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 ـــيـلـظـــام الداخــالن
 -الناظور - التخصصاتالكلیة المتعددة س ـلـلمج

 

  :دتمھیـــ
مجلس المؤسسة للكلیة المتعددة التخصصات یشتمل ھذا النظام الداخلي على المقتضیات التي تنظم 

من صفر  15الصادر بتاریخ  1.00.199رقم  فألحكام الظھیر الشری طبقا للمقتضیات كوذل ناظوربال

المتعلق بتنظیم التعلیم العالي والمراسیم  01.00) والقاضي بتنفیذ القانون رقم 2000ماي  19(1421

 التنظیمیة المتخذة لتنفیذه.

 

 الباب األول: تكوین المجلس

 
  من :ناظور المتعددة التخصصات بال مجلس المؤسسة للكلیة یتألف :1 المادة 

 
 :التالییناألعضاء بحكم القانون  -1

 .عمید المؤسسة رئیسا •

 ذكورالم 01-00القانون من  20المادة  من 6في الفقرة  مالمشار إلیھنواب العمید  •

 .أعاله

 رؤساء الشعب. •

 
 :التالییناالعضاء المعینین  -2

 
شخصیات من خارج المؤسسة یتم تعیینھم من لدن رئیس الجامعة باقتراح من رئیس المؤسسة بعد  أربع

الصادر  2.01.2328من المرسوم رقم  3و  2استشارة نواب العمید ورؤساء الشعب، طبقا للمادتین 

 ).2002یونیو  4( 1423من ربیع االول  22بتاریخ 
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 : التالییناالعضاء المنتخبین  -3

  الباحثوناالساتذة: 

 أربعة أساتذة باحثین ممثلین منتخبین عن أساتذة التعلیم العالي؛ •

 أربعة أساتذة باحثین ممثلین منتخبین عن االساتذة المؤھلین؛ •

أربعة أساتذة باحثین ممثلین منتخبین عن أساتذة التعلیم العالي المساعدین واالساتذة المساعدین  •

ي من التعلیم الثانوي الذین یقومون بمھام تربویة في اساتذة السلك الثان وكذا عن والمساعدین،

 المؤسسة.

 
  والتقنیون :الموظفون االداریون   

 
 .5الى  1الى السلم من  والتقنیین المنتمینممثل واحد منتخب عن الموظفین االداریین  •

 .9الى  6الى السلم من  والتقنیین المنتمینممثل واحد منتخب عن الموظفین االداریین  •

 فما فوق. 10الى السلم من  والتقنیین المنتمینواحد منتخب عن الموظفین االداریین  ممثل •

 
 الطلبـــــة  : 

 
 .ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك األول •

 .ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك الثاني •

 الثالث.ممثل واحد منتخب عن طلبة السلك  •

 
معني أو مؤھل حسب النقط المدرجة في  ویمكن لرئیس المجلس أن یدعو بصفة استشاریة كل شخص

 .جدول أعمال المجلس

 یتولى الكاتب العام للمؤسسة كتابة المجلس.

 
  .یعین المجلس في أول اجتماع لھ بعد تكوینھ أحد نواب العمید مقررا للمجلس : 2المادة 
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. 2.01.2328إذا فقد عضو صفة العضویة، یتم تعویضھ طبقا لمقتضیات المرسوم رقم  :  3المادة 

 ).2002یونیو  4( 1423 ربیـــع االول 22الصـادر بتاریــخ 

 :  إذا ثبت لمجلس الجامعة أن األعضاء المنتخبین لمجلس المؤسسة غیر معینین من لدن 4المادة 

 ع المرســــوم المذكور أعاله، ینعقد مجلس المؤسسة بصفةنظرائھم داخل اآلجال المقــــررة تماشیا م 

 قانونیة بحضور االعضاء اآلخرین. 

