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  ديبــاجة
إن جامعة محمد الخامس بالرباط، بوصفھا مؤسسة عامة للتعليم العالي 

شريف رقم الر يظھالوالبحث العلمي، تواصل بعزم منذ تاريخ إحداثھا بمقتضى 
القانون رقم بتنفيذ ) 2014ماي  12( 1435من رجب  12صادر في ال 1.14.92

، في تكوين وتطوير بسن أحكام خاصة تتعلق بدمج بعض الجامعات 36.14
الكفاءات، وتنمية المعلومات ونشرھا في جميع ميادين المعرفة، والمساھمة في 
تحقيق ا"ھداف العلمية والتقنية والمھنية والثقافية لTمة، مع أخذھا في اSعتبار 

دية واSجتماعية، ومتطلبات التمكن من العلوم اSحتياجات الخاصة للتنمية اSقتصا
والتقنيات والمھارات وتنميتھا بواسطة البحث واSبتكار، ومن أجل الرفع من قيمة 

 . التراث الثقافي المغربي والعمل على إشعاع قيمه العريقة
  

وتماشيا مع متطلبات المملكة المغربية في سياق إقليمي ودولي موسوم 
معة محمد الخامس بالرباط بتضافر مجھودات جميع الفاعلين بالمنافسة، تواصل جا

فيھا من أساتذة باحثين وإداريين وتقنيين وطلبة، وبانصھار كل مكوناتھا من 
المناط بھا  رمؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين ومؤسسات البحث، في القيام بالدو

 .على المستويين الجھوي والوطني
  

رام المتبادل بين جميع مكونات مجلس جامعة ثقافة التعاون واSحتلتأسيسا 
محمد الخامس بالرباط، وخدمة "ھداف التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على 
النصوص القانونية المشار إليھا أسفله، تم إعداد النظام الداخلي لمجلس جامعة 
محمد الخامس بالرباط، المصادق عليه خ[ل اجتماع المجلس بتاريخ 

  ........).الموافق لـ (. ..……………
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 عامة تمقتضيا: الفصل ا"ول

   1المادة 
  

تم إعداد ھذا النظام الداخلي انط[قا من النصوص القانونية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويتعلق 
  :ا"مر أساسا بـ 

  
ماي  19( 1421من صفر  15الصادر في  المتعلق بتنظيم التعليم العالي 00.01القانون رقم  -

 ؛)2000
من رجب  12في الصادر  بدمج بعض الجامعات تتعلقبسن أحكام خاصة  36.14القانون رقم   -

 ؛)2014ماي  12( 1435
بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأس[ك الدراسات العليا وكذا  89.04.2المرسوم رقم   -

 ؛) 2004ونيو ي 7( 1425من ربيع ا`خر  18صادر في ال الشھادات الوطنية المطابقة
 في شأن النظام ا"ساسي الخاص بھيئة ا"ساتذة الباحثين بالتعليم العالي 793.96.2المرسوم رقم   -

 ؛)1997فبراير  19( 1417من شوال  11صادر في ال
 22صادر في ال بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجال الجامعات 2326.01.2مرسوم رقم ال  -

 ؛)2002يو يون 4( 1423من ربيع ا"ول 
 من 22صادر في ال بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس تدبير الجامعة 2327.01.2مرسوم رقم ال  -

 ؛)2002يونيو  4( 1423ربيع ا"ول 
وانتخاب أكيفية تعيين و الجامعية بتحديد تأليف مجالس المؤسسات 2.01.2328المرسوم رقم   -

 ؛)2002يونيو  4( 1423ل ربيع ا"و 22الصادر في  سيرھا اتأعضائھا وكذا كيفي
 بتحديد وتكوين وسير اللجنة العلمية وكذا انتخاب وتعيين كيفية أعضائھا 2.01.2329المرسوم رقم   -

 ؛)2002يونيو  4( 1423ربيع ا"ول  22الصادر في 
بتحديد وسير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي وكذا كيفية انتخاب  2.01.2330المرسوم رقم   -

  ؛)2002يونيو  4( 1423ربيع ا"ول  22الصادر في  أعضائھا
بتحديد كيفيات تنظيم  1269.02قرار وزير التعليم العالي وتكوين ا"طر والبحث العلمي رقم  -

 ؛)2002شتنبر 19( 1423رجب  11 الصادر في انتخابات ا"عضاء المنتخبين بمجالس الجامعات
بتحديد كيفيات انتخاب  1270.02العلمي رقم قرار وزير التعليم العالي وتكوين ا"طر والبحث  -

 .)2002شتنبر 19( 1423رجب  11 الصادر في نتخبين بمجالس المؤسسات الجامعيةا"عضاء الم
  

   2المادة 
المنبثقة  نيھدف ھذا النظام الداخلي إلى توضيح طريقة اشتغال مجلس جامعة محمد الخامس بالرباط واللجا

Tحكام التشريعية المشار إليھا أع[هعنه وكذا مجلس التدبير طبقا ل .  
 

