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 النظام الداخلي للجنة الشؤون البيداغوجية
 التابعة لمجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة

=-=-= 
 األسس المرجعية

 
 المـنظم   01.00 من قـانون     22 طبقا للمقتضيات الواردة في الفقرة األخيرة من المادة          -

 رة مجلس المؤسسة ؛للتعليم العالي، والمتعلقة بإحداث لجان دائمة وأخرى خاصة بحظي
 من النظام الداخلي لمجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد 25 و 24 وبناء على المادتين -

 العليا للترجمة بطنجة ؛
 

 :تنبثق عن مجلس المؤسسة المشار إليه في الفقرة أعاله لجنة دائمة تحمل اسم
 

 لجنة الشؤون البيداغوجية
 

 األهداف والصالحيات
 

مؤسسة إلى هذه اللجنة مسؤولية العمل علـى تحقيـق األهـداف            يعهد مجلس ال  : 1المادة  
 : التالية
المساهمة في إنجاز المشاريع التربوية التي تتماشى واألهداف التي أنشـئت مـن              -

 أجلها المدرسة ؛
  اقتراح مشاريع اإلصالحات البيداغوجية على مجلس المؤسسة ؛ -
 اقتراح تكوينات مستمرة ؛ -
 اقتراح تكوينات جديدة ؛ -
 سهام في إغناء وتطوير الموقع اإللكتروني ؛اإل -
 التنسيق في موضوع الجوائز التي تمنحها المدرسة في مجال البحوث ؛ -
 .تقويم منجزات التكوين المستمر والتكوينات الجديدة -

 
تقوم هذه اللجنة بتتبع قرارات مجلس المؤسسة وتسهر على تنفيذها في مجاالت            : 2المادة  

تغل في نفس الوقت بتعاون مع اللجان األخرى المنبثقة عن نفس           اختصاصاتها، كما أنها تش   
 . المجلس

 
تحدد اللجنة برنامجها السنوي وتقدمه في أقرب اآلجال لمجلس المؤسسـة مـن             : 3المادة  

أجل البت فيه والمصادقة عليه، وتعد صالحيات اللجنة من صميم صـالحيات المجلـس              
 .نفسه
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 العضوية
 

من ثالثة أعضاء على األقل يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلـس            تتألف اللجنة   : 4المادة  
 . المؤسسة

 
 . يعد االنضمام إلى اللجنة انضماما اختياريا-: 5المادة 

ينبغي األخذ بعين االعتبار في تشكيل اللجنة تطابقها قدر اإلمكان مع تشكيلة             -
مجلس المؤسسة، بحيث تضم ممثال واحدا على األقل عن الفئـات الممثلـة             

 . داخل المجلس
 

يجوز للجنة أن تستدعي كل شخص تعتبر استشارته مفيـدة لألعضـاء خـالل              : 6المادة  
 .مناقشتهم لنقطة معينة

 
تحدد مدة مهام األعضاء داخل اللجنة وفقا لمدة انتمائهم لمجلس المؤسسـة مـن    : 7المادة  

 . جهة ثانيةجهة، وبناء على رغبتهم التطوعية في االنضمام إلى اللجنة المذكورة من 
 

ينتهي العمل باللجنة بصفة تلقائية ابتداء من تاريخ انتهاء مدة انتـداب مجلـس              : 8المادة  
 .المؤسسة

 
 نظام االجتماعات والمداوالت

 
 .تختار اللجنة بالتراضي أو باألغلبية منسقا لها: 9المادة 

 
ولية تبليـغ       يتولى منسق اللجنة تحرير محاضر اجتماعاتها، وعليه تقع مسـؤ         : 10المادة  

 .التقارير إلى مجلس المؤسسة في شخص رئيسها
 

تجتمع اللجنة في دورات عادية مرتين في السـنة الجامعيـة وكلمـا دعـت                   : 11المادة  
 .الضرورة إلى ذلك وبدعوة مكتوبة من منسقها

