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 تيسمسيلتدليل انتخاب الهيئات العلمية لجامعة 
2021/2022  

عُت املىظمت-1- :  الىصىص الدشَغ

، الظي ًدضص مهام الجامعت واللىاعض 2003 أوث 23 املإعر  في 279-03  الخىفُظياملغسىم-

 .الخاصت بدىظُمها وحسُيرها

 279-03، املعضٌ واملخمم للمغسىم 2006 سبخمبر 27 املإعر في 343-06 املغسىم الخىفُظي عكم -

 .، الظي ًدضص مهام الجامعت واللىاعض الخاصت بدىظُمها وحسُيرها2003 أوث 23املإعر  في 

، 2008 ماًى سىت 03 املىافم 1429 عبُع الثاوي عام 27 مإعر في 130-08مغسىم جىفُظي عكم - 

 .ًخظمً اللاهىن ألاساس ي الخاص باألسخاط الباخث

 بسصىص الخدظير الهخساباث 2015 أهخىبغ 11 املإعزت في 136حعلُمت وػاعة الخعلُم العالي عكم - 

 .الهُئاث العلمُت وهُفُت ئحغائها

 . الظي ًدضص هُفُاث سير مجلس العلمي لليلُت2004 ماًى 05 املإعر في الىػاعي   اللغاع- 

 . الظي ًدضص هُفُاث سير اللجىت العلمُت لللسم2004 ماًى 05  املإعر في الىػاعي   اللغاع- 

 ًدضص ملاًِس جىػَع املمثلين املىخسبين عً ألاساجظة 2004 ماًى 05اللغاع الىػاعي املإعر في - 

 .خسب الغجب طمً اللجىت العلمُت لللسم

ت املىعلض ًىم -   .07/09/2021بىاء على مسغحاث مجلس املضًٍغ
 

  حشىُلت اللجان العملُت لألكسام  -2- 
 

:  أعظاء  وهم زماهُت جدشيل اللجان العلمُت لألكسام في خضها ألاكص ى مً 

 :مىخسبين ًىػعىن على الىدى ألاحي( 08)ئلى زماهُت  (06) مً سخت السُض عئِس اللسم و

 ( ًيخسبىن مً ػغف هظغائهم)أساجظة عً سلً ألاساجظة؛ (04)ئلى  (03)مً زالر  -

ً (02)ئلى أسخاطًً  (01 )أسخاطمً  -  .(ًيخسبىن مً ػغف هظغائهم) ،(أ و ب)عً سلً ألاساجظة املداطٍغ

 .(ًيخسبىن مً ػغف هظغائهم)، (أ و ب)عً سلً ألاساجظة املساعضًً (02)ئلى أسخاطًً  (01 )أسخاطمً  -
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 حشىُلت املجلس العلمي لليلُت -3-

 

: جخىىن حشىُلت املجلس العلمي للىُت مً

السُض عمُض اليلُت   -

الساصة هىاب العمُض  -

الساصة عؤساء ألاكسام   -

الساصة عؤساء اللجان العلمُت ألكسام اليلُت  -

 الساصة عؤساء املسابغ ووخضاث البدث -

 مسإوٌ مىخبت اليلُت  -

:  ئطافت ئلى ألاعظاء املىخسبين وهم

عً (” أ”عجبت أسخاط الخعلُم العالي أو أسخاط مداطغ) عً مصف ألاسخاطًت  (02)أسخاطًً -

 ول كسم ؛

عً وامل (”ب “و” أ“عجبت أسخاط مساعض ) عً سلً ألاساجظة املساعضًً  (02)أسخاطًً -

 .اليلُت

 

 املعهض حشىُلت املجلس العلمي -4- 

 

