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 ؤسســةــس المـلـلمج ـــيـلـظـــام الداخــالن

 
 

  :دتمهيـــ

 بالجديدة، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةسير مجلس  التي تنظمالنظام الداخلي على المقتضيات  يشتمل هذا

 19)1421من صفر  15الصادر بتاريخ  1.00.199رقم  الظهير الشريففيما بينهم طبقا ألحكام  األعضاءوتنظم عالقات 

 المتعلق بتنظيم التعليم العالي و المراسيم التنظيمية المتخذة لتنفيذه. 01.00( و القاضي بتنفيذ القانون رقم 2000ماي 

 : مقتضيات عامةاألولالفصل 

  من:بالجديدة  للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية المؤسسةيتألف مجلس  :1المادة 

 :التالييناألعضاء بحكم القانون  .1

 المؤسسة رئيسا مدير -

 01.00 من القانون رقم 20المنصوص عليهم في الفقرة السادسة من المادة  المديرون المساعدون -

 يعين واحد منهم مقررا من قبل المجلس. ،المشار إليه أعاله

 رؤساء الشعب. -

 :التاليينالمعينين  األعضاء .2

من  3و  2شخصيات من خارج المؤسسة يتم تعيينهم من لدن رئيس الجامعة طبقا للمادتين  أربع -

 (.2002يونيو  4) 1423 األولمن ربيع  22الصادر بتاريخ  2.01.2328المرسوم رقم 

 :األعضاء المنتخبين التاليين .3

 :الباحثون األساتذة

, وإذا لم يتوفر إطار من األطر المشار العاليممثلين منتخبين عن أساتذة التعليم أساتذة باحثين أربعة  -

 .إليها يحول المقعد إلطار أقل

, وإذا لم يتوفر إطار من األطر المشار أربعة أساتذة باحثين ممثلين منتخبين عن األساتذة المؤهلين -

 .إليها يحول المقعد إلطار أعلى وإذا تعذر ذلك إلى إطار أقل
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المساعدين  األساتذةلمساعدين و عن أساتذة التعليم العالي اممثلين منتخبين أساتذة باحثين أربعة  -

, وإذا لم يتوفر إطار من األطر المشار إليها أساتذة التعليم الثانوي المعينين بالمؤسسةو المساعدينو

  .يحول المقعد إلطار أعلى

 :التقنيونو  اإلداريونون وظفالم

 .5إلى  1الموظفين اإلداريين و التقنيين المنتمين إلى السلم من  ممثل واحد منتخب عن -

 .9 إلى 6السلم من  إلىو التقنيين المنتمين  اإلداريينالموظفين ممثل واحد منتخب عن  -

 فما فوق. 10السلم من  إلىو التقنيين المنتمين  اإلداريينالموظفين ممثل واحد منتخب عن  -

  الطلبـــــة:

 .التحضيريالسلك ن طلبة ممثل واحد منتخب ع -

 .ينمهندسالسلك المثل واحد منتخب عن طلبة  -

  .كتوراهالدممثل واحد منتخب عن طلبة السلك  -

 :)بصفة إستشارية( المالحظون .4

لم يتوافر مركز دراسات الدكتوراه بالمؤسسة يحضر بصفة مالحظ ممثل منتخب عن جميع طلبة  إذا -

السلك الثالث المسجلين بانتظام بأحد مراكز دراسات الدكتوراه بالجامعة تحت إشراف أحد مختبرات 

 .المؤسسة

 األساتذة الباحثون ممثلو المؤسسة في مجلس الجامعة. -

بخصوص نقط يطلب توضيحها و لإلدالء بكل ما يخصهم بصفة  لتنوير المجلس المسالك يمنسق -

 .مباشرة

حسب النقط المدرجة في  مؤهلمعني أو  يمكن لرئيس المجلس أن يدعو بصفة استشارية كل شخصو 

 جدول أعمال المجلس.