 
يخ      تستدعى اللجنة ثمانية أيام قبل تاريخ االجتماع، ويجب أن تحدد الدعوة تـار : 12المادة  

 .االجتماع ومكانه وجدول أعماله مرفقا بالوثائق المزمع مناقشتها
 

تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على األقـل، وإذا لـم                 : 13المادة  
يتوفر النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بعد أسبوع بصفة صـحيحة دون اعتبـار شـرط                

 .عضاءالنصاب بعد توجيه دعوة مكتوبة لجميع األ
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 .الحضور في االجتماع ضروري وال تقبل اإلنابة: 14المادة 
 

يترأس المنسق الجلسات، وفي حالة غيابه، يختار األعضاء الحاضرون منسقا               : 15المادة  
 .للجلسة المعنية

 
 أحكام عامة

 
  يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف مجلس              : 16المادة  

 .المؤسسة
 

يمكن إدخال تعديالت على مواد هذا النظام الداخلي بموافقة ثلث أعضاء اللجنة                : 17المادة  
 .وبعد مصادقة مجلس المؤسسة على ذلك

 
 :18المادة 

 :ذا النظام من طرف مجلس المؤسسة يومصودق على ه
 

 .2005 فبراير 9األربعاء 
 
 

=*=*=*=*=*= 
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 خلي للجنة العلميةالنظام الدا
 التابعة لمجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة

=-=-= 
 األسس المرجعية

 
 المـنظم   01.00 من قـانون     22 طبقا للمقتضيات الواردة في الفقرة األخيرة من المادة          -

 للتعليم العالي، والمتعلقة بإحداث لجان دائمة وأخرى خاصة بحظيرة مجلس المؤسسة ؛
 من النظام الداخلي لمجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد 25 و 24ناء على المادتين  وب-

 العليا للترجمة بطنجة ؛
 

 :تنبثق عن مجلس المؤسسة المشار إليه في الفقرة أعاله لجنة دائمة تحمل اسم
 

 .اللجنة العلمية
 

 األهداف والصالحيات
 

لعمل علـى تحقيـق األهـداف       يعهد مجلس المؤسسة إلى هذه اللجنة مسؤولية ا       : 1المادة  
 : التالية
 هيكلة ودراسة اتفاقيات التعاون مع المدرسة ؛  -
 التنسيق مع مجموعات البحث الموجودة بالمدرسة ؛ -
 العمل مع اللجان المماثلة داخل جامعة عبد المالك السعدي ؛ -
 اقتراح مواضيع بحث تستجيب لحاجيات المجتمع ؛ -
 تسهيل إدماج الخريجين في سوق الشغل ؛ -
 بحث إمكانيات تخويل منح للطلبة المتفوقين ؛ -
 عقد لقاءات مع األطراف المشاركة في اإلشراف على مشاريع البحوث ؛ -
 نشر البحوث طبقا لمعايير تقوم اللجنة بتحديدها ؛ -
 .تنظيم ندوات وورشات للتعريف بالنشاط العلمي للمدرسة -

 
وتسهر على تنفيذها في مجاالت تقوم هذه اللجنة بتتبع قرارات مجلس المؤسسة : 2المادة 

اختصاصاتها، كما أنها تشتغل في نفس الوقت بتعاون مع اللجان األخرى المنبثقة عن نفس 
  .المجلس
 
تحدد اللجنة برنامجها السنوي وتقدمه في أقرب اآلجال لمجلس المؤسسـة مـن             : 3المادة  

يات المجلـس   أجل البت فيه والمصادقة عليه، وتعد صالحيات اللجنة من صميم صـالح           
 . نفسه
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 العضوية
 

تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلـس              : 4المادة  
 . المؤسسة

 
 . يعد االنضمام إلى اللجنة انضماما اختياريا-: 5المادة 

ينبغي األخذ بعين االعتبار في تشكيل اللجنة تطابقها قدر اإلمكان مع تشكيلة             -
 بحيث تضم ممثال واحدا على األقل عن الفئـات الممثلـة            مجلس المؤسسة، 

