
 

 

 

 
 

عدد  إتمام األمر و  بتنقيح يتعلق        مؤرخ فـي               لسنــة                      عـدد
بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم  والمتعلق 6008أوت  4مؤرخ في ال 6008لسنة  6776

 العالي والبحث وقواعد سيرها.
 

 إن رئيس الحكومة،

 ، والبحث العلميير التعليم العالي وز باقتراح من 

 ،الدستوربعد االطالع على 

وعلى وادلتعلق بالتعليم العايل،  8002فيفري  82ادلؤرخ يف  8002لسنة  91وعلى القانون عدد 
 ، 8092 ماي 8ادلؤرخ يف  8092لسنة  82عدد رتيع النصوص اليت نقحتو أو دتمتو وخاصة القانون 

وادلتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد  8001فريل أ 98ادلؤرخ يف  8001لسنة  80وعلى القانون عدد 
 أساتذة التعليم العايل،

اجلامعية،  ادلتعلق بتنظيم احلياة 9128أكتوبر  80ادلؤرخ يف  9128لسنة  295وعلى األمر عدد 
       ادلؤرخ يف 8008لسنة  8098وعلى رتيع النصوص اليت نقحتو أو دتمتو وخاصة األمر عدد 

 ،8008سبتمرب  4
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بضبط شروط إسناد اخلطط  ادلتعلق 9119أفريل  90ادلؤرخ يف  9119لسنة  292األمر عدد وعلى 
التعليم العايل والبحث وشروط  الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب اجلامعات ومؤسسات

لسنة  84عدد  األمر وعلى رتيع النصوص اليت نقحتو أو دتمتو وخاصةاإلعفاء من ىذه اخلطط، 
 ،8008 جانفي 2 ادلؤرخ يف 8008

ادلتعلق بضبط النظام األساسي  9118سبتمرب  5ادلؤرخ يف  9118لسنة  9282عدد  وعلى األمر
 بسلك ادلدرسني الباحثني التابعني للجامعات، وعلى رتيع النصوص اليت نقحتو أو دتمتو اخلاص

 ،8002 أوت 99ادلؤرخ يف  8002لسنة  8222وخاصة األمر عدد 

ادلتعلق بالنظام األساسي  9112أكتوبر  91ادلؤرخ يف  9112لسنة   2015وعلى األمر عدد 
اخلاص بالسلك ادلشرتك دلدرسي اللغة اإلنقليزية واإلعالمية العاملني مبؤسسات التعليم التابعة لوزارة 

ورتيع  الرتبية ومبؤسسات التعليم العايل والبحث التابعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي
جانفي  85ؤرخ يف ادل 8095لسنة  995كومي عدد احلمر األ  نقحتو أو دتمتو وخاصةالنصوص اليت

8095،   

ادلتعلق بضبط النظام األساسي  8004أكتوبر  91ادلؤرخ يف  8004لسنة  8482وعلى األمر عدد 
رتيع و  اخلاص بسلك ادلدرسني ادلربزين التابعني لوزارة الرتبية ولوزارة التعليم العايل والبحث العلمي

جانفي  99ؤرخ يف ادل 8095لسنة  998عدد النصوص اليت نقحتو أو دتمتو وخاصة األمر احلكومي 
8095 ، 

 ادلتعلق بضبط نظام إسناد اخلطط 8005أفريل  84ادلؤرخ يف  8005لسنة  9842عدد  وعلى األمر

 الوظيفية باإلدارة ادلركزية واإلعفاء منها،

وادلتعلق بتنظيم اجلامعات  8002أوت  4رخ يف ادلؤ  8002لسنة  8295وعلى األمر عدد 
لسنة  528ومؤسسات التعليم العايل والبحث وقواعد سريىا، كما مت تنقيحو وإدتامو باألمر عدد 

 ، 8099جوان  1ادلؤرخ يف  8099
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وادلتعلق بتسمية رئيس  8095أوت  82ادلؤرخ يف  8095لسنة  902وعلى األمر الرئاسي عدد 
 احلكومة وأعضائها،

 .على رأي احملكمة اإلداريةو 

 اآلتـي نصـه : الحكومي يصدر األمـر

 88و 82والفصول  99من الفصل  بعةالسا ادلطةو  1و 5و 4 لو الفص تلغى أحكام: الفصل األول
دلشار إليو أعاله ا 8002لسنة  8295من األمر عدد  42من الفصل  ألوىلالفقرة او  48و 85و