 يتولى الكاتب العام للمؤسسة كتابة المجلس. :2المادة 

 .2.01.2328يتم تعويضه طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  إذا فقد عضو صفة العضوية،  :3المادة 

 منه. 22 و السيما المادة 01.00يعمل المجلس طبقا لالختصاصات المخولة له بموجب القانون   :4المادة 

 الفصل الثاني: سير اجتماعات المجلس

مرات ثالث  أعضائه لثلث األقلباستدعاء من الرئيس أو بطلب خطي على  ،في دورات عاديةيجتمع المجلس  :5المادة 

 السنة و كلما دعت الضرورة إلى ذلك. األقل في على

هذا النصاب أمكن  يتوفر إذا لم . واألقليتداول مجلس المؤسسة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائه على  :6المادة 

 أيام دون شرط النصاب.  (8) ثمانيةعقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد 

يعتبر صوت الرئيس ، تعتمد قرارات المجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين و في حالة تعادل األصوات :7المادة 

السري إذا طلب  باالقتراع على أن يتم التصويت العلني. باالقتراعمرجحا. و يتم التصويت داخل المجلس 

على كل عضو باسمه لوضع بطاقته في صندوق االقتراع.  يقوم المقرر  بالنداء أحد األعضاء ذلك.و أ الرئيس

ال يصح ألي عضو أن يتراجع عن تصويته بعد ”. ال“وبعدم المصادقة بلفظة ” نعم“يعبر بالمصادقة بلفظة 

 .اختتام عملية التصويت
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 هتضمن هذتأيام. و (8ثمانية ) جتماع في أجل أدناه اللدعوة لكل عضو في المجلس  رئيس المجلس يوجه  :8المادة 

يتأكد الرئيس بتوصل  جدول ألعماله و الوثائق المتعلقة به.مشروع وكذا  ،مكان عقد االجتماع تاريخ و الدعوة

 .األعضاء باإلستدعاء بكل الوسائل الممكنة

أساس  ى، علساعة 48في أجل أدناه  لالجتماع خطية و رقمية دعوةيمكن عقد اجتماع طارئ للمجلس بعد توجيه  :9المادة 

ساعة دون  24بكيفية صحيحة بعد  توفر النصاب القانوني. و إذا لم يتوفر هذا النصاب أمكن عقد اجتماع ثان

 .يتأكد الرئيس بتوصل األعضاء باإلستدعاء بكل الوسائل الممكنة شرط النصاب.

النصاب القانوني بعد نصف  حالة عدم توفر في الجلسة. ويعلن الرئيس افتتاح  النصاب،بعد التحقق من توفر  :10المادة 

قبل  الثاني االجتماعموعد  ، و يحددالحاضرين األعضاء يقوم الكاتب العام بتسجيل االجتماع،ساعة من موعد 

 .انسحاب األعضاء الحاضرين

و  8بقا لمقتضيات المادة طالجتماع لدعوة ثانية توجيه بعد  إاليمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة  ال و

 .أعاله 9المادة 

ينظم الرئيس مداوالت المجلس و يعطي الكلمة للمتدخلين.يمكن حصر عدد التدخالت  ولوائحها وكذا المدة  :11المادة 

يقترح  فتح الئحة  أنعضو  أليالحاضرين. ويمكن  األعضاءالزمنية من طرف رئيس المجلس باتفاق أغلبية  

 األعضاء الحاضرين. أغلبيةصودق عليه من طرف  إذاالمفعول  جديدة للتدخالت ويصبح هذا االقتراح ساري

 

 اجتماعات المجلس. أعمالجدول مشروع المؤسسة بتحضير  مديريقوم  :12المادة 

. ويصبح هذا االقتراح ساري المفعول األعمالجدول مشروع نقطة ل إضافةيقترح كتابيا  أنعضو  أليويمكن 

 72ويتم تبليغ األعضاء بهذا االقتراح  .األقلأعضاء  المجلس على بتزكية من لدن ثلث  أوبموافقة الرئيس 

 .ساعة قبل انعقاد اجتماع المجلس

 ات العادية: االجتماع أعماليتضمن جدول  :13المادة 

  المعدل. أوالمقترح  األعمالالمصادقة على جدول 

 المفصل لالجتماع السابق. المصادقة على الصيغة النهائية للمحضر 

  للدراسة والنقاش.نقط 

 .مختلفات 

 و المصادقة عليه. لالجتماعمختصر  قراءة تقرير 

مفتوحة إلى حين نفاذ جدول  ، و تبقى دورة المجلسلالجتماععلى سقف زمني  االتفاقكل اجتماع يتم  في بداية :41المادة 

 أعماله.