 . داخل المجلس
 

يجوز للجنة أن تستدعي كل شخص تعتبر استشارته مفيـدة لألعضـاء خـالل              : 6المادة  
 .مناقشتهم لنقطة معينة

 
تحدد مدة مهام األعضاء داخل اللجنة وفقا لمدة انتمائهم لمجلس المؤسسـة مـن    : 7المادة  

 .  ثانيةغبتهم التطوعية في االنضمام إلى اللجنة المذكورة من جهةجهة، وبناء على ر
 

ينتهي العمل باللجنة بصفة تلقائية ابتداء من تاريخ انتهاء مدة انتـداب مجلـس              : 8المادة  
 .المؤسسة

 
 نظام االجتماعات والمداوالت

 
 .تختار اللجنة بالتراضي أو باألغلبية منسقا لها: 9المادة 

 
 منسق اللجنة تحرير محاضر اجتماعاتها، وعليه تقع مسـؤولية تبليـغ                يتولى: 10المادة  

 .التقارير إلى مجلس المؤسسة في شخص رئيسها
 

تجتمع اللجنة في دورات عادية مرتين في السـنة الجامعيـة وكلمـا دعـت                   : 11المادة  
 .الضرورة إلى ذلك وبدعوة مكتوبة من منسقها

 
ة أيام قبل تاريخ االجتماع، ويجب أن تحدد الدعوة تـاريخ       تستدعى اللجنة ثماني: 12المادة  

 .االجتماع ومكانه وجدول أعماله مرفقا بالوثائق المزمع مناقشتها
 

تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على األقـل، وإذا لـم                 : 13المادة  
ن اعتبـار شـرط     يتوفر النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بعد أسبوع بصفة صـحيحة دو           

 .النصاب بعد توجيه دعوة مكتوبة لجميع األعضاء
 



 34 

 .الحضور في االجتماع ضروري وال تقبل اإلنابة: 14المادة 
 

يترأس المنسق الجلسات، وفي حالة غيابه، يختار األعضاء الحاضرون منسقا               : 15المادة  
 .للجلسة المعنية

 
 أحكام عامة

 
خلي حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف مجلس             يدخل هذا النظام الدا   : 16المادة  

 .المؤسسة
 

يمكن إدخال تعديالت على مواد هذا النظام الداخلي بموافقة ثلث أعضاء اللجنة                : 17المادة  
 .وبعد مصادقة مجلس المؤسسة على ذلك

 
 :18المادة 

 :ذا النظام من طرف مجلس المؤسسة يومصودق على ه
 

 .2005ير  فبرا9األربعاء 
 
 

=*=*=*=*=*= 
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 النظام الداخلي للجنة البحث
 التابعة لمجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة

=-=-= 
 األسس المرجعية

 
 المنظم 01.00 من قانون 22 طبقا للمقتضيات الواردة في الفقرة األخيرة من المادة -

 لجان دائمة وأخرى خاصة بحظيرة مجلس المؤسسة ؛للتعليم العالي، والمتعلقة بإحداث 
 من النظام الداخلي لمجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد 25 و 24 وبناء على المادتين -

 العليا للترجمة بطنجة ؛
 

 :تنبثق عن مجلس المؤسسة المشار إليه في الفقرة أعاله لجنة دائمة تحمل اسم
 

 .لجنة البحث
 

 األهداف والصالحيات
 

يعهد مجلس المؤسسة إلى هذه اللجنة مسؤولية العمل علـى تحقيـق األهـداف              :  1المادة
 : التالية
 المساهمة في إنجاز مشاريع البحث التي تنوي المدرسة القيام بها ؛ -
 التنسيق مع لجان مماثلة على صعيد الجامعة ؛ -
 اقتراح مشاريع بحثية جديدة ؛ -
 تهم مجاالت الترجمـة     اإلشراف على عمليات اإلعداد والنشر لمجالت متخصصة       -

 واللغات المعمول بها داخل المدرسة ؛
تقديم كل االقتراحات التي من شأنها أن تساهم في الرفع من مستوى وجودة البحث               -