   3المادة 
يطبق ھذا النظام في جميع ا"مور المتعلقة بمجلس الجامعة وا"جھزة المنبثقة عنه في اجتماعاتھم الدورية  

كما تسري مقتضياته على جميع أعضائه سواء كانوا أعضاء بحكم القانون أو أعضاء معينين . واSستثنائية
  .أو منتخبين
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 4لمادة ا
لحكومية المكلفة سلطة االوأعضاء معينين من طرف  ،س الجامعة من أعضاء بحكم القانونيتألف مجل

وأعضاء منتخبين من قبل ھيئة ا"ساتذة الباحثين   ،قالتنسي سوعضو معين من قبل مجل ،بالتعليم العالي
 .وھيئة الموظفين اhداريين والتقنيين وھيئة الطلبة

 

 5المادة 
داخل ا`جال المقررة في ا"حكام المتعلقة بكيفية  نظراءھمعين ا"عضاء المنتخبون من لدن إذا لم ي

 .أعضائه ببقيةاعتبر مجلس الجامعة مكونا بصفة قانونية   ،اSنتخاب المشار إليھا في المواد ا`تية بعد
 

   6المادة    
  : هاني المخصصة لھا أدنايكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في ھذا النظام المع 

  جامعة محمد الخامس بالرباط  :  الجامعة
  مجلس الجامعة  :  المجلس

  رئيس المجلس  :  سيا لرئ
  مجلس التدبير المنبثق عن مجلس الجامعة   :  مجلس التدبير 

  الكاتب العام لرئاسة الجامعة  :  الكاتب العام
  النظام الداخلي لمجلس الجامعة  :  النظام الداخلي
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 مجلس الجامعة أعضاء: لفصل الثانيا
 

   7المادة 
  :يتكون مجلس الجامعة من

  :أعضاء بحكم القانون 
  ؛ رئيس الجامعة -
  ؛ زعير -رزمو - رئيس جھة الرباط، س[ -
  ؛زعير -رزمو - س[ - رئيس المجلس العلمي لجھة الرباط  -
 ؛ رئيس مجلس مدينة الرباط -
  ؛ رؤساء المؤسسات الجامعية بالجامعة -
 .ديمية الجھوية للتربية والتكوين بجھة الرباط، س[، زمور زعيرمدير ا"كا -

 

 أعضاء معينون  
لقطاعات اSقتصادية واSجتماعية في عن اتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بتعيين ممثلين 

  :مجلس الجامعة وھم 
  رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات؛ -
  رئيس غرفة الف[حة؛ -
  الصناعة التقليدية؛ رئيس غرفة -
شخصيتان من القطاعات اSقتصادية واSجتماعية بما فيھا عند اSقتضاء رئيس غرفة الصيد  -

 ؛ البحري
ممثل عن النقابة الوطنية ا"كثر تمثي[ لTساتذة الباحثين بالتعليم العالي بناء على اقتراح من  -

 المكتب الوطني لھذه النقابة؛
 .خاصممثل قطاع التعليم العالي ال -

 

  عضو معين من قبل مجلس التنسيق 
رئيس مؤسسة للتعليم العالي العمومي غير تابعة للجامعة يعين من قبل مجلس التنسيق  -

 . المتعلق بتنظيم التعليم العالي 01-00من القانون  28المنصوص عليه في المادة 
  أعضاء منتخبون 

  ؛جامعيةن كل مؤسسة ث[ثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين ا"ساتذة الباحثين ع -
  ؛بالجامعةاhداريين والتقنيين الموظفين ث[ثة ممثلين منتخبين من لدن  -
 .الجامعةث[ثة ممثلين منتخبين من لدن ومن بين طلبة  -

 
  8المادة 

يتم  -أسفله  09مع مراعاة أحكام المادة  -أو استقال  صفته التي أنتسب بھا للمجلسإذا فقد عضو 
  .يوما الموالية لھذا الشغور) 60(نسبة للفترة المتبقية وخ[ل أجل الستين تعويضه بنفس الشكل بال

  