 :وتعّوض مبا يلي

رئيس جامعة أو نائب  خطة رئيس جامعة أو أو التعيني يف  كمكن الرتش ال)جديد( :  4الفصل 
التعيني يف خطة نائب عميد  عميد أو مدير مؤسسة تعليم عال وحبث أو مدير قسم، كما ال كمكن

لكل من سبق أن تعرض لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية  ،أو مدير الدراسات أو مدير الرتبصات
 لسابقة لتاريخ ترشحو أو تعيينو. خالل السنوات اخلمس ا

الرتش  والتصويت النتخاب رئيس اجلامعة أو نائب رئيس اجلامعة أو أعضاء رللس اجلامعة أو 
العميد أو ادلدير أو أعضاء اجمللس العلمي أو مدير القسم سلّول للمدرسني القارين مع مراعاة 

 الشروط ادلبينة أدناه. 

وتضم كل  على القائمات باالقرتاع هونائبو أو نائبا امعةس اجليرئ ينتخب)جديد( :  6الفصل 
)جديد( من ىذا األمر  1طبقا ألحكام الفصل  احلاجةثالثة حسب  إثنني أومرتشحني  قائمة

 احلكومي، موزعني كاآليت:
مرتش  خلطة رئيس جامعة: يشرتط أن يكون ادلرتش  من بني إطار التدريس والبحث الذين ذلم  -

 ،عادلةادلرتب الأو  م عالرتبة أستاذ تعلي
ن دلرتش  أو ادلرتشحان ادلعنيامرتش  أو مرتشحني خلطة نائب رئيس جامعة: يشرتط أن يكون ا -

 .أو الرتب ادلعادلة الذين ذلم رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ زلاضر ادلدرسني باجلامعةمن بني 
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رض مرفقا بربنارلو االنتخايب يتعني على كل مرتش  خلطة رئيس جامعة أن يتقدم مبطلب يف الغ
وبسرية ذاتية مفصلة حول  يةنيابالدة ادلادلتضمن لتصوراتو واسرتاتيجيتو لتطوير ادلؤسسة خالل 

خلطة نائب رئيس مرتش  كل وإمضاء  اسم كما يتضمن ادلطلب ادلذكور   مساره ادلهين وخرباتو.
 اجلامعة وسريتو الذاتية.

 ضمن أكثر من قائمة واحدة. جامعة الرتش على ادلرتشحني خلطة نائب رئيس كمنع 
 ال كمكن سحب الرتشحات بعد إيداعها. 

فرتة  يفيتوىل ادلرتش  خلطة رئيس جامعة تقدمي برنارلو االنتخايب خالل جلسة علنية تعقد للغرض 
باجلامعة شرط أن ال يكون   األكرب سناعايلالتعليم الويرتأس ىذه اجللسة أستاذ  ،احلملة االنتخابية

 .رتشحا للخطة ادلعنيةم
 ويتم االنتخاب من قبل رتيع أعضاء اجملالس العلمية ادلنتخبني اجلدد مبن فيهم العمداء وادلديرون

 .األقسام وومدير 
الفرتة النيابية طبقا لروزنامة تضبط يف الغرض قبل هناية  جترى االنتخابات بدعوة من رئيس اجلامعة

 .من قبل الوزير ادلكلف بالتعليم العايل
من األصوات ويسمى رئيسها رئيسا للجامعة  ادلطلقة األغلبيةيصرح بفوز القائمة ادلتحصلة على 

 أو نائباه. ويليو نائب
ويف صورة عدم حصول أي قائمة على األغلبية ادلطلقة من األصوات ادلصرح هبا تنظم دورة ثانية 

لدورة األوىل ويصرح بفوز القائمة تتقدم إليها القائمتان احملرزتان على أكرب عدد من األصوات يف ا
 ويسمى رئيسها رئيسا للجامعة يليو نائبو أو نائباه. ادلصرح هبا ادلتحصلة على أغلبية األصوات

 ويف صورة ترش  قائمة واحدة، يصرح بفوزىا مهما كان عدد األصوات اليت حتصلت عليها.
األسباب يتم تعيني رئيس أو تعذر إجراء االنتخابات لسبب من ويف صورة غياب أي ترشحات، 

 اجلامعة باقرتاح من الوزير ادلكلف بالتعليم العايل.