 بالمدرسة ؛
 التعريف بالمجهودات التي تقوم بها المدرسة في مجال البحث ؛ -
 .البحث عن مصادر لتمويل البحث بالمدرسة -

 
لجنة بتتبع قرارات مجلس المؤسسة وتسهر على تنفيذها في مجاالت          تقوم هذه ال  : 2المادة  

اختصاصاتها، كما أنها تشتغل في نفس الوقت بتعاون مع اللجان األخرى المنبثقة عن نفس              
 . المجلس

 
تحدد اللجنة برنامجها السنوي وتقدمه في أقرب اآلجال لمجلس المؤسسـة مـن             : 3المادة  

تعد صالحيات اللجنة من صميم صـالحيات المجلـس         أجل البت فيه والمصادقة عليه، و     
 .نفسه
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 العضوية

 
تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلـس              : 4المادة  

 . المؤسسة
 

 . يعد االنضمام إلى اللجنة انضماما اختياريا-: 5المادة 
 اإلمكان مع تشـكيلة      ينبغي األخذ بعين االعتبار في تشكيل اللجنة تطابقها قدر         -

مجلس المؤسسة، بحيث تضم ممثال واحدا على األقل عن الفئات الممثلة داخل            
 . المجلس

 
يجوز للجنة أن تستدعي كل شخص تعتبر استشارته مفيـدة لألعضـاء خـالل              : 6المادة  

 .مناقشتهم لنقطة معينة
 

مجلس المؤسسـة مـن   تحدد مدة مهام األعضاء داخل اللجنة وفقا لمدة انتمائهم ل : 7المادة  
 . جهة، وبناء على رغبتهم التطوعية في االنضمام إلى اللجنة المذكورة من جهة ثانية

 
ينتهي العمل باللجنة بصفة تلقائية ابتداء من تاريخ انتهاء مدة انتـداب مجلـس              : 8المادة  

 .المؤسسة
 

 نظام االجتماعات والمداوالت
 

 .تختار اللجنة بالتراضي أو باألغلبية منسقا لها: 9المادة 
 

يتولى منسق اللجنة تحرير محاضر اجتماعاتها، وعليه تقع مسـؤولية تبليـغ                : 10المادة  
 .التقارير إلى مجلس المؤسسة في شخص رئيسها

 
تجتمع اللجنة في دورات عادية مرتين في السـنة الجامعيـة وكلمـا دعـت                   : 11المادة  

 .لى ذلك وبدعوة مكتوبة من منسقهاالضرورة إ
 

تستدعى اللجنة ثمانية أيام قبل تاريخ االجتماع، ويجب أن تحدد الدعوة تـاريخ       : 12المادة  
 .االجتماع ومكانه وجدول أعماله مرفقا بالوثائق المزمع مناقشتها

 
ـ            : 13المادة   م     تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على األقـل، وإذا ل

يتوفر النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بعد أسبوع بصفة صـحيحة دون اعتبـار شـرط                
 .النصاب بعد توجيه دعوة مكتوبة لجميع األعضاء
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 .الحضور في االجتماع ضروري وال تقبل اإلنابة: 14المادة 

 
   يترأس المنسق الجلسات، وفي حالة غيابه، يختار األعضاء الحاضرون منسقا            : 15المادة  

 .للجلسة المعنية
 

 أحكام عامة
 

يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف مجلس                : 16المادة  
 .المؤسسة

 
يمكن إدخال تعديالت على مواد هذا النظام الداخلي بموافقة ثلث أعضاء اللجنة                : 17المادة  

 .وبعد مصادقة مجلس المؤسسة على ذلك
 

 :ذا النظام من طرف مجلس المؤسسة يومصودق على ه: 18المادة 
 

 .2005 فبراير 9األربعاء 
 
 

=*=*=*=*=*= 
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 النظام الداخلي للجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية
 التابعة لمجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة

=-=-= 
 األسس المرجعية

 