   9المادة 
علما في أجل S يتعدى بھا من مجلس الجامعة كتابيا إلى الرئيس الذي يحيط المجلس  اSستقالة طلبات تقدم

 .و التداول فيھا ستين يوما من أجل مناقشتھا
بالنسبة لTعضاء المعينين من  بكل شغور المكلفة بالتعليم العالي  السلطة الحكوميةعلما  الرئيس يحيط تم 

   .قبلھا لتتخذ اSجراءات ال[زمة لتعويض العضو المعين طبقا للمقتضيات السالفة الذكر
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 اختصاصات مجلس الجامعة: لثالفصل الثا

  
   10المادة  
ائل المتعلقة سالم كل ويتداول في زمة hدارة الجامعة[لا [حياتسلطات والصلبجميع ا سمجلاليتمتع  

  :التاليةتسند له الص[حيات  و. سيرھا نوحس ھابمھام
  

 ؛بالجامعةاتخاذ جميع التدابير الرامية إلى تحسين التسيير  -
  

 حات المتعلقة بالتكوينات واتخاذ كل التدابير ذات الطابع البيداغوجي[اقتراح جميع اhص  -
 ؛الھادفة إلى تحسين جودة التكوين

 ؛سسات الجامعيةؤإبداء الرأي في طلبات اSعتماد المقدمة من لدن الم  -
الك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم وشروط الحصول سوالم [كاقتراح شروط ولوج ا"س -

 على الشھادات؛
  البحث؛ تكوين والالموافقة على مشاريع إحداث مسالك   -
سة جامعية وكذا تنظيمھا وشروط ؤستحديد ھياكل التعليم والبحث والھياكل اhدارية لكل م -

  سةؤسالم ساقتراح من مجلبعد ذه الھياكل التعيين في ھ
سسات ؤس الملالتقرير في موضوع إحداث الشھادات الخاصة بالجامعة المقترحة من لدن مجا -

وكذا كيفية تحضيرھا وشروط الحصول عليھا وذلك فيما يخص التكوين ا"ساسي والتكوين 
 المستمر؛

ماد الشھادات الخاصة بالجامعة في مجال التكوين والتكوين المستمر واقتراح اقتراح اعت -
 ؛الوطنيةاSعتراف بمعادلة ھذه الشھادات المعتمدة للشھادات 

م الطلبة والتشجيع على تنظيم ا"نشطة الثقافية [إع تحديد التدابير الرامية إلى تحسين توجيه و -
  الرياضية؛  و

 .بير الكفيلة بتيسير اSندماج المھني للحائزين على الشھاداتإصدار توصيات في شأن التدا  -
 

  ؛بھاتغيير مھام التكوين  سسات جامعية أو تجميعھا أوؤاقتراح إحداث م  -
و الموافقة على  سسات الجامعيةؤس الملالموافقة على إحداث المراكز المقترحة من قبل مجا -

  ؛حلھا أو تجميعھا
الداخلي للجامعة وعرضھما على السلطة الحكومية الوصية  إعداد نظامه الداخلي وكذا النظام  -

   ؛وماي 30 قصد المصادقة عليھما في أجل S يتعدى
  ؛سسات الجامعية ومجالسھاؤالمصادقة على ا"نظمة الداخلية لكل من الم  -
  ؛الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة   -
ح لومصالح الجامعة والمصا سسات الجامعيةؤتوزيع اSعتمادات المالية على مختلف الم   -

   ؛بھاالمشتركة 
  ؛التكميليةتحديد أنظمة التعويضات   -
   ؛اSتفاقيات المصادقة على اSتفاقات و  -
  ؛العقارية للجامعة أو تفويتھا و تحصيل الممتلكات قبول الھبات والوصايا  -
في قانون إحداث  سيق مع التعليم العالي المشار إليھانتعيين ممثليه لدى اللجنة المكلفة بالت   -

  ؛ا"كاديميات الجھوية للتربية والتكوين
دراسة الترشيحات المتعلقة باختيار عمداء الكليات ومديري المدارس والمعاھد التابعة للجامعة  -

 لتخضع للمسطرة المعمول بھا في لطة الحكومية الوصيةسة ترشيحات من بينھا لل[ثتقديم ثو
   ؛المناصب العلياب التعين
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ائل المتعلقة سسات فيما يخص جميع المؤسالملس في اSقتراحات المقدمة من لدن مجاالنظر    -
 ؛سيرھا نبمھامھا وحس

  
  .المجلسيخول المجلس بعض ص[حياته للرئيس أو لمجلس التدبير أو إلى لجنة منبثقة عن   
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 الجامعة مجلسأجھزة : الفصل الرابع

    مجلس للتدبير 1.