 

 

 5 

 

أو نائبيو باقرتاح رئيس اجلامعة  تعيني نائب والبحث العلمي ويتوىل الوزير ادلكلف بالتعليم العايل
 من رئيس اجلامعة ادلعني. 

سنوات قابلة للتجديد  يسمى رئيس اجلامعة ونائبو أو نائباه حسب احلال بأمر حكومي دلدة ثالث
 مرة واحدة.

يساعد رئيس اجلامعة يف أداء مهامو حسب احلاجة نائب واحد وعند ) جديد (:  9الفصل 
 االقتضاء نائبان.

 يكلف كل منهما بإحدى ادلهام التالية :  اجلامعة يف صورة تسمية نائبني اثنني لرئيسو 

 .والشراكة مع احمليط نائب رئيس مكلف بالربامج والتكوين واإلدماج ادلهين -
 .والتجديد نائب رئيس مكلف بالبحث العلمي وبالتطوير التكنولوجي -

 جديدة( :بعة )مطة سا 77الفصل 
مع مراعاة خصوصية أنظمة الدراسات  ،طالب شلثل عن كل مرحلة من ادلراحل الدراسية -

وادلتعلق  8002ري فيف 82ادلؤرخ يف  8002لسنة  91من القانون عدد  8ادلنصوص عليها بالفصل 
من قبل رلموع شلثلي الطلبة باجملالس العلمية دلؤسسات التعليم العايل  يتم انتخابو ،بالتعليم العايل

 والبحث التابعة للجامعة دلدة سنة واحدة.
 ال كمكن للطلبة األعضاء باجملالس العلمية للمؤسسة الرتش  لعضوية رللس اجلامعة

 عدد من األصوات دلمثل الطلبة عن كل مرحلة دراسية. ويصرح بانتخاب من حتصل على أكرب
يف صورة تقدم ترش  طالب واحد عن كل مرحلة يصرح بفوزه مهما كان عدد األصوات اليت 

 حتصل عليها.

ينتخب العميد أو ادلدير من بني أساتذة التعليم العايل واألساتذة  : (جديد) 68الفصل 
 .األعضاء باجمللس العلمي احملاضرين
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أن يتقدم مبطلب يف الغرض مرفقا بربنارلو االنتخايب   على كل مرتش  خلطة عميد أو مديريتعني
وبسرية ذاتية مفصلة حول  يةنيابالدة ادلخالل ادلتضمن لتصوراتو واسرتاتيجيتو لتطوير ادلؤسسة 

 مساره ادلهين وخرباتو.
ض خالل فرتة احلملة خالل جلسة علنية تعقد للغر  برنارلو االنتخايب ميقدتكل مرتش    يتوىل

األكرب سنا مبؤسسة التعليم العايل والبحث  العايلتعليم الاالنتخابية، ويرتأس ىذه اجللسة أستاذ 
 شرط أن ال يكون مرتشحا للخطة ادلعنية. ادلعنية

رتش  وحيد أو عدم الرتش  من أساتذة التعليم العايل واألساتذة احملاضرين يفت  مويف صورة تقدم 
 ( سنوات2مخس ) الذين لديهم أقدمية دلؤسسةا إىل ىل األساتذة ادلساعدين ادلنتمنيباب الرتش  إ

 مدير دراسات.  وأمدير تربصات  وأيف الرتبة على األقل والذين باشروا خطة مدير قسم 

ويف الصورة اليت يقل فيها عدد أساتذة التعليم العايل واألساتذة احملاضرين القارين بادلؤسسة عن 
مع مراعاة الشروط  يفت  باب الرتش  إىل األساتذة ادلساعدين ادلنتمني إىل ادلؤسسة(، 2مخسة )

 ادلبينة أعاله.

ويف صورة عدم صلاح ادلرتشحني خلطة عميد أو مدير يف انتخابات اجمللس العلمي كمكن ألعضاء 
نتخاب اجمللس العلمي ادلنتخبني الذين تتوفر فيهم شروط الرتش  للخطة تقدمي ترشحاهتم يوم اال

 بشرط عرض برنارلهم االنتخايب يف جلسة تعقد للغرض يف نفس اليوم وقبل إجراء االنتخابات.

