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تونس في

 41أفريل 2142

من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إلــى
السيدات والسادة رؤساء الجامعات وعمداء
ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث
الموضوع  :انتخابات جديدة لتكوين اللجان الوطنية االستشارية واللجان الوطنية لالنتداب أو الترقية بعن وان س نت  2102و2102
الت لم يتوفر فيها النصاب القانون خالل الدورة األولى.
المرجع  - :األمر عدد  0221لسنة  0992المؤرخ ف  10سبتمبر  0992والمتعلق بضبط النظام األساس الخاص بسلك
المدرسين الباحثين التابعين للجامعات وعلى جميع النصوص الت نقحته أو ت ّممته.
 قرار وزير التعليم العال والبحث العلم المؤرّ خ ف  01فيفري ،2102 المنشور عدد  02/10المؤرخ ف  01فيفري ، 2102 المنشور عدد  02/19المؤرخ ف  01مارس . 2102المرفقات  - :مثال بطاقة التصويت (صفحة واحدة)،
 مثال للظرف الخارج الحامل لظرف بطاقة التصويت، قائمات المترشحين حسب المواد بالنسبة إلى اللجان الوطنية االستشارية، قائمات المترشحين حسب المواد بالنسبة إلى اللجان الوطنية لالنتداب ف رتبة أستاذ محاضر، قائمات المترشحين حسب المواد بالنسبة إلى اللجان الوطنية لالنتداب أو الترقية لرتبة أستاذ مساعد، -قائمات المترشحين حسب المواد بالنسبة إلى اللجان الوطنية لالنتداب ف رتبة مساعد.

--&-أتشرّف بإعالمكم ّ
أن لجنة التثبّت ف صلوحية االنتخابات وفرز األصوات والت نصّ عليها الفصل السّابع من
القرار المشار إليه أعاله ،عقدت أعمالها يوم  02و 00أفريل  2102وأسفرت نتائجها على حصر اللجان الت لم
يتوفر فيها النصاب القانون بالنسبة إلى الدورة األولى (أي مشاركة األغلبيّة المطلقة للنّاخبين).
وتجدون بالجداول المرفقة قائمات المترشحين للجان الت ستنظم فيها انتخابات جديدة يوم الخميس 41
أفريل .2142
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فالرجاء الحرص على تمكين كافة المدرسين الرّاجعين إليكم بالنظر من االطّالع على هذا المنشور وعلى
قائمات المترشحين للّجان الت ستجرى ف شأنها انتخابات جديدة.
كما أدعوكم إلى أن تجرى االنتخابات وفقا ألحكام القرار المذكور بالمرجع أعاله ،مع التأكيد على ضرورة
احترام اإلجراءات التالية :
 )4يتم إجراء االنتخابات بصفة شخصية وس ّرية بالنسبة إلى كل المواد وكل اللجان الوطنية االستشارية واللجان
الوطنية لالنتداب أو الترقية ف جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث وبمقر ك ّل رئاسة جامعة وذلك يوم الخميس 41
أفريل .2142
يفتح مكتب اإلقتراع على الساعة التاسعة صباحا (س )1ويغلق على الساعة الرابعة مساءا (س.)41