 11 المادة
معينين أعضاء  يتألف من و .ةوالمالي ةاhداريالمھام  بهتناط  للتدبيرمجلس جامعة مجلس الن عينبثق 

 : يتوزع عددھم على النحو التالي منتخبين،أعضاء و
  :وھممعينون خمسة أعضاء منھم أعضاء بحكم القانون وأعضاء  

  رئيس الجامعة بصفته رئيسا لمجلس التدبير؛ -
 رئيسا مؤسستين جامعيتين؛ -
 ة؛رئيس مجلس الجھ -
 .رئيس مجلس مدينة الرباط -

  :ھم و خمسة أعضاء منتخبين 
  أستاذ للتعليم العالي؛ -
 أستاذ مؤھل أو أستاذ مبرز؛  -
 أستاذ التعليم العالي مساعد؛ -
 ممثل عن اhداريين والتقنيين؛ -
 .ممثل عن الطلبة -

 

  12المادة 
الكاتب العام مقررا "شغال ويعتبر . الكاتب العام للجامعة اجتماعات مجلس التدبيريحضر نائبا الرئيس و

 .من بينه مقررا أخر يتخذو يمكن للمجلس أن  .المجلس
 .لكل شخص مؤھل يرى فائدة في حضورهيمكن لرئيس الجامعة توجيه الدعوة على سبيل اSستشارة 

 

  13المادة 
دة سنة لمفي بداية كل سنة جامعية ر مجلس التدبيب نعضويكمؤسستين جامعتين  ارئيس رئيس الجامعة يعين

  .وينتخب باقي ا"عضاء من قبل ھيئتھم لمدة سنة جامعية قابلة للتجديد مرة واحدة. للتجديد قابلةغير  واحدة
، يعوض داخل أجل ث[ثين يوما من طرف على أساسھاإذا فقد أحد ا"عضاء صفته التي انتخب أو عين 

  .عضو آخر ينتمي لنفس الھيئة
 

   14المادة 
من طرف نظرائھم  لمدة سنة جامعية [ه أع   11نتخبين المشار إليھم في المادةالم ءيتم انتخاب ا"عضا

ويجدد ھذا اSنتداب مرة واحدة على . ة الجامعيةنفي بداية السكل في فئته  الجامعة سالمنتخبين بمجل
  .ا"كثر

 كيشار .صوات المعبر عنھاTبا"غلبية النسبية لو سمياhا"حادي   يتم اSنتخاب باSقتراع السري
 .في اSقتراع بتصويت شخصي ومباشر الناخبون

  

   15المادة   
ا"حكام المتعلقة بكيفية  وفقإذا لم يعين ا"عضاء المنتخبون من لدن نظرائھم داخل ا`جال المقررة  

 .التدبير مكونا بصفة قانونية بحضور باقي أعضائه سمجليعتبر  المشار إليھا بعده،اSنتخاب في المواد 



 9

  

  16مادة ال
  : يتم انتخاب ا"عضاء بمجلس التدبير كالتالي

 ينحثالبا ا"ساتذةو ثلمم   
التدبير  لتمثيلھم بمجلسنھم يمن ب ثلينممة ث[ث بانتخاب لجامعةس البمج ينحثالبا ا"ساتذةو ثلم مميقو

   :على الشكل التالي
  ؛ ممثل عن أساتذة التعليم العالي  -
  ؛ مبرزينأو ال ھلينؤممثل عن ا"ساتذة الم -
 .عدينساممثل عن أساتذة التعليم العالي الم   -

 سالتعليم العالي بمجل   ةأساتذكل ممثلي   التدبير  سالتعليم العالي بمجل ةأساتذيعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثل عن  �
   .الجامعة

 ةا"ساتذكل ممثلي  التدبير  سالمبرزين بمجل  ةا"ساتذالمؤھلين أو   ةا"ساتذيعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثل عن   �
   .الجامعة سالمبرزين بمجل  ةا"ساتذالمؤھلين أو  
يعتبر ناخبين من أجل اختيار ممثل عن أساتذة التعليم العالي المساعدين بمجلس التدبير كل ممثلي أساتذة التعليم   �

   .الجامعة سبمجل العالي المساعدين
 

  hالتقنيين اريين ودممثل الموظفين ا 
الجامعة بانتخاب ممثل واحد من بينھم  سممثلو الموظفين اhداريين والتقنيين بمجل يقوم