األعضاء  يتم انتخاب العميد أو ادلدير من قبل رتيع شلثلي إطار التدريس والبحث ادلنتخبني
 ينيضاف إليهم ادلرتش  األول يف الرتتيب بعد الفائز  ادلنتخبني ومديري األقسام باجمللس العلمي

 . والذي سيحل باجمللس زلل العضو الذي انتخب عميدا أو مديرا للمؤسسة

ويصرح بفوز ادلرتش  ادلتحصل على أغلبية األصوات وعند التساوي يصرح بانتخاب ادلرتش  
 تساوي يف األقدمية فاألكرب سنا.األعلى يف الرتبة. وعند التساوي يف الرتبة فاألقدم فيها وعند ال
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باقرتاح   العميد أو ادلديريعنّي  ،وعند انعدام الرتش  أو تعذر إجراء االنتخابات لسبب من األسباب
بعد أخذ رأي رئيس  والوزير ادلعين عند االقتضاء والبحث العلمي ايلمن الوزير ادلكلف بالتعليم الع

 واجمللس العلمي للمؤسسة.اجلامعة ادلعين 

 دلدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  حكومي مى العميد أو ادلدير بأمريس

من ىذا األمر تشتمل كل مؤسسة تعليم  84: مع مراعاة أحكام الفصل  )جديد( 33الفصل 
  من :س علمي ذي صبغة استشارية يرتكب عايل وحبث على رلل

 .العميد أو ادلدير رئيسا للمجلس - 

 .دلدير ادلساعدنائب العميد أو ا  -

 .مديري األقسام  -

ذتانية شلثلني إلطار التدريس والبحث منتخبني من قبل نظرائهم وموزعني بالتساوي بني أساتذة   -
التعليم العايل واألساتذة احملاضرين وإطار التدريس والبحث الذين ذلم رتب موازية من جهة 

يس والبحث الذين ذلم رتب موازية من جهة واألساتذة ادلساعدين وادلساعدين القارين وإطار التدر 
 .إذا كان عدد أساتذة التعليم العايل واألساتذة احملاضرين ال يتجاوز العشرين بادلؤسسة أخرى

 ومخسني نيوعشر بني واحد ؤسسة ادلعدد أساتذة التعليم العايل واألساتذة احملاضرين ب تراوحوإذا ما 
ني إلطار التدريس والبحث منتخبني وموزعني  مدرسا يشتمل اجمللس العلمي على عشرة شلثل

  :كاآليت

 .مخسة أساتذة تعليم عال وأساتذة زلاضرين *

 .مخسة أساتذة مساعدين ومساعدين قارين *
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مدرسا يشتمل  مخسنيؤسسة ادلعدد أساتذة التعليم العايل واألساتذة احملاضرين ب جتاوزوإذا ما 
  :لتدريس والبحث منتخبني وموزعني كاآليتإلطار ا شلثال اثين عشرةاجمللس العلمي على 

 .أساتذة تعليم عال وأساتذة زلاضرين ستة *

 .أساتذة مساعدين ومساعدين قارين ستة *

 .يتم انتخاب شلثلي إطار التدريس والبحث باجمللس العلمي دلدة ثالث سنوات
 

 لعميد ادلنتخب إىل ا ادلربزين بعد تقدمي مطلب سلك كمكن انتخاب شلثل عن السلك ادلشرتك أو
 من السلكني أو أحدمها. على األقل ( أساتذة قارين90شلضى من عشرة )

 .طالبني أو ثالثة منتخبني كل سنة -

شلثلني عن اذليئات االقتصادية واالجتماعية والثقافية يساوي عددىم نصف شلثلي إطار التدريس  -
 .والبحث تقرتحهم اذليئات اليت ينتمون إليها

 .مقرر للمجلسللمؤسسة م الكاتب العا - 

: تتم استشارة اجمللس العلمي وجوبا يف ادلسائل ادلتعلقة بإعداد مشروع  )جديد( 36الفصل 
ادلؤسسة ومتابعتو وبسري عملها وكذلك بتنظيم الدراسات وسريىا وبرامج التكوين والرتبصات 

 وبرامج البحث. كما يقرتح إحداث أقسام جديدة.