:  مًللمعهضجخىىن حشىُلت املجلس العلمي 

 مضًغ املعهضالسُض  -

 املضعاء املساعضون الساصة  -

الساصة عؤساء ألاكسام   -

 الساصة عؤساء املسابغ ووخضاث البدث -

 مسإوٌ مىخبت املعهض  -

:  ئطافت ئلى ألاعظاء املىخسبين وهم

عً (” أ”عجبت أسخاط الخعلُم العالي أو أسخاط مداطغ) عً مصف ألاسخاطًت  (02)أسخاطًً -

 ول كسم ؛

عً وامل (”ب “و” أ“عجبت أسخاط مساعض ) عً سلً ألاساجظة املساعضًً  (02)أسخاطًً -

 .املعهض
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 املجلس العلمي للجامعت -05-

 

: ًخىىن املجلس العلمي مً 

عئِسا، , عئِس الجامعت -

هىاب عئِس الجامعت،  -

عمضاء اليلُاث،  -

 مضًغ املعهض،  -

عؤساء املجالس العلمُت لليلُاث و املعهض،  -

ت للجامعت،  - مسإوٌ املىخبت املغهٍؼ

 (.عً ول ولُت  و معهض) مىخسبين عً ألاساجظة طوي مصف ألاسخاطًت (02 )ممثلين -

، (عً ول الجامعت) ساجظة املساعضًًألمىخسبين عً سلً ا( 02)ممثلين  -

 ،زاعحُخين، ًىىهان أسخاطًً جااعين لجامعاث أزغي ( 02)شخصِخين  -

مىً للمجلس صعىة أي أشخاص مً شأهه مساعضجه في أعماله هظغا لىفاءجه - . ٍو
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 بالجامعت العلمُت الهُئاث اهخساب لعملُت الخىظُمُت الالئدت -06-
 

 في الهُئاث العلمُت بيافت اليلُاث في الفترة مً ألاساجظةجىؼلم علمُت الترشح لالهخساباث ممثلي  .1
 . 2021 سبخمبر  15 ئلى 09ًىم 

ش  إلحغاء اهخساباث ممثلين ألاساجظة في اللجان العلمُت لألكسام 20ًدضص ًىم الازىين   .2  سبخمبر  هخاٍع
  (15:30 ئلى 9:00مً الساعت )في ول اليلُاث 

ال ججغي اهخساباث املجالس العلمُت لليلُاث كبل اهخساباث اللجان العلمُت لألكسام في أي خاٌ مً  .3
  .ألاخىاٌ

ش ًىم الازىين  .4 ش إلحغاء اهخساباث ممثلي ألاساجظة في املجالس العلمُت 27جدضص جاٍع سبخمبر هخاٍع
  .املعهض/ لليلُاث

 حسجُل  معإلاصاعةمضًغ املعهض ملغع للجىت جىظُم الاهخساباث جخىىن مً ممثلين عً / ًصضع العمُض .5
 ألاساجظة في العملُت الاهخسابُت ومخااعتها وئمظائهم في مدظغ زاص ن عً خظىع ممثليامظاء و

  .اسير العملُت الاهخسابُت
جلتزم الهُئاث الخىظُمُت باعخماص اشغوغ الالئدت الخىظُمُت املىخضة للعملُت الاهخسابُت في وافت  .6

ت للجامعت)اليلُاث املعهض   (. املعخمضة مً ػغف مجلس املضًٍغ
جلتزم اليلُاث واملعهض بملف جىصِب ول هُئت علمُت املغسل مً ػغف الىػاعة، املخظمً اللىائم  .7

  .واملداطغ لدسُير العملُت الاهخسابُت، مع ملئه اعىاًت
مضًغ املعهض  في خالت حعظع مشاعهت اعع / ًخم اعخماص آلُت الىوالت املصاصق عليها مً ػغف العمُض. 8

 .ألاساجظة في العملُت الاهخسابُت
املضًغ /هائب العمُض /عئِس اللسم: جمض ى و جلضم الىوالت مً ػغف املىول شخصُا و جىصع لضي .9