 .التدبير سلتمثيلھم بمجل
  الطلبةممثل    

   .التدبير سمجل فيالجامعة بانتخاب ممثل واحد من بينھم لتمثيلھم س يقوم ممثلو الطلبة بمجل 
   

   17 المادة 

 الفئاتضاء مجلس التدبير وذلك فيما يخص كل عدا Sنتخاب أفي بداية كل سنة جامعية يحدد الرئيس موع  
 : ما يليوفق 
   ؛الترشيحات كتابة وفق برمجة العملية اSنتخابية التي تم تحديدھا سالرئييتلقى   .1
  ؛الجامعةوسريا داخل معزل يوضع خصيصا لھذا الغرض برئاسة  كتابيايجري التصويت     .2
إليھم بمھمة فرز ا"صوات  يعھد المصوتين  لمرشحين أوثة أعضاء من غير ا[ث سالرئييعين     .3

  ؛الفرزوتنتدب كل فئة عضوا لتمثيلھا في عملية 
تساوى المرشحان في السن مع التساوي  فإذا ا"صوات،يعتبر المرشح ا"كبر سنا فائزا عند تعادل     .4

   ؛بينھمافي ا"صوات تجرى القرعة 
محضر تدون فيه جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات  إنجازويتم . عن نتيجة اSقتراع سالرئييعلن     .5

 .نتيجتھا اSنتخابية و
 

 18 المادة
بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويتداول بصفة قانونية بحضور مجلس التدبير يجتمع    

اجتماع في ا"سبوع  ستدعاء عقداSبعد  جاز  القانوني،إذا لم يتوفر النصاب  و .ا"غلبية النسبية "عضائه
  .الموالي دون اعتبار شرط النصاب

  

 19 المادة  
 ساSجتماع إلى أعضاء المجل استدعاءاتوجه تو. مجلس التدبيرتحديد جدول أعمال  سالرئييتولى  

  .اSستعجال القصوى بل انعقاده ما عدا في حالةقل قأسبوعا على ا"
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  20 المادة  
 تساوتوإذا  ،خصوص النقط المعروضة عليه في جدول ا"عمال با"غلبيةراراته بمجلس التدبير قيتخذ  

ي رتراع السقبرفع ا"يدي أو باS التصويتتتم عملية  و .سالرئييرجح الجانب الذي ينتمي إليه  ا"صوات
  .عضاءا" أغلب إذا طلب ذلك

 

  21 المادة  
ص تاريخ اSجتماع وأسماء في محاضر خاصة تتضمن على الخصومجلس التدبير تدون اجتماعات  

ا"عضاء الحاضرين فيه والنقط الرئيسة لجدول أعماله وما راج فيه من مناقشات واقتراحات وما اتخذت 
 .فيه من قرارات

 مجلسالتدبير وتسلم نسخ منه إلى أعضاء  مجلسعلى محاضر اجتماعات  وكذا المقرر سالرئييوقع 
  .التدبير

ويمكن مجلس التدبير في سجل يحتفظ به في كتابة مجلس التدبير  تدون التقارير الخاصة باجتماعات 
 .المجلس  ويتولى الكاتب العام مھام كتابة .عليه اSط[عالجامعة  مجلس"عضاء 

 

 اللجان الدائمة لمجلس الجامعة2 .
  

 22 المادة  
 :الجامعة اللجان الدائمة التالية يشكل مجلس 

 ؛اSبتكار لجنة البحث و -
  ؛الط[بيةوالبيداغوجية وا"كاديمية لجنة الشؤون  -
 ؛لجنة التعاون والشراكة -
 .صياغة ا"نظمةووتحديث الجامعة  لجنة تطوير -

 .بدت له الضرورة لذلكلجنة دائمة كلما  ةيمكن له أن يحدث اي اكم
 

  23 المادة  
hنتاج بمجال البحث بما في ذلك مركز الدكتوراه وبنيات البحث وا اSبتكار لجنة البحث و تختص -

 ؛وذلك من أجل تطويره و تقييمهالعلمي بالجامعة 
 

عتمادات والتكوين المستمر بالتكوينات واS الط[بيةولجنة الشؤون البيداغوجية وا"كاديمية  تتكلف -
واhع[م والتوجيه والسھر على  الطلبة استقبال باhضافة إلى والتسيير ا"كاديمي والمعايير التكميلية

 ؛ة والعلمية والرياضية وا"نشطة المجتمعيةا"نشطة الثقافي
 

وكذا جامعة محمد الخامس ومثي[تھا من الجامعات بين  لجنة التعاون والشراكة بالع[قات تختص -
 ؛وطنيا ودوليا القطاعين العام والخاص مع الشراكة و الوطنية والدولية المؤسسات العلمية