 أدبيات العضوية بالمجلس:  :15المادة 

سواء تعلق األمر باألعضاء بحكم القانون أو األعضاء المعينين أو  تعتبر العضوية بالمجلس شخصية، –

األعضاء المنتخبين، وبالتالي ال يجوز تفويضها أو اإلنابة فيها لعضو آخر من المجلس أو لشخص من 

، أن يفوض من يمثله في االجتماع رالحضو هإال أنه يمكن لرئيس شعبة ما، في حالة ما تعذر عليخارجه. 

 . و يكون التفويض كتابيا.بصفة استشارية ء مجلس شعبتهمن بين أعضا

حضور اجتماعاته وذلك في التاريخ والوقت والمكان المحددين في على أعضاء المجلس  يحرص –

 .ت الموجهة إليهم من قبل الرئيساإلستدعاءا
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كإنجاز  من شأنه أن يمس باستقاللية العضو، بمقابل تتنافى العضوية بالمجلس مع كل نشاط أو عمل –

جامعة. وفي هذه الحالة، ينبغي للعضو المذكور أن الخدمات مباشرة أو غير مباشرة لفائدة المؤسسة أو 

 يخبر الرئيس بذلك كتابة حتى يتخذ التدابير المناسبة في مثل هذه الحاالت.

التي  يلتزم كل عضو بالمجلس باحترام زمالئه األعضاء، بصرف النظر عن الهيئة التي ينتمي إليها أو –

 يمثلها، وال سيما احترام حرية التعبير والرأي والمناقشة.

يلتزم أعضاء المجلس باحترام سرية ما يروج في اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان من مداوالت  –

ونقاشات في إطار حرية التعبير، وباالمتناع عن اإلدالء بتصريحات حول نقط معينة لم تتضمنها 

 و هي من اختصاص رئيس المجلس.محاضر هذه االجتماعات أ

 .باألمر ليتمكن المجلس من التداولو أثناء التداول في حالة تخص أحد األعضاء مباشرة ينسحب المعني  –

 يتم اعتماد نوعين من المحاضر: :16المادة 

تتم قراءته و المصادقة عليه  ،يتضمن القرارات والتوصيات التي صادق عليها المجلس مختصر تقرير –

 ساعة. 72تعمل رئاسة المجلس على نشره في أجل ال يتعدى  في نهاية االجتماع. و

 األعضاءوتعمل رئاسة المجلس على تمكين  القرارات والتوصياتمفصل تدون فيه جميع تقرير مشروع  –

 ثالثين يوما. ال يتعدى من نسخ منه في أجل

ساعة ابتداء من يوم المصادقة عليه من  72نشر التقرير المفصل في أجل ال يتعدى تعمل رئاسة المجلس على 

  طرف المجلس. 

 الفصل الثالث : اللجـــــــن

مسألة معينة طبقا للمادة  و إن اقتضى الحال لجانا مؤقتة خاصة لدراسة دث المجلس في حظيرته لجانا دائمة،يح :17المادة 

 .01.00من القانون  22

 التالية: الدائمة ناللجايشكل المجلس من بين أعضائه  :18المادة 

 .و التعاون لجنة البحث العلمي –

 التكوين المستمر.و  التوجيه لجنة الشؤون البيداغوجية و –

 لجنة تتبع الميزانية و الصيانة. –

 .و التواصل و الثقافية و الرياضيةلجنة الشؤون العلمية  –

 لجنة اإلفتحاص و التقييم الذاتي –

 و التعاون لجنة البحث العلمي :19المادة 

 و يتكون باقي أعضائها من : ،اجتماعات هاته اللجنةالعلمي  المكلف بالبحث المدير المساعدأو  مديراليترأس 

 .إلطار أقل, وإذا لم يتوفر يحول المقعد أستاذ التعليم العالي منتدب من لدن زمالئه في اإلطار –

, وإذا لم يتوفر يحول المقعد إلطار أعلى وإذا تعذر ذلك مؤهل منتدب من لدن زمالئه في اإلطار أستاذ –