املساعض ملا اعض الخضعج و البدث العلمي و العالكاث الخاعحُت، خسب كغاع العمُض، أو جغسل مً  
ض العمُض أو هائبه ض إلالىترووي للمعني ئلى بٍغ خلضم املىول له إلمظائها (خسب كغاع العمُض) البًر ، ٍو

  .وسحبها، و ال جلبل الىواالث املغسلت أو املىصعت مً ػغف املىول له بضون خظىع املىول
   . ال ٌسمذ باعخماص أهثر مً ووالت واخضة لالهخساب في ول هُئت علمُت .10
شترغ الدساوي في الغجبت بين املىول واملىول له: في خالت الخىهُل  .11 ٌُ . 
ت والظًً ٌعخبرون أعظاء بلىة اللاهىن في الهُئت  .12 ال ًدم لألساجظة الظًً ٌشغلىن مىاصب ئصاٍع

دم لهم  (هىاب مضًغ الجامعت، العمُض وهىابه، عؤساء ألاكسام، مضعاء املسابغ)العلمُت بالترشح  ٍو
  .الاهخساب في عجبهم

م مُضان الخىىًٍ وهىاب عؤساء ألاكسام الترشح والاهخساب لعضم جىاحضهم في  .13 ًدم ألعظاء فٍغ
حشىُالث الهُئت العلمُت بلىة اللاهىن، ولىً الًمىنهم الترشح لغئاست الهُئت العلمُت لىحىص 

 .خالت الخىافي
فُما   (مً)جغن الصالخُت إلصاعة اليلُت جدضًض حشىُلت اللجىت العلمُت لللسم مً خُث العضص  .14

ممثلين، بىاء على  (04 أو 03)ًسص ممثلي أساجظة الخعلُم العالي في اللجىت العلمُت لللسم أي 
ت اليلُت، وهظا لخصىصُت ول ولُت و ول كسم   .مدظغ مجلس مضًٍغ

ً بدُث ًىىن ممثل واخض عً  .15 جم مبضئُا اعخماص الحض ألاعلى في جمثُل ألاساجظة املداطٍغ
ً كسم ً كسم' أ'ألاساجظة املداطٍغ في جمثُل ألاساجظة ' ب'وممثل عً ألاساجظة املداطٍغ

ً، ًيخسبىن مً ػغف هظغائهم، في خالت اعخماص الحض ألاصوى ًىىن وفم مدظغ مجلس  املداطٍغ
ت اليلُت   .املعهض/ مضًٍغ
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جم مبضئُا اعخماص الحض ألاعلى في جمثُل ألاساجظة املساعضًً، ممثل واخض عً ألاساجظة املساعضًً   .16
في جمثُل ألاساجظة املساعضًً،  (اشغغ الترسُم)' ب'وممثل عً ألاساجظة املساعضًً كسم ' أ'كسم 

 في خالت عضم وحىصهم ٌعخمض الحض ألاصوى للخمثُل. ًيخسبىن مً ػغف هظغائهم
ّ
 .ئال

 .ال ًدم لألساجظة غير مغسمين الترشح و ال الاهخساب في الهُئاث العلمُت .17
وال ًدم . الظي ًيخمي ئلُه (الغجبت)ول أسخاط ًيخسب ممثلُه في الهُئاث العلمُت مً طاث الصىف .18

 (.و لى بالىوالت)له الاهخساب في ألاصىاف ألازغي 
إلزباث عجبت ألاسخاط، للترشح والاهخساب في ول عجبت، جم اعخماص ملغع التركُت في الغجبت أو مدظغ  .19

الخىصِب باليسبت لألسخاط الظي صضع له مدظغ الخىصِب في الغجبت و لم ًصضع له اعض ملغع 
  .التركُت و ال ًدم له الترشح أو الاهخساب في الغجبت السابلت