  

النظام مشروع السھر على بلورة وصياغة ب مةصياغة ا"نظووتحديث الجامعة  لجنة تطوير تتكلف -
والعمل على  ،المواثيق وا"نظمة المرتبطة بنشاطھامشاريع وكذا  الداخلي لكل من الجامعة ومجلسھا

 .بلورة وتثبيت وتتبع وتحديث وتقييم استراتيجية الجامعة من أجل تحقيق ا"ھداف والغايات العامة
  

  24 المادة  
 .سائر المؤسسات ما أمكن تمثيلية مراعاةلمجلس الجامعة مع  اجتماعأول يحدد أعضاء كل لجنة في 

 

 



 11

 25   المادة
 .وتتخذ كل لجنة من بين أعضائھا مقررا لھا .يعين رئيس الجامعة لكل لجنة منسقا لھا -
 .بدون شرط النصاب تجتمع اللجان الدائمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك -
 .أومن رئيس الجامعة اھمنسقتجتمع كل لجنة دائمة بدعوة من  -
كل لجنة جدول أعمال اجتماعاتھا، وتتم الدعوة لھذه اSجتماعات بأسبوع على ا"قل  منسقيحدد  -

 .قبل موعدھا
  

  26 المادة 
 :تتضمن محاضر اجتماعات اللجان الدائمة النقط التالية

 ؛اSجتماعتاريخ  -
 ؛عذرالغائبين بدون  Sئحة ا"عضاء الحاضرين وا"عضاء الغائبين باعتذار وا"عضاء -
النقط المسطرة في جدول ا"عمال والنقط التي تمت مناقشتھا وكذا اSقتراحات والتوصيات  -

 .المتخذة
و تقدم كل  .الجنة بعد المصادقة عليه من طرف ا"عضاء منسقيتم اhمضاء على ھذه المحاضر من قبل 

 .لجنة تقريرا حول أعمالھا في اجتماعات مجلس الجامعة
 

   27ة الماد
خبيرا أو خبراء  استشارية،بصفة  ،يستدعي أن ا"خيرة هيمكن لمنسق كل لجنة، بطلب من أعضاء ھذ

 .لحضور الجلسات التي تبحث فيھا ا"مور التي تدخل ضمن اختصاصاتھم
 

  اللجان المؤقتة .3

   28المادة 
. دعت الضرورة لذلكلجان عمل مؤقتة لدراسة ملفات خاصة كلما  لجنة أو يمكن لمجلس الجامعة تشكيل

  .وتنتھي ص[حيتھا عند انتھاء المھمة الموكولة إليھا
  .أو عند نھاية المھام الموكولة إليھا خ[لأمام المجلس تقدم كل لجنة مؤقتة تقريرا حول أعمالھا 
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  الجامعة اجتماعات مجلس: الفصل الخامس
   29المادة 

غير أن مداوSت المجلس  ،لجامعة وحسن سيرھاالمتعلقة بمھام ا المسائليتداول المجلس في جميع    
المتعلقة باSقتناءات والتفويتات العقارية واSقتراضات والمساھمات في المقاوSت العمومية أو الخاصة 

وفي  ،S تصبح قابلة للتنفيذ إS بعد المصادقة عليھا من لدن السلطة الحكومية الوصية ،الشركاتوبإحداث 
  .يوما  30أجل S يتعدى 

  

   30المادة  
   : سنةلمرتين على ا"قل في ا  عادية،بصفة  سيجتمع المجل  

 ؛المنتھيةنة المحاسبية سالتركيبية لل القوائمإحداھما لحصر    �
   .سنة الموالية وبرنامج عملھاالحصر ميزانية  وا"خرى لدراسة و �

من ثلث  -أعمال محدد مصحوب بجدول  - بطلب مكتوب استثنائيةأن يجتمع بصفة  سكما يمكن للمجل 
 .ا"قلعلى  سأعضاء المجل

  

  31المادة  
  .ا"قلعلى أيام  )8( ثمانيةقبل  عل[جتمامع الدعوة  ءلTعضايس جدول أعمال المجلس ويبلغه ئيحدد الر 

وتتضمن ھذه الدعوة تاريخ وساعة ومكان اSجتماع وجدول أشغاله، ويمكن بصفة استثنائية، اSستغناء 
 .تقليص أجلھا شريطة حصول اتفاق مسبق "غلبية ا"عضاء حول ذلك أوالدعوة  عن توجيه ھذه