 .إلى إطار أقل

 ., وإذا لم يتوفر يحول المقعد إلطار أعلىأستاذ التعليم العالي مساعد منتدب من لدن زمالئه في اإلطار –
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 عضو معين منتدب من لدن األعضاء المعينين. –

 رؤســـاء الشعب.ممثل واحـــد عن  –

 ممثل طلبة السلك الثالث. –

و حسن سيره. و  اعهــإشع، ويرهــتط :و التعاون العلمير هذه اللجنة في كل الشؤون المتعلقة بالبحث ــــتنظ

 من بين مهامها:

 مجموعات البحث، خاليا مختبراتت البحث )آهي اإلشراف على وضع بنك للمعلومات حول جميع ،

 مع جرد لموضوعات البحث و لمختلف االتفاقيات المبرمة. ،وحـدات البحثو البحث(

  البحث العلمياقتراح نظام داخلي لوحدات. 

 .التنسيق بين مختلف الشعب ووحدات البحث ضمن منظور التنوع و الوحدة 

  البحث العلميوحدات  طلبات اعتمادالنظر في. 

 البحث العلمي وحدات اقتراح معايير لتوزيع ميزانية البحث على مختلف الشعب و. 

 راكز للبحث م وكذا لمقترحات خلق هيآت البحث دراسة أولية للطلبات المتعلقة بإحداث أو دمج أو حل

 .مؤسسةتابعة لل

  التنسيق مع لجنة البحث العلمي التابعة لمجلس الجامعة من أجل جمع و توثيق كافة المعلومات في كل

 الباحثين. األساتذةووضعها رهن إشارة  ،المجاالت و االختصاصات

 .اقتراح مشروع نظام للتقييم الذاتي  ينصب على المردودية الداخلية و الخارجية للبحث العلمي 

 .دعم و تتبع الندوات و المؤتمرات و مختلف التظاهرات العلمية 

  و مع القطاع الخاص و الجماعات المحلية و  االقتصادييندراسة مقترحات اتفاقيات شراكة مع الفاعلين

 الجهوية.

 .دراسة مقترحات اتفاقيات مع جامعات وطنية و أجنبية 

  مع الحرص على تنفيذ مقتضيات و دراسة جوانب معوقاتها. االتفاقياتمتابعة هذه 

 .تقديم مقترحات تنمية المداخيل المخصصة للبحث العلمي 

 و التكوين المستمر لجنة الشؤون البيداغوجية و التوجيه: 02المادة 

و يتكون باقي أعضائها  ،المكلف بالشؤون البيداغوجية اجتماعات هاته اللجنة المدير المساعدأو  مديراليترأس 

 من :

 رؤساء الشعب. 

 إلطار أقل, وإذا لم يتوفر يحول المقعد أستاذ التعليم العالي منتدب من لدن زمالئه في اإلطار. 

 وإذا لم يتوفر يحول المقعد إلطار أعلى وإذا تعذر ذلك  ,أستاذ مؤهل منتدب من لدن زمالئه في اإلطار

 .إلى إطار أقل

 وإذا لم يتوفر يحول المقعد إلطار أعلىأستاذ التعليم العالي مساعد منتدب من لدن زمالئه في اإلطار ,. 

 و التقنيين منتدب من لدن زمالئه. اإلداريين وظفينممثل عن الم 

 .ممثل عن الطلبة منتدب من لدن زمالئه 

 .بصفة إستشارية : منسقي المسالك 

و تقدم اقتراحات بهذا الشأن  ،رالمستمتنظر هذه اللجنة في جميع القضايا المتعلقة بالشؤون التربوية و التكوين 

 :مهامها. ومن بين  المؤسسةلمجلس 
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 .التنسيق بين المسالك و الوحدات وضبط الجسور الممكنة بينها 

  لجميع التكوينات و االمتحانات.اإلشراف على وضع بنك للمعلومات 

  تحسين جودة التكوين و  إلىتهدف  إجراءاتالتكوينات المدرسة و اقتراح  إلصالحتقديم مقترحات

 و االنقطاع.  المرتبطة بالقضايا التربوية كالغياب و الرسوب اإلشكالياتمعالجة 

 .وضع مقترح لتقويم المسالك و الوحدات 

  تحسين توجيه الطلبة.دراسة التدابير الرامية إلى 

 تتبع مراحل تنظيم وإجراء مباراة ولوج  السلك التحضيري وإعالن النتائج. 

