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جامعة سيدي حممد بن عبد هللا
املدرسة العليا لألساتذة بفاس
النظام الداخلي لمجلس المدرسة العليا لألساتذة بفاس
يشتمل هذا القانون على املقتضيات اليت تنظم سري جملس املؤسسة وفقا للمادة  22من القانون 00-00
وللمادتني  8و  9من النظام الداخلي للمدرسة العليا لألساتذة بفاس.
الباب األول  :العضــوية
املادة : 0
يتكون جملس املدرسة العليا لألساتذة بفاس من :
 األعضــاء حبكم القانون:
 املدير نواب املدير املشار إليهم يف الفقرة  6من املادة  20من القانون ،00-00 رؤساء الشعب. األعضـ ــاء املعينون :
  4شخصيات من خارج املؤسسة. األعضاء املنتخبون:
 ممثلو األساتذة الباحثـني:
  4ممثلني عن أساتذة التعليم العايل  4ممثلني عن األساتذة املؤهلني  4ممثلني من بني أساتذة التعليم العايل املساعدين منتخبني عن أساتذة التعليم العايل املساعدينواألساتذة املساعدين واملساعدين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي املزاولني ملهام التدريس داخل
املدرسة.
 ممثلو املوظفني اإلداريني والتقنيني:
 ممثل واحد عن املوظفني املرتبني من السلم  0إىل 5 ممثل واحد عن املوظفني املرتبني من السلم  6إىل 9 ممثل واحد عن املوظفني املرتبني يف السلم  00فما فوق.2

 ممثلو الطلبة:
 ممثل واحد عن طلبة السلك األول، ممثل واحد عن طلبة السلك الثاين، ممثل واحد عن طلبة السلك الثالث.املادة : 2
تعني الشخصيات األربعة من احمليط االقتصادي واالجتماعي يف جملس املدرسة ملدة  3سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة على األكثر من لدن رئيس اجلامعة باقرتاح من املدير بعد استشارته لنوابه و لرؤساء الشعب.
املادة : 3
ميكن لرئيس اجمللس أن يدعو بصفة استشارية كل شخص مؤهل حسب النقط املدرجة يف جدول
أعمال اجمللس.
املادة : 4
يتوىل الكاتب العام للمدرسة مهام كتابة اجمللس وحيضر أشغاله بصفة استشارية.
الباب الثاني  :اختصاصات المجلس
املادة : 5
 يدير شؤون املؤسسة؛ يقوم بإعداد نظامه الداخلي الذي يعرض على جملس اجلامعة للمصادقة عليه ينظر ويتداول يف مجيع املسائل املتعلقة مبهام املؤسسة وحسن سريها  ،وميكن أن يقدم اقرتاحات يفهذا الشأن إىل جملس اجلامعة ؛
 يقوم بإعداد اقرتاحات تتعلق مبيزانية املؤسسة ؛ يتوىل توزيع الوسائل املالية على خمتلف اهلياكل املشار إليها يف الفقرة الثانية من املادة  09منالقانون  00- 00؛
 يوافق على مشاريع إحداث املختربات وفرق البحث ؛ يقوم بإعداد نظام الدراسة واالمتحانات ونظام مراقبة املعلومات اخلاصة بالتكوينات املدرسةويعرضه للمصادقة طبق الكيفيات املنصوص عليها يف املادة  8من القانون  00- 00؛
 ميارس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط احملددة بنص تنظيمي ؛ يقرتح على جملس اجلامعة التدابري الكفيلة بتحسني االندماج املهين للحائزين على الشهادات؛ يقرتح على جملس اجلامعة كل إصالح للتكوينات املدرسة داخل املؤسسة  ،ويتخذ كل إجراء ذي طابعبيداغوجي يهدف إىل جودة التكوين ؛
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 يقرتح على جملس اجلامعة التدابري الرامية إىل حتسني توجيه وإعالم الطلبة والتشجيع على تنظيم األنشطةالثقافية والرياضية،
 يتخذ مجيع اإلجراءات الرامية إىل حتسني سري املؤسسة ؛ يعرض اقرتاحات إحداث مراكز دراسة الدكتوراة على جملس اجلامعة للمصادقة ؛ حيدث يف حظريته جلانا دائمة وإن اقتضى احلال جلانا خاصة لدراسة مسائل معينة. يقرتح على جملس اجلامعة إحداث الشهادات اخلاصة باجلامعة فيما خيص التكوين األساسي واملستمر؛ يقرتح على جملس اجلامعة هياكل التكوين املستمر للتعليم والبحث واهلياكل اإلدارية اخلاصة باملؤسسة،الباب الثالث  :سير مجلس المؤسسة
املادة : 6
 يرأس اجتماعات اجمللس املدير أو أحد نوابه يف حالة غيابه . جيتمع اجمللس ثالت مرات يف السنة على األقل وكلما دعت الضرورة إىل ذلك باستدعاء من املديرأو بطلب خطي لثلث أعضائه على األقل.