عبر طلب مكتوب  جدول ا"عمال في نقطة أو نقط معينةأو تعديل  يمكن لثلث أعضاء المجلس إدراج و
  .يوضع برئاسة الجامعة قبل ث[ثة أيام على انعقاد اجتماع المجلس على ا"قل

 

   23المادة 
 .بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على ا"قل سيتداول المجل 

أيام عقد اجتماع ثان بصفة قانونية دون اعتبار شرط ) 8(جاز بعد ثمانية   القانوني،وإذا لم يتوفر النصاب 
  .النصاب

   

  33المادة   
يتولى  وإذا تغيب أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب . اجتماعات المجلسرئيس الجامعة يرأس  

   .الغاية السلطة الحكومية الوصية  هسة مجلس الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لھذرئا
  

   34المادة 
التدبير واللجن الدائمة فيما يخص  سمع مجل قبتنسيوتنفيذھا  سرارات المجلقبتحضير  سالرئييقوم  

 .وآرائه ستراحات المجلقحيات المخولة لھم ويتلقى ا[الص
 .اجتماعفي بداية كل مقررين ضائه من بين أع سيعين المجل  

   .وذلك في أجل S يتعدى أسبوعامصحوبا ب[ئحة الحضور تحرير محضر اSجتماع المقررين يتولى 
غات [وكذا توصياته واقتراحاته ومشاريعه والب سالقرارات التي اتخذھا المجلتتلى  ،عند نھاية كل اجتماع 

عند بداية كل اجتماع على محضر  سويصادق المجل. حظات وتحفظات ا"عضاء[الصادرة عنه وكذا م
  .اSجتماع السابق 

ت لدى [وتحفظ ھذه التسجي سالمجلبعد موافقة أعضاء  ست صوتية "عمال المجل[يمكن أن تعد تسجي 
   .كوثيقة يمكن الرجوع إليھا عند الحاجة سالمجلكتابة 
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   35المادة 
بعض  سأن يدعو لحضور اجتماعات المجل  س،ضاء المجلبمبادرة منه أو باقتراح من أع للرئيس،يجوز  

دون أن يكون لھم الحق لحضور الجلسات التي تبحث فيھا ا"مور التي تدخل ضمن اختصاصاتھم الخبراء 
 .في التصويت

  

  36المادة 
  :حيات التالية [الص المجلس لرئيستكون  

  

  ؛مناقشاتهوحسن سير  سالمجلافتتاح اSجتماعات واختتامھا ورفعھا وإدارة أعمال  نإع[  -
   ؛المناقشةإغ[ق باب  نوإع[مراعاة النظام الداخلي وتطبيق أحكامه   -
   ؛القراراتن [في نقط النظام وإع البث م وعرض الموضوعات للتصويت و[إعطاء حق الك   -
  .ة لمدة كافية[رفع الجلسة عند حلول أوقات الص  -

  

   37المادة 
أن يسجلوا أسماءھم لدى التدخل في إطار النقط المبرمجة في جدول ا"عمال على ا"عضاء الراغبين في  

   .وفق ترتيب طلبھما"عضاء الراغبين في التدخل  سالرئييدعو  .الرئيس
 .سالرئيS يجوز "ي عضو أن يتناول الكلمة إS بعد إذن من  -
 .وبإذن من الرئيس بخصوص نقطة ما تالتدخ[التعقيب على أي تدخل إS بعد نھاية S يجوز   -

 

   38المادة  
حتى يتم توزيع وثيقة أو وثائق تتعلق به على جميع  عجل المناقشة في أي موضوأأن ي يمكن للرئيس  

   .ا"عضاء الحاضرين إذا طلب عضو ذلك وأيدته ا"غلبية النسبية للحاضرين
  

   39المادة  
على أن S تتعدى مدتھا الزمنية ث[ث  موضوع،ل مناقشة أي [أن يثير نقطة نظام خيمكن "ي عضو   

يجب أن تنصب ھذه النقطة على سير اSجتماع  و .فورا في أمرھا سالرئي ثويب .ا"كثردقائق على ) 3(
وإذآ تبين أن موضوع نقطة النظام S يتعلق بأحد ھذين السببين، . الداخليأو على تطبيق مقتضيات النظام 

  .فورا قفأن يطالب المتدخل بالتو سالرئيفعلى 
  

   40المادة  
. بأغلبية ا"عضاء الحاضرين تراراقوتتخذ ال. ابل للتفويضقواحد غير  تصو سلكل عضو في المجل 

