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 مـدخـل تمهيدي
 

 :بعتشتمل مدرسة الملك فهد العليا للترجمة على أربع ش : 1 المـادة
  انجليزيـة –  فرنسيــة –عـربية * 
  فرنسيــة –   انجليزيـة –عـربية * 
  فرنسيــة –   اسبانيــة–عـربية * 
  فرنسيــة –   ألمانيــة –عـربية * 

 
 بهـا   يتطابق عدد الشعب مع عـدد التشـكيالت اللغويـة المعمـول            : 2المـادة  

 .تستوجب إحداث شعبة خاصة بهاتحدث لة لغوية جديدة يبالمدرسة، وكل تشك
 

تم إحداث شعبة جديدة أو إغالق شعبة موجودة إال بعد موافقة كل            ي ال : 3المـادة  
 .من مجلس المؤسسة ومجلس الجامعة

 
تجرى عمليات التنسيق والنظر في المهام البيداغوجية المتداخلة بـين          :  4المـادة  

 .لشعبلتنسيقي  المجلسال: حمل اسمهيئة تشعب في إطار ال
 

يجتمع رؤساء الشعب مع بداية كل سنة جامعية قصد تعيـين أحـدهم     : 5المـادة  
يتعلـق بمجـال     بين الشعب في كل مـا      كمنسق عام تناط به مسؤولية التنسيق ما      

يـة  يخص تنظيم األنشطة العلم     وكذلك فيما  ،االختصاصات البيداغوجية المتداخلة  
 .واألكاديمية التي تقترحها الشعب برسم تلك السنة الجامعية

 

 الباب األول
 المكونات واالختصاصات

 
 المكونات  :6المـادة 

 ،الدائمينوغير الباحثين تتكون الشعبة من مجموع رجال التعليم الباحثين 
 . كما تضم الطلبة الذين ينتمون إلى الشعبة.الموظفين التابعين لهاذا كو
 

 االختصاصات : 7ادة المـ
 التأطير والتنظـيم التربـوي للدراسـة        ىالتنسيق بين أنواع التعليم والسهر عل      -

  ؛واالمتحانات
  ؛البحث و اقتراح إحداث المختبرات ووحدات التكوين -
  ؛ دعم البحث وتنميته بترشيد اإلمكانيات البشرية والمادية المتوفرة -
  ؛تسيير دراسة حاجيات الشعبة في مجال التجهيز وال -
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  ؛ اقتراح مقدرات الميزانية الخاصة بالشعبة على أنظار مجلس المؤسسة -
  ؛ الميزانية المخصصة للشعبةتدبير توزيع و -
والموظفين اإلداريـين والتقنيـين     وغير الباحثين   الباحثين  ذة  األسات تحديد مهام    -

  ؛ وكذا تحديد استعمال البنايات التابعة لها،العاملين بالشعبة
  ؛سائل التأطير والبحث للسنة المنتهية واستخالص نتائجها تقييم و -
ومصـادر التوثيـق     مساعدة مصلحة المكتبة للحصول على الدوريات والكتب         -

 .للخزانةاألخرى 
  ؛هاهياكل المؤسسة و في مهماتإلى  إيفاد ممثلين عن الشعبة  -
ء شعبة لتحديد كيفية سيرها وكيفية انتداب أعضـا       ال وضع نظام داخلي خاص ب     -

  ؛أجهزتها
  ؛نجاز مشاريع البحث بتعاون مع الشعب األخرى أو الهيئات المعنيةإ  -
  ؛البحث بالشعبةو مع جهات مختصة من أجل تنمية التكوين ات عقد شراك -
 التعاون مع اللجنة العلمية وإمدادها بالمالحظات في شأن التوظيفات المباشـرة       -

  ؛رسيم األساتذة الباحثينتو
  ؛طلبات التفرغ للبحث أو التدريب بالخارج إبداء الرأي في  -
 . تتبع أعمال األساتذة المرخص لهم للقيام بالبحث والتدريب بالخارج -