املادة : 7
يدعو املدير الجتماع جملس املؤسسة ،وتوجه الدعوة مصحوبة مبقرتح جدول أعمال لكل األعضاء 00
أيام مفتوحة قبل تاريخ انعقاد اجمللس ،وميكن ألي عضو اقرتاح إضافة نقط أخرى جلدول األعمال كتابة
على األقل  48ساعة قبل املوعد احملدد النعقاد اجمللس.
املادة : 8
يتداول جملس املؤسسة بكيفية قانونية حبضور نصف أعضائه على األقل  ،وإذا مل يتوفر النصاب
القانوين يعقد اجتماعا ثانيا بكيفية قانونية بعد مثانية أيام مفتوحة دون شرط النصاب.
املادة : 9
تتم املصادقة على مقرتح جدول األعمال يف بداية أشغال اجمللس.
املادة : 00
يقوم مبهام التقرير أحد نوايب املدير إضافة إىل عضو آخر يعينه اجمللس هلذا الغرض.
املادة : 00
تعتمد قرارات اجمللس بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين ويف حالة تعادل األصوات  ،يعترب صوت
رئيس اجمللس مرجحا.
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املادة : 02
تتم قراءة قرارات اجمللس يف هناية أشغاله .ويتم تعميمها على مجيع اهلياكل مباشرة بعد هناية هذه األشغال.
املادة : 03
يتضمن مشروع التقرير املقرتحات والقرارات والتوصيات واملالحظات ويتم تسليمه إىل كافة أعضاء اجمللس
قصد إبداء مالحظات كتابية عليه يف أجل ال يتعدى أسبوعا مفتوحا على تاريخ االجتماع ،ولألعضاء مدة
أسبوع بعد تسلمه لوضع مالحظاهتم لدى كتابة اجمللس على أساس أن يتوىل املقرران صياغة التقرير النهائي على
ضوء املالحظات.
املادة : 04
يتم تعميم التقرير النهائي يف أجل ال يتعدى عشرين يوما مفتوحة من تاريخ انتهاء أشغال اجمللس وذلك عرب
:
 تسليمه جلميع أعضاء اجمللس وكافة هياكل املؤسسة. االنرتنيت الدوريات اإلخباريةالباب الرابع  :هيكلــة المجلس
املادة : 05
يشكل اجمللس من بني أعضائه جلانا دائمة من بينها:
-

جلنة البحث

 اللجنة البيداغوجية جلنة تتبع امليزانية جلنة التواصل واألنشطة الثقافية والرياضية.املادة :06
ميكن للمجلس أن يشكل جلانا خاصة لدراسة قضايا معينة كلما دعت الضرورة إىل ذلك ،وتنتهي
صالحية هذه اللجان بإجناز املهام املنوطة هبا أو بقرار من اجمللس.

املادة :07
ختتار اللجان الدائمة أو اخلاصة منسقا ومقررا هلا.
املادة :08
يقدم مقررو اللجان تقارير عن سري أعمال اللجان خالل انعقاد اجمللس املوايل.