 

 الباب الثاني : اختصاصات المجلس
 

 : 5المادة 

 ؛یدیر شؤون الكلیة •

 اقتراحات فيویمكن أن یقدم  سیرھا،المتعلقة بمھام المؤسسة وحسن  جمیع المسائلفي  ویتداول ینظر •

 الجامعة؛ھذا الشأن إلى مجلس 

   تتعلق بمیزانیة المؤسسة؛ بإعداد اقتراحاتیقوم  •

 من 19المادة المالیة على مختلف الھیاكل المشار إلیھا في الفقرة الثانیة من  یتولى توزیع الوسائل •

 ؛01- 00القانون 

   مشاریع إحداث المختبرات؛ یوافق على •

الخاصة بالتكوینات المدرسة  المعلوماتیقوم بإعداد نظام الدراسة واالمتحانات ونظام مراقبة  •

    ؛01 00من القانون  18المادة  علیھا في الكیفیات المنصوصویعرضھ على المصادقة طبق 

 تنظیمي؛بنص  الشروط المحددةالتأدیبیة بالنسبة للطلبة وفق  یمارس السلطة •

  ن على الشھاداتللحائزی الكفیلة بتحسین االندماج المھني الجامعة التدابیریقترح على مجلس  •

ذي طابع كل إجراء  المؤسسة، ویتخذیقترح على مجلس الجامعة كل إصالح للتكوینات المدرسة داخل  •

 التكوین؛ بیداغوجي یھدف إلى جودة

یقترح على مجلس الجامعة التدابیر الرامیة إلى تحسین توجیھ وإعالم الطلبة والتشجیع على تنظیم  •

 األنشطة الثقافیة والریاضیة 

  تحسین سیر المؤسسة؛إلى  اإلجراءات الرامیةجمیع  یتخذ •
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  الجامعة؛یعرض اقتراحات إحداث المراكز على مصادقة مجلس  •

 مسألة معینة. وإن اقتضى الحال لجانا خاصة لدراسةیحدث في حظیرتھ لجانا دائمة  •

یقترح على مجلس الجامعة إحداث الشھادات الخاصة بالجامعة فیما یخص التكوین األساسي  •

 المستمر؛و

 یقترح على مجلس الجامعة ھیاكل التكوین المستمر للتعلیم والبحث والھیاكل اإلداریة الخاصة بالكلیة •

 

 الفصل الثاني : سیر اجتماعات المجلس
 

  :  6المادة 

ثلث اعضائھ ثالث  یجتمع المجلس في دورات عادیة باستدعاء من الرئیس أو على االقل بطلب خطي من

 الضرورة إلى ذلك. وكلما دعتالسنة  فياالقل  مرات على

   : 7المادة 

یتداول مجلس المؤسسة بكیفیة صحیحة بحضور نصف أعضائھ على االقل. وإذا لم یتوفر ھذا النصاب 

 یمكن عقد اجتماع ثان بكیفیة صحیحة بعد ثمانیة أیام دون شرط النصاب.

 : 8المادة 
صوت  األصوات، یعتبرتعادل  وفي حالةاضرین تعتمد قرارات المجلس بأغلبیة أصوات األعضاء الح

 داخل المجلس باالقتراع العلني. ویتم التصویتالرئیس مرجحا. 

 : 9المادة 
 أیام 7یوجھ رئیس المؤسسة لكل عضو في المجلس دعوة لالجتماع في أجل أدناه 

 االجتماع، وكذا مشروع جدول ومكان عقدالدعوة تاریخ  وتتضمن ھذهمفتوحة. 

 بھ. والوثائق المتعلقةألعمالھ 

 : 10المادة 

أساس توفر  ساعة، على 24یمكن عقد اجتماع طارئ للمجلس بعد توجیھ دعوة لالجتماع في أجل أدناه 

ساعة دون  24بكیفیة صحیحة بعد  یتوفر ھذا النصاب أمكن عقد اجتماع ثان وإذا لمالنصاب القانوني. 

 شرط النصاب.
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  :  11المادة 

 وفي حالة عدم توفر افتتاح الجلسة.توفر النصاب، یعلن الرئیس بعد التحقق من 

 النصاب القانوني بعد نصف ساعة من موعد االجتماع، یقوم الكاتب العام بتسجیل

 الثاني.االعضاء الحاضرین الذین یمكنھم االنسحاب بعد تحدید موعد االجتماع 

 7ثانیة لالجتماع طبقا لمقتضیات المادة  یمكن عقد اجتماع ثان بكیفیة صحیحة اال بعد توجیھ دعوة وال

 اعاله. 10والمادة 

 :   21المادة 

 للمتدخلین. ویعطي الكلمةینظم الرئیس مداوالت المجلس 

 أغلبیة االعضاءوكذا المدة الزمنیة من طرف رئیس المجلس باتفاق  التدخالت ولوائحھایمكن حصر عدد 