 المـنظم   01.00 من قـانون     22 الواردة في الفقرة األخيرة من المادة         طبقا للمقتضيات  -
 للتعليم العالي، والمتعلقة بإحداث لجان دائمة وأخرى خاصة بحظيرة مجلس المؤسسة ؛

 من النظام الداخلي لمجلس مؤسسة مدرسة الملـك فهـد           25 و   24 وبناء على المادتين     -
 العليا للترجمة بطنجة ؛

 

 :سسة المشار إليه في الفقرة أعاله لجنة دائمة تحمل اسمتنبثق عن مجلس المؤ
 

 .لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية
 

 األهداف والصالحيات
 

 يعهد مجلس المؤسسة إلى هذه اللجنة مسؤولية العمل علـى تحقيـق األهـداف               :1المادة  
 : التالية
 لفائـدة   الجتماعية والرياضية الثقافية وا المساهمة الفعلية في تنظيم وإغناء األنشطة        -

 جميع منتسبي المؤسسة ؛
 التعريف بهذه األنشطة داخل المؤسسة وخارجها ؛ -
 التنسيق مع لجان مماثلة داخل جامعة عبد المالك السعدي ؛ -
اإلشراف على الندوات واللقاءات الخاصة بالتكوين المستمر لفائدة كـل األعضـاء             -

 اللجنة ؛المهتمين بنشاط يدخل ضمن دائرة اختصاص 
 السهر على مساعدة الطلبة المعاقين ؛ -
 المساهمة في إيجاد حلول للسكن الطالبي ؛ -
 القيام بحمالت داخلية للتوعية الصحية ؛ -
 إحداث أندية داخلية تشمل كافة األنشطة التربوية الموازية ؛ -
 ربط عالقات تواصل وتعاون مع المحيط الخارجي للمؤسسة ؛ -
 علمية والرياضية داخل المغرب وخارجه ؛تنظيم الرحالت الثقافية وال -
 تخصيص جوائز مادية ومكافآت معنوية لألعضاء المتفوقين ؛ -
 جمع التبرعات لفائدة الطلبة المحتاجين ؛ -
 دعم أنشطة جمعية طلبة المؤسسة ؛ -
 تنظيم دورات رياضية موسمية ؛ -
 ة ؛اقتناء معدات وتجهيزات ضرورية لممارسة بعض األنشطة الرياضية أو الثقافي -
إعداد كل االقتراحات الكفيلة بالرفع من مستوى وجودة أنشطة اللجنـة وتقـديمها              -

 .لمجلس المؤسسة قصد المصادقة عليها
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 تقوم هذه اللجنة بتتبع قرارات مجلس المؤسسة وتسهر على تنفيذها في مجاالت             :2المادة  
منبثقة عن نفس   اختصاصاتها، كما أنها تشتغل في نفس الوقت بتعاون مع اللجان األخرى ال           

  .المجلس
 
 تحدد اللجنة برنامجها السنوي وتقدمه في أقرب اآلجال لمجلس المؤسسـة مـن              :3المادة  

أجل البت فيه والمصادقة عليه، وتعد صالحيات اللجنة من صميم صـالحيات المجلـس              
 .نفسه

 

 العضوية
 

 أعضاء مجلـس     تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل يتم اختيارهم من بين           :4المادة  
 .المؤسسة

 

 . يعد االنضمام إلى اللجنة انضماما اختياريا- :5المادة 
 ينبغي األخذ بعين االعتبار في تشكيل اللجنة تطابقها قدر اإلمكان مع تشـكيلة              -

مجلس المؤسسة، بحيث تضم ممثال واحدا على األقل عن الفئـات الممثلـة             
 .داخل المجلس

 

ي كل شخص تعتبر استشارته مفيـدة لألعضـاء خـالل           يجوز للجنة أن تستدع   : 6المادة  
 .مناقشتهم لنقطة معينة

 