 : ًىىن الخصىٍذ اعضص الخمثُل عً ول صىف أي .20
مىاصب لألساجظة مً صىف ألاسخاطًت، فالخصىٍذ ًىىن ٌساوي أو ًلل  ( 03)ئطا وان الخصىٍذ عً 

مغشحين ـ و ال جددسب ألاوعاق التي ًخجاوػ فيها املصىث العضص املسمىح به، عً ول  (03)عً 
 .جمثُل، وحعخبر وعكخه الغُت

 أهثر مً هُئت علمُت، لغئاست أن ًترشح  طمً حشىُلت الهُئت العلمُتاملىخسب ًمىً لألسخاط .21
 في الهُئخين العلمُخين وحب علُه الخىاٌػ  عئِساوفي خالت اهخسابه اللجىت العلمُت واملجلس العلمي

 ًلغى جغشحت في الهُئت ألاعلى جللائُا48 ئخضاهما زالٌ على
ّ
  . ساعت و ئال

 ئطا جغشح للخمثُل - 
ّ
ال ًدم لغئِس اللجىت العلمُت الترشح مباشغة لغئاست املجلس العلمي لليلُت ئال

  .  في عجبخه
املعهض أو مً املىكع إلالىترووي /حسحب اسخماعة الترشح مً مصلحت ما اعض الخضعج باليلُت .22

  . صفدت الفاٌس بىن للجامعتأو  / https://www.cuniv-tissemsilt.dz :للجامعت عبر الغابؽ
 2021/ 09/ 15 ئلى 09مً )املعهض /  أًام فعلُت لخلضًم الترشحاث في وافت اليلُاث07جمىذ فترة  .23

 (. مً آزغ ًىم16:00وجلفل على الساعت 
لين املىخسبين عً ألاساجظة خسب الّغجب مغاعاة  .24

ّ
شىُلت أن جخغّير مً خُث جىػَع املمث

ّ
ًمىً للد

اغغة بغجب أصوى منها2004 ماًى 05ألخيام اللغاع املإّعر في 
ّ

في هظه . ، في خالت حعىٍع الّغجب الش
شىُلت هما هي مدّضصة في الىماطج  مع إلاشاعة ئلى ما ًمىً أن ًدصل مً 

ّ
الحالت، ًجب جلضًم الد

  :حعىٍع في الّغجب بالشيل الخالي
( 04)عىضما ًىىن عضص أساجظة الخعلُم العالي املترشحىن في اللجىت العلمُت لللسم أكل أو ٌساوي  -

فان املترشحين مً بُنهم ٌعخبرون أعظا بلىة اللاهىن في اللجىت العلمُت وحشغل املىاصب 
  .مىخسبىن مً ػغف هظغائهم' أ'الشاغغة عىض الاكخظاء مً كبل ألاساجظة طوي عجبت أسخاط مداطغ 

ً كسم  - مغة واخضة مً ػغف هظغائهم، و ًخم اخترام الترجِب ' أ'خُث ًيخسب على ألاساجظة املداطٍغ
ألاوائل لسض الشغىع في عجبت أسخاط حعلُم عالي خسب املىاصب الشاغغة والظي  ًليهم ًىىن ممثال 

ً كسم  ً ،'أ 'عً ألاساجظة املداطٍغ  و هفس الش يء باليسبت للخمثُل في عجبت ألاساجظة املداطٍغ
 مً اللغاع املإّعر في 06، 05، 04، وفلا للمىاص 'أ'و ألاساجظة املساعضًً كسم ' ب'و كسم ' أ'كسم 

 .2004 ماًى  05
 مغسمىن في اللسم أو اليلُت للترشح ٌسخسلفىن مً 'ب'في خالت عضم وحىص أساجظة مساعضًً كسم  -

.  'أ'مصاف اسخاط مساعض كسم 
ً املماعسين وشاػهم في اللسم أكل أو ٌساوي  - فان ألاساجظة  (02)عىضما ًىىن عضص أساجظة املداطٍغ