الئحة جدیدة للتدخالت ویصبح ھذا االقتراح ساري المفعول  یقترح فتحالحاضرین. ویمكن ألي عضو ان 

 صودق علیھ من طرف اغلبیة األعضاء الحاضرین. إذا

  :  13المادة 

 المجلس. اعمال اجتماعاتیقوم رئیس المؤسسة بتحضیر مشروع جدول 

ري ویمكن ألي عضو ان یقترح كتابیا اضافة نقطة لمشروع جدول االعمال. ویصبح ھذا االقتراح سا

على االقل. ویتم تبلیغ األعضاء بھذا  أعضاء المجلسالمفعول بموافقة الرئیس او بتزكیة من لدن ثلث 

 المجلس.ساعة قبل انعقاد اجتماع  72االقتراح 

  :  14المادة 

 یتضمن جدول اعمال االجتماعات العادیة : 

 المصادقة على جدول االعمال المقترح او المعدل. •

 لالجتماع السابق. لالنھائیة للمحضر المفصالمصادقة على الصیغة  •

 نقط للدراسة والنقاش. •

 مختلفات. •
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 .والمصادقة علیھقراءة تقریر مختصر لالجتماع 

 

 

  : 15المادة  

 المجلس وتبقى دورة لالجتماع،اجتماع یتم االتفاق على سقف زمني  بدایة كلفي 

 مفتوحة إلى حین نفاذ جدول أعمالھ.

  : 16المادة 

 ألي عضو تعذر علیھ الحضور، ان یفـوض لغیـره من االعضاء النیابة عنھ. زال یجو

  : 17المادة 

 یتم اعتماد نوعین من المحاضر :

تقریر یتضمن القرارات والتوصیات التي صادق علیھا المجلس، تعمل رئاسة المجلس على  •

 ساعة. 72نشره في أجل ال یتعدى 

والتوصیات وتعمل رئاسة المجلس على  مشروع تقریر مفصل تدون فیھ جمیع القرارات •

 تمكین األعضاء من نسخ منھ مرفقة بدعوة االجتماع الالحق، في أجل ثالثین یوما.

 

 الفصل الثالث : اللجــــان
 

 :  18المادة 

 الحال لجانا مؤقتة خاصة لدراسة وإن اقتضىیحدث المجلس في حظیرتھ لجانا دائمة، 

 .01.00القانون من  22مسألة معینة طبقا للمادة 

 :  19المادة 

 : اللجن التالیةیشكل المجلس من بین أعضائھ 

 لجنة البحث العلمي والتعاون. •

 .والتكوین المستمرلجنة الشؤون البیداغوجیة  •

 47 91 60 536 (212)+/ الفاكس : 41 89 35 536  (212)+  الناظور الھاتف :  62700سلوان.  300صندوق البرید :  –جامعة محمد األول الكلیة المتعددة التخصصات 
Université Mohammed Ier –Faculté Pluridisciplinaire B.P : 300 .Selouane 62700 Nador Tél : +(212) 536 35 89 41 / Fax : +(212) 536 60 91 47 E-mail : fpnador07@gmail.com 



 

Royaume du Maroc 
                         Université Mohamed Iére 

Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 

 المملكة المغربیة
 جامعة محمد األول

 الكلیة المتعددة التخصصات
 الناظور

 

7 

 لجنة تتبع المیزانیة والصیانة. •

 .والثقافیة والریاضیة والتواصللجنة الشؤون العلمیة  •

 

 التعاون :لجنة البحث العلمي و  :  20المادة 

 أعضائھا من : ویتكون باقيیترأس عمید الكلیة أو نائب العمید المكلف بالبحث اجتماعات ھاتھ اللجنة، 

 . اإلطارأستاذ التعلیم العالي منتدب من لدن زمالئھ في  •

 .اإلطارأستاذ مؤھل منتدب من لدن زمالئھ في  •

 .اإلطارأستاذ التعلیم العالي مساعد منتدب من لدن زمالئھ في  •

 عضو معین منتدب من لدن االعضاء المعینین. •

 ممثل عن الطلبة منتدب من لدن زمالئھ. •

 مھامھا : ومن بین  

 في طلبات اعتماد وحدات التكوین والبحث النظر •

اقتراح معاییر لتوزیع میزانیة البحث على مختلف الشعب ووحدات التكوین  •

 والبحث.

