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 القانون الداخ�� للمجلس العل��
 

  

غشت سنة    17لــ    �ـ املوافق  1419ر�يع الثا�ي سنة    24املؤرخ ��:  98املرسوم التنفيذي رق:  بمقت��� -

��:    544-83املعدل واملتمم للمرسوم رقم:    1998 لـــ  1403ذي ا���ة سنة    17املؤرخ    �24ــ املوافق 

ال  1983س�تم�� سنة   األسا���  القانون  املادة  املتضمن  ل��امعة، ال سيما  منھ، حسب    29نموذج 

 �لس العل�� لل�لية.الذي يحدد كيفيات س�� ا� 1999س�تم��  12املؤرخ ��:  677القرار رقم: 

األو�� - رقم:  :املادة  التنفيذي  املرسوم  ��:  279-03بمقت���  عام    24املؤرخ  الثانية    1424جمادى 

ع ا��لس العل�� لل�لية �� دورة عادية مرة واحدة  الذي يحدد إجتما  2003غشت سنة    23املوافق لـــ

 �� �ل ثالثة أش�ر ��:

  رئ�سھ.  استدعاء بناًء ع�� 

  �لما دعت ا��اجة إ�� ذلك: است�نائية�� دورات  و�مكن أن يجتمع

  .بطلب من رئ�سھ 

 ) أعضائھ أو بطلب من عميد ال�لية.2/ 3أو بطلب من ثل�� ( 

�ل مسألة    إدراجألعضاء ا��لس    األعمال و�مكنجدول  ل��  : يحضر رئ�س ا��لس العاملادة الثانية -

األعمال جدول   �� ضرور�ة  إفتتاح يرو��ا  ألعضاء    عند  ال�سيطة  األغلبية  موافقة  �عد  ا��لسة، 

 ). 1+  %50ا��لس (

الثالثة - خمسة    االستدعاءاتترسل    :املادة  قبل  ا��لس  أعضاء  إ��  األعمال  بجدول  مرفقة  فردية 

 األقل من تار�خ �ل إجتماع.  ) يوما ع��15عشر (

الرا�عة - (  :املادة  ثل��  بحضور  إال  ا��لس  إجتماعات  ت��  أعضائ2/ 3ال  لم  )  و�ذا  األقل  ع��  ھ 

) املوالية، وت�� مداوالتھ حي�ئذ 08ثانيا �� األيام الثمانية (   اجتماعايكتمل النصاب �عقد ا��لس  
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ا��لس   أشغال  وتنطلق  ا��اضر�ن،  األعضاء  عدد  �ان  من    �30عد  م�ما  تقدير  �أق���  دقيقة 

 املوعد ا��دد.

باألغلبية      ا��لس  أراء وتوصيات  ع��  ي�ون    يصادق  األصوات  �ساوي  حالة  و��  لألصوات،  ال�سيطة 

  صوت الرئ�س  

  مر��ا، و�ل��م �ل عضو �� ا��لس برأي األغلبية.      

�� خاص مرقم ومؤشر عليھ  تدون نتائج أعمال ا��لس �� محاضر و���ل �� دف  املادة ا��امسة:  -

و�  ا��لس  رئ�س  طرف  التدرج  من  �عد  بما  امل�لفة  ال�لية  عمادة  نيابة  مقر  مستوى  ع��  وضع 

و�اتب   الرئ�س  طرف  من  املوقع  اإلجتماع  محضر  يرسل  ا��ارجية،  والعالقات  العل��  والبحث 

وأعضا ال�لية  عميد  إ��  (ا��لسة  يوما  عشر  ا��مسة  خالل  لل�لية  العل��  ا��لس  املوالية  15ء   (

 لتار�خ اإلجتماع.

يمكن للمجلس أن �س�ش�� أو يدعو أي ��ص بإم�انھ مساعدة ا��لس �� س��    املادة السادسة: -

 أشغالھ بحكم معارفھ أو اإل�تمام الذي يوليھ للت�و�ن العا�� والبحث العل��.

البحث لل�لية بأمانة ا��لس وتضع تحت تصرف ا��لس الوثائق    تضطلع مصا��املادة السا�عة:   -

 والوسائل الضرور�ة لتأدية م�امھ.

 �� حالة غياب رئ�س ا��لس �ع�ن نائبا عنھ من ب�ن األعضاء املنتخب�ن لتمثيلھ. املادة الثامنة: -

التاسعة: - إبال   املادة  يمكن  الغياب  حالة  و��  إلجتماعاتھ  با��ضور  ا��لس  عضو  ا��لس  يل��م  غ 

 يمكن للمجلس تذك��ه أو إقصائھ. مرات متتالية غ�� م��رة  3الغياب وعند تكرار 

 يل��م �ل عضو �� ا��لس بالطا�ع السري ملناقشات ومداوالت ا��لس. املادة العاشرة: -

 يقرأ ا��ضر �� ��اية �ل جلسة ع�� األعضاء للمصادقھ عليھ.  املادة ا��ادية عشر: -

الثانية عشر: - امل�  املادة  ا��لس �ل  املادة:يمارس   �� لھ  ا��ددة  التنفيذي رقم:    45ام  املرسوم  من 

الذي يحدد م�ام    2003غشت سنة    23املوافق لــ    1424جمادى الثانية عام    24املؤرخ ��:    03-279

 ا��امعة والقواعد ا��اصة ب�نظيم�ا وس���ا.

 .ضو�ة �عد إن��اء م�امھل�ل عضو �� ا��لس ا��ق �� ش�ادة الع املادة الثالثة عشر: -

  .2021أفر�ل  27: �سري مفعول النظام الداخ�� إبتداء من تار�خ املادة الرا�عة عشر:  -

  

        