 

 الثانيالباب 
 أجهـزة الشعبة

 

 :أجهزة الشعبة هي كالتالي  : 8المـادة 
 الجمع العام -
  مكتب الشعبة  -
  رئيس الشعبة -

 
 الجمع العام  :9المـادة 

 .جميع األساتذة الباحثين الدائمين التابعين للشعبة يتكون الجمع العام من
 

 من رئيس الشعبة مرتين دعوةيجتمع الجمع العام في دورة عادية بناء على 
 .كلما دعت الضرورة إلى ذلك وأ ،كل سنة على األقل

 

يمكن للجمع العام أن يعقد دورات استثنائية بناء على طلب من ثلثي أعضائه 
 .على األقل
 

 اجتماعه مقررا له وترفع المحاضر إلى رئـيس         بدايةع العام في    يختار الجم 
 .المؤسسة
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 مكتب الشعبة:  10المـادة 
 :يتكون مكتب الشعبة من 

 رئيس الشعبة -
 .شعبةلن يتم تحديد عددهم في النظام الداخلي لي أساتذة منتخب -
 

 :يعمل مكتب الشعبة بصفة أساسية على 
  ؛ية والعلمية داخل الشعبةمتابعة وتأطير جميع القضايا البيداغوج -
 ؛البحث ومسالك التكوين وأنشطة البحث العلمي و تنسيق وتتبع وحدات التكوين -
 والبيداغوجية والتربوية محط خـالف      ة المساهمة في حل جميع القضايا العلمي      -

  ؛داخل الشعبة
  ؛ مناقشة االقتراحات التي يمكن عرضها على أنظار أجهزة المؤسسة -
  ؛دبيرهاتلمالية والمادية داخل الشعبة والسهر على حسن  الموارد اتوزيع  -
  ؛ أعمال الجمع العاميء تهي -
 وضع مشروع نظام داخلي خاص بالشعبة لتحديد كيفية عملها يعرض علـى              -

  ؛الجمع العام ومجلس المؤسسة للمصادقة عليه
 

 رئيس الشعبة:  11المـادة 
بلـة للتجديـد مـرة    قا(يشرف على الشعبة رئيس ينتخب لمدة ثالث سنوات  

الجامعة   وذلك طبقا لقرار مجلس    ،من بين األساتذة الباحثين المنتمين للشعبة     ) واحدة
فتح الترشيح ألساتذة التعليم العالي وفي غيابهم ألساتذة التعلـيم العـالي            بالقاضي  

ويشترط فـي المترشـح     . المؤهلين وفي غيابهم ألساتذة التعليم العالي المساعدين      
 . أن يتوفر على أقدمية ثالث سنوات داخل الشعبةلرئاسة الشعبة

 
 :يعهد إلى رئيس الشعبة بما يلي

تطـوير التكـوين    بيقترح على الجمع العام أو مكتب الشعبة اإلجراءات الكفيلة           -
  ؛والبحث في الشعبة

  ؛ يحرص على تطبيق قرارات أجهزة الشعبة -
ـ    ، يمثل الشعبة داخل وخارج المؤسسة     -  جميـع    مصـالحها فـي    ن ويـدافع ع

  ؛االجتماعات
 يعين من بين أعضاء مكتب الشعبة نائبا له ليعوضه في بعض مهامـه كلمـا                -

  ؛ذلكاقتضت الحاجة 
  ؛ يرأس اجتماعات أجهزة الشعبة -
 . كل شخص يعتبر حضوره مفيدايدعو إلى حضور اجتماعات الشعبة  -
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 ثالثلباب الا
 كيفيات تنظيم انتخاب رؤساء الشعب

 
 : 12المـادة 

 األساتذة الباحثين المعينين بهذه الشعبة جميعختيار رئيس الشعبة الر ناخبين يعتب -
 .ينيوالذين يزاولون عملهم كرسم