أو حل المختبرات وكذا لمقترحات خلق مراكز دراسة أولیة للطلبات المتعلقة بإحداث أو دمج  •

 للبحث تابعة للكلیة.

المعلومات في  وتوثیق كافةالتنسیق مع لجنة البحث العلمي التابعة لمجلس الجامعة من أجل جمع  •

 ، ووضعھا رھن إشارة االساتذة الباحثین.واالختصاصاتكل المجاالت 

 العلمي. والخارجیة للبحثعلى المردودیة الداخلیة  الذاتي ینصباقتراح مشروع نظام للتقییم  •

 التظاھرات العلمیة. والمؤتمرات ومختلف وتتبع الندواتدعم  •

والجماعات ومع القطاع الخاص  االقتصادییندراسة مقترحات اتفاقیات شراكة مع الفاعلین  •

 .والجھویة المحلیة

 دراسة مقترحات اتفاقیات مع جامعات وطنیة وأجنبیة. •

 معوقاتھا. ودراسة جوانبمع الحرص على تنفیذ مقتضیات  االتفاقیاتمتابعة ھذه  •

 تقدیم مقترحات تنمیة المداخیل المخصصة للبحث العلمي. •
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 لجنة الشؤون  البیداغوجیة و التكوین المستمر :  21المادة 

 ویتكون باقي اللجنة، یترأس عمید الكلیة أو نائب العمید المكلف بالشؤون البیداغوجیة اجتماعات ھاتھ

 أعضائھا من :

 رؤساء الشعب •

 . اإلطارأستاذ التعلیم العالي منتدب من لدن زمالئھ في  •

 .اإلطارأستاذ مؤھل منتدب من لدن زمالئھ في  •

 .اإلطارأستاذ التعلیم العالي مساعد منتدب من لدن زمالئھ في  •

 عضو معین منتدب من لدن االعضاء المعینین. •

 تدب من لدن زمالئھ.ممثل عن الطلبة من •

بھذا  وتقدم اقتراحات والتكوین المستمر،تنظر ھذه اللجنة في جمیع القضایا المتعلقة بالشؤون التربویة 

 الشأن لمجلس الكلیة. ومن بین مھام اللجنة :

 الجسور الممكنة بینھا. والوحدات وضبطالتنسیق بین المسالك  •

 .واالمتحاناتاإلشراف على وضع بنك للمعلومات لجمیع التكوینات  •

تھدف الى تحسین جودة التكوین  واقتراح اجراءاتالتكوینات المدرسة  إلصالحتقدیم مقترحات  •

 .واالنقطاع والرسوبالمرتبطة بالقضایا التربویة كالغیاب  ومعالجة االشكالیات

 .والوحداتوضع مقترح لتقویم المسالك  •

 التدابیر الرامیة إلى تحسین توجیھ الطلبة.دراسة  •

 لجنة تتبع المیزانیة و الصیانة :  22المادة 

 ویتكون باقي أعضائھا من : اللجنة،یترأس عمید الكلیة اجتماعات 

 نواب العمیــــد. •

 رؤساء الشعب. •
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 في اإلطار. لدن زمالئھأستاذ التعلیم العالي منتدب من  •

 في اإلطار.  أستاذ مؤھل منتدب من لدن زمالئھ •

 طار.مساعد منتدب من لدن زمالئھ في اإلأستاذ التعلیم العالي  •

 المعینین.عضو معین منتدب من لدن االعضاء  •

 من لدن زمالئھ. والتقنیین منتدبممثل لإلداریین  •

 ممثل للطلبة منتدب من لدن زمالئھ. •

 ومقترحاتھا لمجلس وترفع دراساتھـــاوالصیانـــة تسھــر ھذه اللجنـــة على النظر في كل الشؤون المالیــة 

 في : وتتلخص مھامھاالكلیة 

 االطالع على التفاصیل الدقیقة لمختلف مداخیل المؤسسة •

 على معاییر محددة والمصالح بناءتقدیم مقترحات لتوزیع میزانیة المؤسسة على مختلف الشعب  •

 التتبع الدقیق للتدبیر المالي للمیزانیة  •

لتحسین     ومجمل االقتراحات ومجاالت صرفھاحول جمیع المداخیل  سنوي مفصلرفع تقریر  •