تحدد مدة مهام األعضاء داخل اللجنة وفقا لمدة انتمائهم لمجلس المؤسسـة مـن    : 7المادة  
 .جهة، وبناء على رغبتهم التطوعية في االنضمام إلى اللجنة المذكورة من جهة ثانية

 

فة تلقائية ابتداء من تاريخ انتهاء مدة انتـداب مجلـس           ينتهي العمل باللجنة بص   : 8المادة  
 .المؤسسة

 

 نظام االجتماعات والمداوالت
 

 .تختار اللجنة بالتراضي أو باألغلبية منسقا لها: 9المادة 
 

 يتولى منسق اللجنة تحرير محاضر اجتماعاتها، وعليه تقع مسـؤولية تبليـغ                 :10المادة  
 .خص رئيسهاالتقارير إلى مجلس المؤسسة في ش

 

 تجتمع اللجنة في دورات عادية مرتين في السـنة الجامعيـة وكلمـا دعـت                    :11المادة  
 .الضرورة إلى ذلك وبدعوة مكتوبة من منسقها
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تستدعى اللجنة ثمانية أيام قبل تاريخ االجتماع، ويجب أن تحدد الدعوة تـاريخ       : 12المادة  
 .الوثائق المزمع مناقشتهااالجتماع ومكانه وجدول أعماله مرفقا ب

 
تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على األقـل، وإذا لـم                 : 13المادة  

يتوفر النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بعد أسبوع بصفة صـحيحة دون اعتبـار شـرط                
 .النصاب بعد توجيه دعوة مكتوبة لجميع األعضاء

 
 .وال تقبل اإلنابةالحضور في االجتماع ضروري : 14المادة 

 
يترأس المنسق الجلسات، وفي حالة غيابه، يختار األعضاء الحاضرون منسقا               : 15المادة  

 .للجلسة المعنية
 

 أحكام عامة
 

يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف مجلس                : 16المادة  
 .المؤسسة

 
ى مواد هذا النظام الداخلي بموافقة ثلث أعضاء اللجنة             يمكن إدخال تعديالت عل   : 17المادة  

 .وبعد مصادقة مجلس المؤسسة على ذلك
 

 :ذا النظام من طرف مجلس المؤسسة يومصودق على ه: 18المادة 
 

 .2005 فبراير 9األربعاء 
 
 

=*=*=*=*=*= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

 النظام الداخلي للجنة تتبع الميزانية
  الملك فهد العليا للترجمة بطنجةالتابعة لمجلس مؤسسة مدرسة
=-=-= 

 األسس المرجعية
 

 المـنظم   01.00 من قـانون     22 طبقا للمقتضيات الواردة في الفقرة األخيرة من المادة          -
 للتعليم العالي، والمتعلقة بإحداث لجان دائمة وأخرى خاصة بحظيرة مجلس المؤسسة ؛

لمجلس مؤسسة مدرسة الملك فهد  من النظام الداخلي 25 و 24 وبناء على المادتين -
 العليا للترجمة بطنجة ؛

 

 :تنبثق عن مجلس المؤسسة المشار إليه في الفقرة أعاله لجنة دائمة تحمل اسم
 

 لجنة تتبع الميزانية
 

 األهداف والصالحيات
 

يعهد مجلس المؤسسة إلى هذه اللجنة مسؤولية العمل علـى تحقيـق األهـداف              : 1المادة  
 : التالية
 مشروع الميزانية السنوية على مجلس المؤسسـة فـي شـقيها التسـييري              اقتراح -

 واالستثماري، وذلك بعد دراستها مع المصالح المادية والمالية التابعة للمؤسسة ؛
حصر بيان الحساب الختامي للسنة المحاسباتية المنتهية بتنسيق مع المصالح المادية            -

 والمالية التابعة للمؤسسة ؛
 مـن   19 المالية على بنود الميزانية وفقا للفقرة الثانية من المادة           توزيع االعتمادات  -

  المتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛01.00قانون 
دراسة الحاجيات والمشاريع المقدمة من طرف هياكل المؤسسة قصد تلبيتها طبقـا             -