 صلاز ميزانية السنة ادلنقضية.إزانية ادلؤسسة بعد اطالعو على وينظر كل سنة يف مشروع مي

 .يعرضها عليو العميد أو ادلدير أو رئيس اجلامعةوتتم استشارة اجمللس العلمي كذلك يف كل مسألة 

مبختلف أسالكهم  يشمل القسم كافة أعضاء إطار التدريس والبحث:  )جديد( 43لفصل ا
 سة يف اختصاص أو رلموعة من االختصاصات ادلتجانسة.ادلباشرين بادلؤسو  القارينورتبهم 
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ينتخب مدير القسم دلدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة  جديدة(: ول األفقرة ال)  45الفصل 
كما كمكن  ادلساعدين ادلرمسني.احملاضرين واألساتذة واحدة من بني أساتذة التعليم العايل واألساتذة 

دلعاىد ا وكمكن بالنسبة إىل .البحث الذين ذلم رتب معادلةإطار التدريس و  بني أن ينتخب من
 ادلربزين ادلرمسني.  ادلدرسني ترشحاتالتحضريية للدراسات اذلندسية قبول 

. ك اليت ينتمون إليهاالسألالقارين بالقسم مهما كانت رتبتهم وا األعضاءينتخب مدير القسم من 
 لقسم.على رللس فمن قبل أعضاء رللس ا القسمإذا اشتمل 

تحصل على أكرب عدد من األصوات وعند التساوي يصرح بانتخاب ادل ادلرتش  ويصرح بانتخاب
 .األعلى يف الرتبة. وعند التساوي يف الرتبة فاألقدم فيها وعند التساوي يف األقدمية فاألكرب سنا

 .ادلتحصل عليها يف صورة تقدم مرتش  واحد يصرح بفوزه مهما كان عدد األصوات

االنتخابات لسبب من األسباب يقرتح رئيس اجلامعة على نعدام الرتش  أو تعذر إجراء وعند ا 
القسم من بني إطار التدريس والبحث  مديرتعيني  والبحث العلمي الوزير ادلكلف بالتعليم العايل

 .اجمللس العلمي للمؤسسةبادلؤسسة بعد أخذ رأي 

 5 ادلشار إليو أعاله الفصل 8002لسنة  8295: يضاف إىل أحكام األمر عدد  6الفصل 
والفصل  )مكرر( 88والفصل  )ثالثا( 82والفصل  (مكرر) 82 والفصل )ثالثا( 5والفصل  )مكرر(

 وذلك كما يلي : )ثالثا(  42والفصل )مكرر(  42

أعضاء  ثلثيشلضى من  طلب معللب كمكن سحب الثقة من رئيس اجلامعة:  )مكرر( 6الفصل 
 على األقل مبا يف ذلك العمداء وادلديرون من إطار التدريس والبحث رللس اجلامعة ادلنتخبني

 .ومديرو األقسام

 .والبحث العلمي للوزير ادلكلف بالتعليم العايل ادلطلب يقدم
إال مرة واحدة خالل ادلدة النيابية وبشرط مرور سنة كاملة  ال كمكن تقدمي مطلب سحب الثقة

 على بداية ىذه ادلدة.
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وبعد عقد  ادلطلببعد مضي أسبوع على األقل من توجيو الثقة سحب  يتم التصويت علىو 
لي إطار التدريس أو من ينوبو حبضور شلث وزير التعليم العايل والبحث العلمي ايرأسه جلسة

 جلس اجلامعة.والبحث األعضاء مب

التدريس من إطار  جلس اجلامعة ادلنتخبنيمبعضاء ادلدرسني األ ال يتم سحب الثقة إال مبوافقة ثلثي
 . على األقل مبا يف ذلك العمداء وادلديرون

يتم يف ىذه احلالة انتخاب رئيس اجلامعة للمدة النيابية ادلتبقية من بني شلثلي إطار التدريس 
 والبحث ادلنتخبني األعضاء مبجلس اجلامعة الذين ذلم رتبة أستاذ تعليم عال.