فيدين من إجازة مـرض     تيجوز أن يكون مترشحا أي من أساتذة الشعبة المس          ال -
متوسطة أو طويلة األمد حسب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمـل            

 من الدرجة أو الحرمان المؤقت من كل أجرة أو          ىوا لعقوبة القهقر  أو الذين تعرض  
 .أية عقوبة تأديبية أخرى أشد منها

 
األساتذة لرئاسة الشعبة داخل اآلجال المقررة في هذا من  لم يترشح أحد اإذ

الباب، جاز لرئيس الجامعة تعيين منسق للشعبة لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على 
 .مدرسةال من مديراقتراح 

 
  : 13المـادة 

 المدرسة من لدن لجنة انتخابات تتكون من مدير         المدرسةينظم االنتخاب في    
 ،أو ممثله بصفته رئيسا، وكذا من أكبر األساتذة الباحثين بالمؤسسة وأصغرهم سنا           

 . نفسيهما مجلس المؤسسة و لم يرشحاعلى أن يكونا عضوين في
 

في األمر عن طريق القرعة بحضور       يتم البت    ،وفي حالة التساوي في السن    
 .األساتذة الباحثين المعنيين باألمر

 
وتسهر لجنة االنتخابات على حسن سـير العمليـات االنتخابيـة، وعلـى             

 :الخصوص
من قاعات  بقاعة  ) أو مكاتب التصويت، عند االقتضاء    (تحديد مكتب التصويت     -

 ؛التدريس 
  ؛ تحديد ساعة افتتاح االقتراع وساعة إغالقه -
  ؛رز األصوات ف -
  ؛ إعالن النتائج -
 .البت في جميع القضايا التي تثيرها العمليات االنتخابية -
 

 . أدناه19وتضمن قراراتها في المحضر المشار إليه في المادة 
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 : 14المـادة 
 .بر أو دجنبرن نو أويجري االنتخاب خالل شهر أكتوبر

ـ  ال مديرمن  ويحدد تاريخ االقتراع من لدن رئيس الجامعة باقتراح          . ةمدرس
ويبلغ هذا التاريخ إلى علم الناخبين بواسـطة تعليـق اإلعالنـات فـي األمـاكن                

 .المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة
 

ة التسجيل فـي  مدرس المديرويفتح، قبل التاريخ المذكور بعشرين يوما، لدى   
 .الئحة المترشحين، ويختتم بعد ذلك بعشرة أيام

 
رشحين التي تحددها لجنة االنتخابات المنصـوص       وتبلغ الالئحة النهائية للمت   

 أعاله، وكذا مكان وزمان التصويت إلى علم الناخبين بواسطة          13عليها في المادة    
تعليق اإلعالنات في األماكن المخصصة لهذا الغرض بالمؤسسة قبل تاريخ إجراء           

 .االقتراع بثمانية أيام على األقل ويتم إخبار رئيس الجامعة بذلك
 

  :15ة المـاد
يحسب فيها اليوم األول وال  جال كاملة الآكل اآلجال الواردة في هذا القرار 

غير أن تاريخ . وتحسب أيام األعياد كأيام عمل في تقدير اآلجال. اليوم األخير
 .االنتخاب يجب أال يصادف يوم عيد أو فترة عطلة

 
 : 16المـادة 

وبأغلبية األصوات يجرى االنتخاب باالقتراع السري األحادي االسمي 
 .المعبر عنها في دورة واحدة

 
طاقة تعريفـه   ب أن يدلي ب   ،يجب على كل ناخب، قبل المشاركة في االقتراع       

 .سمه في الئحة الناخبيناالوطنية ويوقع أمام 
 

تعتمد ورقة التصويت الفريدة ويتم االقتراع عن طريق التصويت الشخصي          
  ذفحويجب على كل ناخب     . رقة الفريدة المباشر ضمن الئحة األسماء الواردة بالو     