 لجنة تتبع الميزانية و الصيانة :21المادة 

 ويتكون باقي أعضائها من :، اجتماعات  هاته اللجنة مديراليترأس 

 .المديرون المساعدون –

 رؤساء الشعب. –

 إلطار أقل., وإذا لم يتوفر يحول المقعد التعليم العالي منتدب من لدن زمالئه في اإلطار أستاذ 

 وإذا لم يتوفر يحول المقعد إلطار أعلى وإذا تعذر ذلك أستاذ مؤهل منتدب من لدن زمالئه في اإلطار ,

 .إلى إطار أقل

 .وإذا لم يتوفر يحول المقعد إلطار أعلى ,أستاذ التعليم العالي مساعد منتدب من لدن زمالئه في اإلطار –

 المعينين. األعضاءعضو معين منتدب من لدن  –

 و التقنيين منتدب من لدن زمالئه. لإلداريينممثل  –

 ممثل للطلبة منتدب من لدن زمالئه. –

لمجلس  تسهــر هذه اللجنـــة على النظر في كل الشؤون الماليــة و الصيانـــة و ترفع دراساتهـــا و مقترحاتها

 في:و تتلخص مهامها  المؤسسة

 االطالع على التفاصيل الدقيقة لمختلف مداخيل المؤسسة. 

 تقديم مقترحات لتوزيع ميزانية المؤسسة على مختلف الشعب و المصالح بناء على معايير محددة. 

 التتبع الدقيق للتدبير المالي للميزانية. 

 ت صرفها و مجمل االقتراحات لتحسين التدبير رفع تقرير سنوي مفصل حول جميع المداخيل و مجاال

 .المالي

 على مصالح الصيانة و التنسيق فيما بينها اإلشراف. 

 الثقافية و الرياضية و التواصللجنة الشؤون العلمية و  :22المادة 

 من:و يتكون باقي أعضائها هاته اللجنة،  اجتماعات المديرين المساعدينأو أحد  مديراليترأس 

 .المساعدون المديرون –

 ممثل واحـــد عن رؤســـاء الشعب. –

 إلطار أقل., وإذا لم يتوفر يحول المقعد أستاذ التعليم العالي منتدب من لدن زمالئه في اإلطار 

 وإذا لم يتوفر يحول المقعد إلطار أعلى وإذا تعذر ذلك أستاذ مؤهل منتدب من لدن زمالئه في اإلطار ,

 .إلى إطار أقل

 ., وإذا لم يتوفر يحول المقعد إلطار أعلىعالي مساعد منتدب من لدن زمالئه في اإلطارأستاذ التعليم ال –

 المعينين. األعضاءعضو معين منتدب من طرف  –
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 .منتدب من طرف زمالئه والتقنيينممثل الموظفين اإلداريين  –

 .منتدب من طرف زمالئه الطلبةممثل عن  –

، و  العلمية و الثقافية و الرياضية و التواصلتنظر هذه اللجنة في جميع القضايا المتعلقة بالشؤون 

 بين مهام هذه اللجنة :و مقترحاتها لمجلس المؤسسة . ومن  تقاريرهاترفع 

  على شبكة األنترنيت  المؤسسةاإلشراف على تطوير موقع. 

  وني و تعميمها على مختلف الشعب.و المجلس في الموقع اإللكتر ناللجاوضع محاضر 

  التنشيط الثقافي و الرياضي على مستوى المؤسسة.اإلشراف على 

   .اإلشراف على إنجاز دليل الطالب 

 لجنة اإلفتحاص و التقييم الذاتي: 23المادة 
 يترأس مدير المؤسسة هاته اللجنة, و يتكون باقي أعضائها من:

 .رؤساء الشعب 

 :بصفة استشارية  

o المسالك منسقي  

o  رؤساء المختبرات 

o  الكاتب العام وأي شخص أو هيئة متخصصة من داخل أو خارج المؤسسة يناط به/بها تقديم خبرة

 أو دراسة بشكل مستقل أو بتعاون مع مكونات المؤسسة.

