
                                                                        
  رــالوزي

  ددـ 92ـ عمنشور 
  2009 ديسمبر 1 تونس في           

  

  
  

  :السّيدات والّسادة 
   رؤساء الجامعات -
 والبحث ي عليم العالالّت ساتعمداء ومديري مؤّس -
  

  
  

  . الطلبة بالمجالس العلمّيةانتخاب ممثلي: الموضوع 
  
  
    

 لسنة 2716 من األمر عدد 34 و33 ينعمال بأحكام الفصله  أّن،ف بإعالمكمأتشّر
، المتعّلق بتنظيم الجامعات ومؤّسسات الّتعليم 2008 أوت 04 المؤّرخ في 2008

، تقّرر إجراء انتخابات ممّثلي الطلبة بالمجالس وقواعد سيرهاالعالي والبحث 
 ديسمبر 16 األربعاء والبحث، يوم بكافة مؤّسسات التعليم العاليالعلمّية، 

  . بعد الزوالالواحدة صباحا إلى الساعة التاسعة من الساعة ،2009
 منتخبين أو ثالثةين طالبالمجالس العلمّية على أساس ويكون تمثيل الطلبة ب

  :بكّل مؤسسة على النحو الّتالي 
  :  دون سواها باإلجازات تكوينا  بالنسبة إلى المؤسسات التي تؤّمن-1

  ،ناثنان طالبا
أو /و باإلجازات واألستاذياتن تكوينا  بالنسبة إلى المؤسسات التي تؤّم-2

  :أو التصميم لفن والحرف في االشهادة الوطنية 
المرحلة  طالب واحد عنوطلبة اإلجازة  لتمثيل طالب واحد : اثنانطالبان 

  .أو التصميم والحرفلفن في ادة الوطنية أو الشها/ والثانية من األستاذية
 
  
 
 



  
 
  
 اإلجازة واألستاذيةة إلى المؤسسات التي تؤّمن تكوينا في مستوى ـبالنسب -3
   : والمرحلة الثالثةأو التصميم والحرفلفن في اأو الشهادة الوطنية /و

  المرحلة الثانية منعن اإلجازة وطالب عن طالب على أساس ،ثالثة طلبة
 وطالب عن أو التصميم والحرفلفن في اأو الشهادة الوطنية / واألستاذية

  .المرحلة الثالثة
  : "أمد"ال يشملها نظام  بالنسبة إلى المؤسسات التي -4
 : المعاهد التحضيرية للدراسات الهندسية ومدارس تكوين المهندسين -أ

  ،طالبان اثنان
  الطب وطب وآليات والتعميرلهندسة المعمارية المدرسة الوطنية ل-ب

   :األسنان والصيدلة والطب البيطري
 وطالب ثالث، عند طالب عن المرحلة األولى وطالب عن المرحلة الثانية

  .االقتضاء، في صورة وجود مرحلة ثالثة
وقصد الّتنسيق بين مختلف الجامعات، يتعّين اعتماد الّروزنامة الّتالية إلجراء 

  :مختلف مراحل هذه االنتخابات 
 ديسمبر 10 الخميس إلى يوم ديسمبر 09 األربعاءمن يوم  : رّشحاتتقديم الت

  . إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال2009
 .2009 ديسمبر 11 الجمعةيوم  : تعليق قائمات المترّشحين

 15 الثالثاء إلى يوم 2009 ديسمبر 14 االثنينمن يوم  : الحملة االنتخابّية
 . 2009 ديسمبر

من الساعة الّتاسعة ، 2009 ديسمبر 16 األربعاءيوم :  إجراء االنتخابات
 . بعد الزوالالواحدةصباحا إلى الساعة 

ها، تنظيم هذه االنتخابات والسهر على حسن سيرإحكام فالرجاء العمل على 
  .تسفر عنها مباشرة عقب انتهاء عملّية االقتراعس بالّنتائج التي وموافاتنا

  
  

  وزير التعليم العالي
  لمي والتكنولوجياوالبحث الع

  
  

  األزهر بوعوني