 . الذين ال يرغب في التصويت عليهمرشحينتأسماء الم
 
  :17المـادة 

ينتخب رئيسا للشعبة األستاذ الباحث الذي حصل علـى أكبـر عـدد مـن               
 .األصوات
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وإذا حصل مرشحان أو أكثر من األساتذة الباحثين على نفس العدد من 
 أعاله، في 13ت، المنصوص عليها في المادة األصوات، تفصل لجنة االنتخابا

 .األمر عن طريق القرعة
 

  :18المـادة 
ويجب أن تسـتمر عمليـة      . يتم فرز األصوات مباشرة بعد عملية االقتراع      

الفرز دون انقطاع إلى نهايتها وفق الشـروط التـي تحـددها لجنـة االنتخابـات            
 . أعاله13المنصوص عليها في المادة 

 

 . أعاله16ألوراق التي لم تحترم مقتضيات المادة وتعتبر ملغاة ا
 

 .يمكن لجميع األساتذة الباحثين حضور عملية الفرز كمالحظين
 

 .وال تحتسب األوراق البيضاء والملغاة من بين األصوات المعبر عنها
 

  :19المـادة 
تضمن النتائج مباشرة بعد االنتهاء من فرز األصوات في محضر يثبت فـي       

 وتعلـق هـذه النتـائج فـي األمـاكن        ،ما لجنة االنتخابات المذكورة   أصلين توقعه 
 .ةمدرسالمخصصة لهذا الغرض بال

 

ويحتفظ بأحد أصلي المحضر في محفوظات المؤسسة ويوجه اآلخر إلى 
 .رئيس الجامعة

 
  :20المـادة 

يوجه رئيس الشعبة الذي يرغب في التخلي عن مهامه طلـب اسـتقالته إلـى                -
 . مديرال

قرار من  بناء على   من طرف الجمع العام االستثنائي للشعبة       رئيس الشعبة   يقال   -
 .الجمع نتيجة تصويت سري بأغلبية ثلثي أعضاء الشعبة

يسري مفعول االستقالة واإلقالة ابتداء من التاريخ الذي يتم فيه قبوله مـن قبـل               -
 .المدير

قية وخالل الستين يتم تعويض رئيس الشعبة بنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتب -
 .يوما الموالية لتاريخ شغور المنصب

 
  :21المـادة 

 48أجـل   ترفع الطعون إلى المدير بصفته رئيسا لمجلس المؤسسة داخـل           
ويجتمع مجلس المؤسسـة بصـفة      . نتائج االقتراع عن  ساعة بعد اإلعالن الرسمي     

 .استثنائية للتداول في محضر الطعن
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كـل  كما يسـتدعي     ،طعن لالستماع إليه  استدعاء صاحب ال  ب المجلس   ويقوم
 . في الملفذا فائدة شخص يعتبره

 
ينشر قرار المجلس في نفس األماكن التي نشرت فيها النتائج ويبلغ صاحب            و

الشكوى بتقرير مكتوب، كما يمكن له أن يرفع اعتراضه على قرار المجلس إلـى              
 .للفصل في المسألةرئيس الجامعة قصد عرضه على مجلس الجامعة 

 
 . الطعن في النتائج تبقى الشعبة مسيرة من طرف الرئيس القديم فترةوأثناء

 

 الرابع الباب
 أحكام عـامـة

 
يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بمجرد المصادقة عليـه مـن             : 22المـادة  

 .طرف مجلس الجامعة
 

وافقـة  يمكن إدخال تعديالت على بعض بنود هذا النظام الداخلي بم         :  23المـادة  
 . اجتماع استثنائي مخصص لذلكفياألغلبية المطلقة ألعضائه 

 
 

 : 42المـادة 
 

 .2005 فبراير 9األربعاء : صودق على هذا النظام من طرف مجلس المؤسسة يوم
 
 

 .2005 مارس 2األربعاء : صودق على هذا النظام من طرف مجلس الجامعة يوم
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