للتقييم الذاتي  تسري على  آلياتتتكفل لجنة اإلفتحاص و التقييم الذاتي بوضع نظام لإلفتحاص الدوري  و 

جميع مكونات المؤسسة و يُهدف منها الوقوف على إحترام التدابير والقوانين المعمول بها و ضمان حسن 

تسيير المؤسسة وتطوير أداء هياكلها ومصالحها اإلدارية والرفع من جودة البحث و التكوين  بالمؤسسة من 

 دارة والتخطيط، وتحسين مناهج التعليم وتطوير البحث العلميخالل تعزيز الحكامة الرشيدة في التدبير واإل

 .المهني االندماجوتسهيل 

بعد تأليفه. على كل عضو في   المؤسسةافي أول اجتماع لمجلس  81المنصوص عليها في المادة  ناللجاتشكل  :42المادة 

 ناللجاالحق في حضور جلسات  لكل عضو و ثالث لجانأال يتجاوز  اللجان علىالمجلس االنتماء إلحدى 

 بصفته مالحظا. األخرى

 .في بداية كل اجتماع تعين كل لجنة من بين أعضائها مقررا ألشغالها :52المادة 

اجتماعها  تعقدتجتمع كل لجنة بدعوة من رئيسها أو من طرف أغلبية أعضائها كلما دعت الضرورة لذلك. و  :62المادة 

 أعضائها.بكيفية صحيحة بحضور أغلبية 

قبل انعقاد  األعضاءتقارير دورية حول أنشطتها للمجلس و يعمل رئيس المجلس على تعميمها على  ناللجاتقدم : 72المادة 

 .األقلدورات المجلس بأسبوع على 

هذا األخير وتقوم بجمع محاضر ووثائق المجلس ولجنه وتعمل على  اجتماعاتتحضير  كتابة المجلستتولى : 82المادة 

ترتيبها وتسهيل الرجوع إليها. كما تشرف على توزيع محاضر اإلجتماعات وجميع الوثائق على أعضاء 

المجلس وكذا تزويد اللجنة المكلفة باإلشراف على الموقع اإللكتروني والخدمات الرقمية بالنسخ اإللكترونية 

 أو كل المعطيات التي يقر المجلس ضرورة رقمنتها و تعميمها. اتلالجتماع
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على أن تقع  ،معين لكل لجنة الحق في دعوة أي خبير أو شخص تعتبر استشارته مفيدة طبقا لجدول أعمال :92المادة 

 الموافقة على الشخص المقترح بأغلبية أعضاء اللجنة.

يقترحهم رئيس المجلس و يوافق  على األقل لدراسة مسألة معينة من ثالث أعضاء مؤقتة ةلجنتكون أي ت :30المادة 

  .و يعين من بينهم منسقا للجنة عليهم المجلس،

تكون اللجنة المؤقتة ملزمة بإنهاء أشغالها في غضون ثالثين يوما ابتداء من تاريخ تكوينها، غير أن هذه المدة 

 .ين يوما بطلب معلل يقدمه منسق اللجنة إلى رئيس المجلستكون قابلة للتمديد مرة واحدة إلى ثالث

، و تنحل اللجنة المؤقتة بصفة تقوم اللجنة المؤقتة بإعداد تقرير حول أشغالها يعرض على المجلس للمصادقة

      أوتوماتكية بعد تقديم هذا التقرير.

 

 مقتضيات مختلفة :الرابعالفصل 

 

 .على األقل المجلسأعضـــاء  الرئيس أو ثلث النظـــام الداخلـــي باقتراح منيجــوز تعديـــل هذا  :13المادة 

 المقترحة بأغلبية ثلثي األعضاء. لى التعديالتع وتتم المصادقة 

و  لمجلس على األقل,ا صبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول بعد المصادقة عليه من طرف ثلثي أعضاءي :23المادة 

 المشار إليه أعاله. 01.00القانون  من 22كذا المصادقة عليه من طرف مجلس الجامعة طبقا للمادة 

 

 

 . 2015رسام 2 المنعقد فيالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية تمت المصادقة على هذا النظام الداخلي في اجتماع مجلس 