املترشحىن الظًً ًثبخىن هظه الغجبت ٌعخبرون أعظا بلىة اللاهىن في اللجىت العلمُت لللسم، 
' أ'وحشغل املىاصب الشاغغة عىض الاكخظاء مً كبل ألاساجظة طوي عجبت أسخاط مساعض كسم 

  .مىخسبىن مً ػغف هظغائهم
ً كسم أو  - املماعسين ' ب'عىضما ًىىن مجمىع عضص أساجظة الخعلُم العالي وألاساجظة املداطٍغ

فانهم ٌعخبرون أعظا بلىة اللاهىن في اللجىت العلمُت  (06)وشاػهم في اللسم أكل أو ٌساوي 
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' أ'لللسم، وحشغل املىاصب الشاغغة عىض الاكخظاء مً كبل ألاساجظة طوي عجبت أسخاط مساعض 
 .مغسم' ب'مساعض كسم أسخاط وئن لم ًىحضوا مً طوي عجبت 

ً كسم  .25 الترشح و ال الاهخساب في اهخساباث املجلس العلمي لليلُت ' ب'ال ًدم لألساجظة املداطٍغ
 ٌ ت املفعى  .واملجلس العلمي املعهض وفم اللىاهين الساٍع

أو مدظغ الخىصِب في أزغ عجبت في خالت عضم )عفم اسخماعة الترشح بملغع آزغ جغكُت في الغجبت ث. 26
 (.صضوع ملغع التركُت لألسخاط

املعهض عً كائمت املترشحين في الهُئت العلمُت مباشغة اعض غلم باب / اللسم / حعلً ئصاعة اليلُت  .27
  .الترشُداث، في صبُدت الُىم الظي ًلُه هأكص ى خض

في خالت غمىض أي هلؼت زالٌ مغاخل العملُت الاهخسابُت، ًغسل ػلب جىطُذ ئلى السُض عمُض  .28
 .املعهض/  عبر اليلُتألامغمضًغ املعهض للفصل فيها أو مضًغ الجامعت ئطا اكخض ى / اليلُت

، مباشغة اعض الاهتهاء مً عملُت الاكتراع وفي طاث اللاعت، و جضون الىخائج في  .29
َ
جخم عملُت الفغػ علىا

   .وبدظىع ممثلين عً ألاساجظة (اليسخت املغسلت مً الىػاعة)املداطغ 
 .حعلً هخائج الاهخساباث و حشىُلت الهُئت العلمُت في الُىم املىالي لالهخساباث هأكص ى خض .30
 ساعت مً 48ًمىً لألسخاطة جلضًم الؼعىن التي ًثبخىن مً زاللها أي ئزالٌ أو ججاوػ زالٌ  .31

 و لضي هائب مضًغ الجامعت  لألكسامئعالن الىخائج لضي العمُض باليسبت الهخساباث اللجان العلمُت
لخيشُؽ وجغكُت البدث العلمي والعالكاث الخاعحُت والخعاون باليسبت الهخساباث املجالس 

 .العلمُت لليلُاث
ًغسل ملف عملُت الاهخساب وفم الىمىطج املغسل مً الىػاعة ئلى هائب مضًغ الجامعت لتركُت  .32

 ساعت مً فغػ هخائج الاهخساباث 48وجيشُؽ البدث العلمي والعالكاث الخاعحُت والخعاون في 
 (.مغفم بملغعاث الخعُين ألعظاء حشىُلت الهُئت العلمُت)

 .الاهخساباث الخاصت اعظىٍت املجلس العلمي للجامعت ججغي مىعض الخم جدضصه ئصاعة الجامعت .33
 

ًىلي السُض مضًغ الجامعت أهمُت بالغت لخؼبُم هظه الالئدت الخىظُمُت في سير العملُاث الاهخسابُت 
. املعهض/ للهُئاث العلمُت لظمان السير الحسً لها على مسخىي ول اليلُاث
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