحضر بعد بلك بأسبوع على األكثر.أيام  ثالثة
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 الباب الثالث: اختصاصات المجلس
23

 فإن المجلس:المنظم للتعليم العالي  01.00بموجب القانون ختصاصات المخولة له لال طبقا

ينظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها، ويمكن أن يقدم  
 الجامعة.اقتراحات في هبا الشأن إلى مجلس 

 يقوم بإعداد اقتراحات تتعلق بميزانية المؤسسة.  

يتولى توزيع الوسائل المالية على مختلف الهياكل المشار إليها في الفقرا الثانية  
 .المنظم للتعليم العالي 01.00من قانون  19من المادا 

يقوم بإعداد نظام الدراسة واالمتحانات ونظام مراقبة المعلومات الخاصة  
ليها الكيفيات المنصوص عطبق  بالتكوينات المدرسة ويعرضه على المصادقة

 .المنظم للتعليم العالي 01.00من قانون  8في المادا 

 يمارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددا بنص تنظيمي. 

يقترح على مجلس الجامعة التدابير الكفيلة بتحسين االندماج المهني للحائزين على  
 الشهادات.

رسة داخل المؤسسة، ويتخب يقترح على مجلس الجامعة كل إصالح للتكوينات المد 
 كل إجراء بي طابع بيداغوجي يهدف إلى جودا التكوين.

تحسين توجيه وإعالم الطلبة التدابير الرامية إلى على مجلس الجامعة يقترح  
 على تنظيم األنشطة الثقافية والرياضية.والتشجيع 

 يتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها. 

 جميع الجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة. يتخب 

 يقوم بإعداد نظامه الداخلي البي يعرض على مجلس الجامعة للمصادقة عليه. 

يحدث في حظيرته لجانا دائمة، وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسة مسألة  
 معينة. 

ا تنظيمها الدارية وكبيقترح على مجلس الجامعة هياكل التعليم والبحث والهياكل  
 وشروط التعيين في مختلف هياكلها الدارية.

 ن.ايصادق على التقارير الدورية التي تعدها اللج 
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الباب الرابع: هيئات مجلس 

 المؤسسة

42

ومن لجان دائمة وخاصة  يعتبر مجلس المؤسسة أعلى هيئة تقريرية ويحدث في حظيرته
 اللجن الدائمة: 

 .اللجنة العلمية 

 .والثقافية واالجتماعية والرياضيةاللجنة البيداغوجية  

 .تتبع الميزانيةلجنة  

  .لجنة البحث العلمي والتعاون 

52

 يجوز للمجلس أن يفوض للجان الدائمة بعض صالحياته في نقط محددا.
62

 .يحدد في النظام الداخلي للمؤسسة عدد اللجان الدائمة وتأليفها وكيفية سيرها 

 

 مقتضيات ختاميةالباب الخامس: 

72

 نظام حيز التنفيب بمجرد المصادقة عليه من طرف مجلس الجامعة.ليدخل هبا ا
82

الداخلي بموافقة يمكن لمجلس المؤسسة إدخال ت ييرات على بعض بنود هبا النظام 
 .األغلبية المطلقة ألعضائه داخل مجلس استثنائي مخصص لبلك ورفعها لمجلس الجامعة

 