 للمعايير واألسبقيات التي يحددها مجلس المؤسسة ؛
لرفع من مستوى وجودة أنشطة اللجنـة وتقـديمها         إعداد كل االقتراحات الكفيلة با     -

 .لمجلس المؤسسة قصد المصادقة عليها
 
تقوم هذه اللجنة بتتبع قرارات مجلس المؤسسة وتسهر على تنفيذها في مجاالت : 2المادة 

اختصاصاتها، كما أنها تشتغل في نفس الوقت بتعاون مع اللجان األخرى المنبثقة عن نفس 
  .المجلس

 

تحدد اللجنة برنامجها السنوي وتقدمه في أقرب اآلجال لمجلس المؤسسـة مـن              :3المادة  
المجلـس  أجل البت فيه والمصادقة عليه، وتعد صالحيات اللجنة من صميم صـالحيات             

 .نفسه
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 العضوية
 

تتألف اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل يتم اختيارهم من بين أعضاء مجلس : 4المادة 
 .المؤسسة

 
 . يعد االنضمام إلى اللجنة انضماما اختياريا-: 5المادة 

ينبغي األخذ بعين االعتبار في تشكيل اللجنة تطابقها قدر اإلمكان مع تشكيلة             -
مجلس المؤسسة، بحيث تضم ممثال واحدا على األقل عن الفئـات الممثلـة             

 .داخل المجلس
 

ـ           : 6المادة   اء خـالل   يجوز للجنة أن تستدعي كل شخص تعتبر استشارته مفيـدة لألعض
 .مناقشتهم لنقطة معينة

 
تحدد مدة مهام األعضاء داخل اللجنة وفقا لمدة انتمائهم لمجلس المؤسسـة مـن    : 7المادة  

 . جهة، وبناء على رغبتهم التطوعية في االنضمام إلى اللجنة المذكورة من جهة ثانية
 

مدة انتـداب مجلـس     ينتهي العمل باللجنة بصفة تلقائية ابتداء من تاريخ انتهاء          : 8المادة  
 .المؤسسة

 
 نظام االجتماعات والمداوالت

 
 .تختار اللجنة بالتراضي أو باألغلبية منسقا لها: 9المادة 

 
يتولى منسق اللجنة تحرير محاضر اجتماعاتها، وعليه تقع مسـؤولية تبليـغ                : 10المادة  

 .التقارير إلى مجلس المؤسسة في شخص رئيسها
 

ة في دورات عادية مرتين في السـنة الجامعيـة وكلمـا دعـت                  تجتمع اللجن : 11المادة  
 .الضرورة إلى ذلك وبدعوة مكتوبة من منسقها

 
تستدعى اللجنة ثمانية أيام قبل تاريخ االجتماع، ويجب أن تحدد الدعوة تـاريخ       : 12المادة  

 .االجتماع ومكانه وجدول أعماله مرفقا بالوثائق المزمع مناقشتها
 

تتداول اللجنة بكيفية صحيحة بحضور نصف أعضائها على األقـل، وإذا لـم              : 13المادة  
 شـرط   يتوفر النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بعد أسبوع بصفة صـحيحة دون اعتبـار             

 .النصاب بعد توجيه دعوة مكتوبة لجميع األعضاء
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 .الحضور في االجتماع ضروري وال تقبل اإلنابة: 14المادة 
 

منسق الجلسات، وفي حالة غيابه، يختار األعضاء الحاضرون منسقا              يترأس ال : 15المادة  
 .للجلسة المعنية

 
 أحكام عامة

 
 يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليه من طرف مجلس                 :16المادة  

 .المؤسسة
 

أعضاء اللجنة      يمكن إدخال تعديالت على مواد هذا النظام الداخلي بموافقة ثلث           : 17المادة  
 .وبعد مصادقة مجلس المؤسسة على ذلك

 
 :ذا النظام من طرف مجلس المؤسسة يومصودق على ه: 18المادة 

 
 .2005 فبراير 9األربعاء 

 
 

=*=*=*=*=*= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