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الباب الخامس  :اختصاصات وتكوين اللجان
املادة :09
جلنة البحث العلمي والتعاون:
أ – اختصاصات اللجنة
 تقرتح التوصيات واإلجراءات لتطوير البحث العلمي داخل املؤسسة (التجهيزات  ،الكتب  ،الدوريات ،النشرات  ،تنظيم املؤمترات  ،التعاون و الشراكات.)… ،
 تقرتح املعايري واملساطر للتداريب والسنة السباعية وملناقشة األطروحات واألهلية وإنشاء فرقوخمتربات البحث داخل املؤسسة.
 تسهر على عمليات التقييم الذايت والتقييم العام ألنشطة البحث حسب معايري حمددة وتقرتح علىاجمللس بناء على نتائج هذا التقييم مشروع ميزانية للبحث داخل املؤسسة.
 تقدم تقريرا سنويا إىل جملس املؤسسة عن أنشطة ومردودية البحث بناءا على تقارير هياكل البحثاحمللية.
 تقرتح قانونا داخليا لسري أعماهلا للمصادقة عليه داخل جملس املؤسسة.ب – تشكيلة اللجنة
تتكون من :
 نائب املدير املكلف بالبحث ثالثة أساتذة التعليم العايل أستاذ مؤهـل أستاذ التعليم العايل مساعد ممثل اإلداريني والتقنيني ممثل عن القطاع االقتصادي واالجتماعياملادة : 20
جلنة الشؤون البيداغوجية واألكادميية :
أ – اختصاصات اللجنة
 تقرتح كل إصالح للتكوينات املدرسة واإلجراءات ذات الطابع البيداغوجي من أجل جودةالتكوين.
 تقرتح التدابري الكفيلة بتحسني االندماج املهين للحائزين على الشهادات. تدرس مالءمة مشاريع التكوينات املقرتحة مع الضوابط البيداغوجية ،وتقرتح معايري اجلودة للتكويناألساسي واملستمر داخل املؤسسة.
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 حتدد احلاجيات السنوية اخلاصة بالشؤون البيداغوجية واألكادميية. تقرتح على اجمللس معايري لتقييم األنشطة البيداغوجية وبعد املصادقة عليها تعتمدها لصياغة تقريرهاالسنوي الذي ترفعه إىل جملس املؤسسة .
 تقرتح قانونا داخليا لسري أعماهلا للمصادقة عليه داخل جملس املؤسسة.ب – تشكيلة اللجنة
تتكون من :
 نائب املدير املكلف بالشؤون البيداغوجية واألكادميية أربعة من رؤساء الشعب مقرتحني من بني زمالئهم أستاذ التعليم العايل أستاذ مؤهل أستاذ التعليم العايل مساعد ممثل اإلداريني والتقنيني ممثل الطلبة ممثل عن القطاع االقتصادي واالجتماعياملادة : 20
جلنة تتبع امليزانية :
أ  -اختصاصات اللجنة :
 تقرتح مشروع امليزانية السنوية بناءا على احلاجيات املعرب عنها من طرف هياكل املؤسسة وتعرضهللمصادقة عليه من طرف جملس املؤسسة.
 تقرتح مشاريع تعديل امليزانية تتلقى اقرتاحات جلنة البحث العلمي والتعاون وجلنة الشؤون البيداغوجية واألكادميية وجلنة التواصلواألنشطة الثقافية والرياضية فيما خيص برجمة امليزانية على ضوء احلاجيات املسطرة.
 تساهم يف جلان فتح أظرفة طلب العروض وجلان الصفقات من خالل ممثلها يف هذهاللجان.