 )2ينتخب كل مدرّس بالمؤسسة الت يرجع إليها بالنظر وذلك ف إطار المادة الت تحصّل فيها على رتبته الجامعية
الحالية.
ّ
يفتح مكتب اقتراع في مقر ك ّل رئاسة جامعة لتمكين المدرسين الباحثين ،الذين يتعذر عليهم يوم اإلنتخاب
التنقّل إلى مؤسساتهم الجامعية األصلية ،من القيام بعمليّة التصويت.
ويجدر التذكير ّ
أن الناخبين ف مستوى كل مؤسسة يشاركون ف عملية االنتخاب على النحو التال :
* يشارك أساتذة التعليم العالي في االنتخابات الخاصة بتكوين :
 اللجان الوطنية االستشارية (الخاصّة بالترقية لرتبة أستاذ تعليم عال)، اللجان الوطنية النتداب األساتذة المحاضرين، اللجان الوطنية لالنتداب والترقية لرتبة أستاذ مساعد، اللجان الوطنية النتداب المساعدين.* يشارك األساتذة المحاضرون في االنتخابات الخاصة بتكوين :
 اللجان الوطنية لالنتداب والترقية لرتبة أستاذ مساعد، اللجان الوطنية النتداب المساعدين.* يشارك األساتذة المساعدون في االنتخابات الخاصة بتكوين :
 اللجان الوطنية النتداب المساعدين. )5على كل ناخب أن يستعمل بطاقات وظروف التصويت الت توفرها المؤسسات على منوال البطاقة والظرف
الخارج المصاحبين لهذا المنشور.
 )1يضع كل ناخب بطاقة تصويته ف ظرف أ ّول مختوم دون أن يضع عليه أيّة مالحظة أو عالمة خارجي ّة
ويضع بعد ذلك هذا الظرف ف ظرف ثان مختوم حسب مثال الظرف المصاحب مع وجوب تعمير جميع
البيانات المنصوص عليها على الظرف الخارج .
 )7يسلّم كل ناخب ف اليوم المح ّدد لالنتخابات (الخميس  41أفريل  )2142الظرف الثان المذكور إلى رئيس
مكتب التصويت أو نائبه ويمض أمام اسمه بالقائمة النهائية للناخبين الت ت ّم ضبطها.
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هذا وتجدر اإلشارة إلى أنّه ال تؤخذ بعين االعتبار صيغ االقتراع التالية:
* ك ّل بطاقة تصويت تحمل أكثر من ثالثة أسماء.
* ك ّل بطاقة تصويت موضوعة ف ظرف ال يحمل اسم اللجنة والمادة المعنيّة واسم وإمضاء الناخب أو
الت تكون فيها هذه العبارات غير واضحة.
* ك ّل بطاقة تصويت ال تكون موضوعة ف ظرف داخل .
* ك ّل بطاقة تصويت موضوعة ف ظرف خارج وتخصّ لجنة أخرى.
* ك ّل بطاقة تصويت محررة على وثيقة غير الوثيقة الت تسلمها اإلدارة.
 )8تحتسب البطاقة الت تحمل أق ّل من ثالثة أسماء.
إثر اختتام عملية التصويت ،يتولى رئيس المؤسّسة أو من ينوبه جمع مختلف الظروف وقائمات اإلمضاءات
ف ظرف وحيد بالنسبة إلى ك ّل لجنة على حدة يسجّل عليه مادة اللّجنة والرّتبة المعنية وعدد الظروف وتحال هذه
الظروف كما يل :
 )4بالنسبة إلى جامعات الزيتونة وتونس وتونس المنار وقرطاج ومنوبة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر،
توجه وثائق االنتخابات يوم الخميس  41أفريل  2142مباشرة إلى إدارة االمتحانات والمناظرات الجامعيّة بوزارة
التعليم العال والبحث العلم .
 )2بالنسبة إلى جامعات سوسة وصفاقس وجندوبة وقابس وقفصة والقيروان والمنستير والمؤسسات الراجعة
إليها بالنظر ،تجمع وثائق االنتخابات يوم الخميس  41أفريل  2142برئاسة الجامعات المعنية وتتولى الجامعات
المذكورة إحالتها يوم الجمعة  21أفريل  2142صباحا مباشرة إلى إدارة االمتحانات والمناظرات الجامعيّة بوزارة
التعليم العال والبحث العلم .
 )3بالنسبة إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكذلك مراكز البحث الت يرجع إليها بالنظر مدرسون
باحثون تابعون للجامعات ،توجه وثائق االنتخابات يوم الجمعة  21أفريل  2142صباحا مباشرة إلى إدارة االمتحانات
والمناظرات الجامعية بوزارة التعليم العال والبحث العلم .

 )1بالنسبة إلى المؤسسات الت قد ال تجرى فيها انتخابات فه مدعوة إلعالم إدارة االمتحانات والمناظرات
الجامعيّة كتابيا مع ذكر األسباب عن طريق الفاكس ( )10.212.120وذلك يوم الخميس  41أفريل .2142

ونظرا ألهمية الموضوع ،الرجاء التفضل باتخاذ اإلجراءات الالزمة للعمل بفحوى هذا المنشور والسهر على
احترام اآلجال والتراتيب المح ّددة بكل عناية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بن سالم
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