أو  الممتنعة توS تحسب ا"صوا. سالرئييرجح الجانب الذي ينتمي إليه  توفي حالة تعادل ا"صوا
 .اعترقسريا باستعمال صندوق اS تفي حالة التصوي تا"وراق الملغا

  
   41المادة 

قد يجري التصويت بالنداء باSسم إذا طلب ذلك ثلث ا"عضاء و ،يتم التصويت عادة برفع ا"يدي  
يكون التصويت سريا إذا  و. وينادى على أسماء ا"عضاء حسب الترتيب الھجاني. الحاضرين على ا"قل

  .ا"عضاء الحاضرين على ا"قل سطلب ذلك خم
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  42المادة  
ة اSقتراع المختومة بخاتم رئاسة الجامعة والخاصة به قالسري كتابة بوضع كل عضو بطا تصوييتم الت 

  .واحد لكل منھم تويمنع على ا"عضاء أن يصوتوا بأكثر من صو. في صندوق اSقتراع
 

   43المادة  
  .تراعقته في صندوق اSقببطا لvدSءبالنداء على كل عضو باسمه ن االمقرريقوم  

  . "ممتنع  "وفي حالة اSمتناع بكلمة  "S "ة بلفظة قوبعدم المصاد "نعم "ة بلفظة قلمصاديعبر با
  .التصويتS يصح "ي عضو أن يتراجع عن تصويته بعد اختتام عملية 

  

   44المادة 
ويتوليان مھمة فرز   ،عمليات التصويت المعبر عنه برفع ا"يدي أو بالنداء الشخصي ناالمقرر يراقب 

   :عن النتيجة بصفة رسمية كالتالي سالرئيثم يعلن . ي رالتصويت السنتائج 
  

  .………………………… :  نوعدد ا"عضاء المصوت
 .…………………………  :  عدد ا"صوات الملغاة

 .…………………………  :  عدد ا"صوات المعبر عنھا
 .…………………………  :  بنعم نوالمصوتعدد 
 .…………………………  :  [ب نوالمصوتعدد 

 .…………………………  :  نونععدد ا"عضاء الممت
  

   .صوتا …… بأغلبية …………………… .ـب م المتعلققعلى القرار ر سصادق المجل �
 .صوتا......... برفضه بأغلبية……………ـبالمتعلق  رقمعلى القرار  سلم يصادق المجل   �
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  مقتضيات أخرى :السادسالفصل 
  

  45المادة  
 سبحضور اجتماعاته واجتماعات مجل يلتزموا أن المجلسينبغي على أعضاء   ،للمصلحة العامة تحقيقا 

وذلك في الزمان والمكان المحددين في  التدبير واللجان الدائمة والمؤقتة من بدايتھا إلى نھايتھا 
 .اللجان يمنسقأو  سالرئيبل قاSستدعاءات الموجھة إليھم من 

 

  46المادة 
بحكم القانون أو ا"عضاء المعينين أو  سواء تعلق ا"مر با"عضاء  شخصية بالمجلستعتبر العضوية   

من  وبالتالي S يجوز تفويضھا أو اhنابة فيھا لعضو آخر من المجلس أو لشخص  .ا"عضاء المنتخبين
 .خارجه

  

   47المادة 
كإنجاز خدمات   ،العضو ةليباستق[ ستتنافى العضوية بالمجلس مع كل نشاط أو عمل من شأنه أن يم 

بذلك كتابة  سالرئيينبغي للعضو المذكور أن يخبر   ،الحالة وفي ھذ . لفائدة الجامعة مباشرة أو غير مباشرة
 .حتى يتخذ التدابير المناسبة في مثل ھذ الحاSت

 

  48المادة 
ظرف  أثناء انعقادھا في حالة وجود  باSنسحاللعضو الحق في عدم حضور أشغال المجلس واللجان أو  

قة بالنقاشات الدائرة أو التي [حالة وجود مصلحة شخصية لھا عشخصي قاھر يحول دون ذلك أو في 
  .سيتم تداولھا

  

   49المادة   
بعد ذلك على  ضويعر .أعضائهبأغلبية  هاجتماعاتإحدى ادق عليه في صنظامه الداخلي وي سيعد المجل 

 .ثين يوما[ل S يتعدى ثجة عليه في أقادصد المقصطة الحكومية الوصية لالس
 

   50المادة 
 تالتعدي[ وتخضع . سالمجل ءأو ثلثي أعضا سالرئي بمبادرة من هتتميمھذا النظام أو  تعديل يمكن 

   .لسالفةا ةالمشار إليھا في الماد ةطرسالم سلنف تالتتميماو
   