 تتابع تنفيذ امليزانية وأشغال الصيانة. تقرتح صيغا خمتلفة لتنمية املوارد املالية للمؤسسة لعرضها على أنظار جملس املؤسسة تقرتح قانونا داخليا لسري أعماهلا للمصادقة عليه داخل جملس املؤسسة.ب – تشكيلة اللجنة
تتكون من :
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 املدير نواب املدير رؤساء الشعب أستاذ التعليم العايل أستاذ مؤهل أستاذ التعليم العايل مساعد ممثل عن املوظفني اإلداريني والتقنيني ممثل عن الطلبة ممثل عن القطاع االقتصادي واالجتماعياملادة : 22
جلنة التواصل واألنشطة الثقافية والرياضية
أ  -اختصاصات اللجنة :
 تقرتح اسرتاتيجية للتواصل الداخلي مع خمتلف مكونات املؤسسة واخلارجي مع حميطها االكادمييواالقتصادي واالجتماعي.
 تشرف على هتييء برامج ووثائق تساهم يف مساعدة وتوجيه الطلبة عند الدخول اجلامعي. تقرتح برناجما سنويا لألنشطة الثقافية والرياضية (ندوات  ،حماضرات  ،ورشات تكوينية ،ورشات فنية  ،موائد مستديرة  ،رحالت  ،دوريات رياضية …) وتعرضه على اجمللس
للمصادقة عليه.
 حتدد احلاجيات السنوية لألنشطة الثقافية والرياضية وآليات التواصل تسهر على إعداد ونشر تقرير سنوي حول منجزات وأنشطة املؤسسة. تشرف على تطوير موقع املؤسسة على شبكة األنرتنيت وتضمنه حماضر اللجان واجمللس تقرتح قانونا داخليا لسري أعماهلا للمصادقة عليه داخل جملس املؤسسة.ب  -تشكيلة اللجنة :
 نائب املدير املكلف بالشؤون البيداغوجية واألكادميية أستاذ التعليم العايل أستاذ مؤهل أستاذ التعليم العايل مساعد ممثل عن الطلبة ممثل عن املوظفني اإلداريني والتقنيني ممثل عن الطلبة8

 ممثل عن القطاع االقتصادي واالجتماعي.الباب السادس  :مقتضيــــات عــامـــــة
املادة : 23
تسقط العضوية يف احلاالت التالية :
 تغيري الصفة أو املؤسسة. الوفاة أو االستقال ــة. التعرض إلحدى العقوبات التأديبية طبقا للمقتضيات القانونية.املادة : 24
إذا فقد عضو منتخب أو معني عضويته ،يتم تعويضه طبقا للمقتضيات القانونية اخلاصة بكل فئة.
املادة :25
يلتزم أعضاء اجمللس ب :
 احرتام الرأي اآلخر على أساس احلق يف االختالف عدم التشهري باألعضاء اآلخرين االلتزام بقرارات اجمللس املسامهــة اإلجيابية يف أشغال اجمللس. توقيف أشغال اجمللس ملدة  05دقيقة عند حلول وقت الصالة عدم التدخني أثناء جلسات اجمللس. إطفاء اهلاتف احملمول أثناء جلسات اجمللس. االلتزام باحلضور واحرتام مواعيد اجتماعات اجمللس.املادة :26
ال جيوز لعضو اجمللس أن يكون ممثال يف أكثر من جلنتني دائمتني او منسقا ألكثر من جلنة دائمة إال
عند االقتضاء
املادة : 27
ميكن للجان أن تستدعي أي شخص للحضور يف اجتماعاهتا قصد االستشارة.
املادة : 28
يتم إجناز مهام اجمللس مبشاركة ومسامهة مجيع هياكل ومكونات املؤسسة.
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املادة : 29
يتم التنسيق املستمر بني رئاسة اجمللس ومنسقي اللجن الدائمة.
املادة : 30
يتم اقرتاح تعديل أو إضافة مواد للقانون الداخلي مبصادقة أغلبية ثلثي أعضاء اجمللس.
صودق على هذا القانون الداخلي يف اجتماع جملس املدرسة العليا لألساتذة بفاس املنعقد بتاريخ :
 04صفر 0433هـ املوافق  08دجنرب  2002م
تمت المصادقة على هذا القانون في اجتماع مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
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المنعقد بتاريخ  21:يناير 2003