 التدبیر المالي

 بینھا والتنسیق فیمااالشراف على مصالح الصیانة  •

 والثقافیة والریاضیة والتواصللجنة الشؤون العلمیة  :  23المادة 

 من : أعضائھا ویتكون باقي اللجنة،یترأس عمید الكلیة أو أحد نواب العمید اجتماعات 

 العمید.نواب  •

 أستاذ التعلیم العالي منتدب من طرف زمالئھ في اإلطار. •

 أستاذ مؤھل منتدب من طـــــرف زمالئــھ في اإلطـــار. •

 أستاذ التعلیم العالي مساعد منتدب من طرف زمالئھ في اإلطار. •

 عضو معین منتدب من طرف االعضاء المعینین. •

 والتقنیین.ممثل الموظفین اإلداریین  •

 الشعب.ممثل واحـــد عن رؤســـاء  •

 الطلبة.ممثل عن  •

 من بین مھام ھذه اللجنة :
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 .تقترح استراتیجیة للتواصل مع مختلف مكونات الكلیة •

 تسھر على تھیيء الدخول الجامعي •

 .تسھر على إعداد ونشر تقریر سنوي حول أعمال ومنجزات المجلس •

(ندوات، محاضرات، ورشات تكوینیة، ورشات تقترح برنامجا سنویا لألنشطة الثقافیة والریاضیة  •

 .وتعرضھ على المجلس للمصادقة علیھ)  … فنیة، موائد مستدیرة، رحالت، دوریات ریاضیة

 تتابع إنجاز جمیع المھام المسطرة في اختصاصاتھا. •
 وآلیات التواصل   تحدد الحاجیات السنویة لألنشطة الثقافیة والریاضیة •

  : 24المادة 

 في أول اجتماع لمجلس الكلیة بعد تألیفھ. 19المنصوص علیھا في المادة تشكل اللجن 

 لجنتین ولكل عضوأال یتجاوز  اللجن علىعلى كل عضو في المجلس االنتماء إلحدى 

 الحق في حضور جلسات اللجن االخرى بصفتھ مالحظا.

 :  25المادة 

 ماع بعد تألیفھا. وفيأول اجت وذلك فيتعین كل لجنة من بین أعضائھا مقررا ألشغالھا 

 .من بینھمحالة غیابھ ینتدب أعضاء اللجنة من ینوب عنھ 

 : 26المادة 

 تعقد اللجنة اجتماعھا بكیفیة صحیحة بحضور أغلبیة أعضائھا.

 وكلما دعتتجتمع كل لجنة بدعوة من رئیسھا أو من طرف أغلبیة أعضائھا على االقل مرة في كل شھر 

المجلس على تعمیمھا  ویعمل رئیسوتقدم اللجن تقاریر دوریة حول أنشطتھا للمجلس  لذلك،الضرورة 

 على االعضاء قبل انعقاد دورات المجلس بأسبوع على االقل.

 : 27المادة 

 یجب وكل غیاباالجتماعات  والمشاركة فيبالحضور  اللجن مطالبونجمیع أعضاء 

 حضور االجتماعات. النیابة في وال تقبل تبریره،

 : 28المادة 
 لكل لجنة الحق في دعوة أي خبیر أو شخص تعتبر استشارتھ مفیدة طبقا لجدول أعمال

 على أن تقع الموافقة على الشخص المقترح بأغلبیة أعضاء اللجنة. معین،
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 الفصل الرابع : مقتضیات مختلفة
 

 :  29المادة 

من ثلثي أعضاء مجلس المؤسسة على یجوز تعدیل ھذا النظام الداخلي باقتراح من رئیس المؤسسة أو 

الحاضرین قبل  وتتم المصادقة على التعدیالت المقترحة بأغلبیة األعضاء األقل، في دورة استثنائیة.

  .عرضھا على مجلس الجامعة للمصادقة

 
  : 30المادة 

 22للمادة طبقا ، حیز التطبیق ابتداء من تاریخ المصادقة علیھ من طرف مجلس الجامعة ھذا النظام یدخل

 المشار إلیھ أعاله. 01.00القانون  من

 
 :   13المادة 

 .2011 مارس 25 تمت المصادقة على ھذا النظام في اجتماع مجلس الكلیة المنعقد بتاریخ •

 بتاریختمت المصادقة على تحیین وتعدیل ھذا النظام في اجتماع مجلس الكلیة المنعقد  •
 .2015 مارس 26

 مارس 04 بتاریخالمنعقد الجامعة تمت المصادقة على ھذا النظام في اجتماع مجلس   •
2016. 
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