اجلامعة خالل جلسة تعقد للغرض  ينتخب رئيس اجلامعة من قبل ادلدرسني األعضاء مبجلس
من الوزير ادلكلف بالتعليم العايل يف أجل ال يتجاوز شهرا من اختاذ قرار سحب الثقة. وعند  ةبدعو 

انعدام الرتش  أو تعذر إجراء االنتخابات لسبب من األسباب، يعني رئيس اجلامعة بأمر حكومي 
 اتذة التعليم العايل.باقرتاح من الوزير ادلكلف بالتعليم العايل من بني أس

امعة ألي سبب من األسباب كالوفاة اجلخطة رئيس يف شغور  حصولعند :  )ثالثا( 6الفصل 
يتم إعالم الوزير ادلكلف بالتعليم العايل بذلك الذي يأذن  أو االستقالة أو غريىا من األسباب،

 ادلتبقية.بتويل النائب األول لرئيس اجلامعة مهام رئيس اجلامعة للفرتة النيابية 

 ثلثيشلضى من  طلب معللب العميد أو ادلديركمكن سحب الثقة من  : (مكرر) 68الفصل 
والبحث  للوزير ادلكلف بالتعليم العايل ادلطلب يقدم .أعضاء اجمللس العلمي ادلنتخبني على األقل

 العلمي.

ر سنة كاملة إال مرة واحدة خالل ادلدة النيابية وبشرط مرو  ال كمكن تقدمي مطلب سحب الثقة
 على بداية ىذه ادلدة.
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بعد مضي أسبوع على األقل من توجيو مطلب إىل الوزير  يتم التصويت على سحب الثقةو 
رئيس اجلامعة  ايرأسه وبعد عقد جلسة طريق رئيس اجلامعة ادلعنيةادلكلف بالتعليم العايل عن 

مي وكل من يرى رئيس اجلامعة حبضور شلثلي إطار التدريس والبحث األعضاء باجمللس العل ادلعنية
 .فائدة يف حضوره

 على األقل ادلنتخبني العلمي اجمللسبعضاء األ ادلدرسني ال يتم سحب الثقة إال مبوافقة ثلثي
  .ورؤساء األقسام

ألي سبب من األسباب   العميد أو ادلديرخطة يف شغور  حصولعند  :( ثالثا) 68الفصل 
ادلمثلني من بني األعضاء ادلنتخبني  يتم سد الشغور، ألسبابكالوفاة أو االستقالة أو غريىا من ا

   مع مراعاة الشروط ادلبينة أعاله. خالل جلسة يرتأسها رئيس اجلامعةوالبحث طار التدريس إل

مهامهم دلدة العلمي اجمللس بعضاء إطار التدريس والبحث األ وشلثليباشر  )مكرر(: 33الفصل 
ترقيتهم إىل  عنيف تاريخ االنتخاب بقطع النظر  مهعن رتب نيلشلث دلعنيونويبقى ا .ثالث سنوات
 رتبة أعلى.

عضاء األ ثلثيبطلب معلل شلضى من  القسم مديركمكن سحب الثقة من  )مكرر(: 45الفصل 
والبحث  يقدم للوزير ادلكلف بالتعليم العايل إن وجد جلس القسممبأو  القسمعلى األقل ب

 العلمي.

إال مرة واحدة خالل ادلدة النيابية وبشرط مرور سنة كاملة  الثقة ال كمكن تقدمي مطلب سحب
 على بداية ىذه ادلدة.

ويتم التصويت على سحب الثقة بعد مضي أسبوع على األقل من توجيو مطلب إىل الوزير 
العميد أو مدير  ايرأسه وبعد عقد جلسة عن طريق رئيس اجلامعة ادلعنيةادلكلف بالتعليم العايل 

 .ضور كافة أعضاء القسم أو رللس القسمحب ادلؤسسة
 . على األقل القسم رللس القسم أو ال يتم سحب الثقة إال مبوافقة ثلثي أعضاء
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ألي سبب من األسباب كالوفاة أو  مدير القسمخطة يف شغور  حصولعند  (:ثالثا) 45الفصل 
 بعدادلؤسسة  أو مدير قسم باقرتاح من عميدال مديريتم تعيني ، االستقالة أو غريىا من األسباب

 موافقة رئيس اجلامعة للفرتة النيابية ادلتبقية.و  استشارة اجمللس العلمي

وزير التعليم العايل والبحث العلمي والوزراء ادلعنيون مكلفون، كل فيما خيصو، بتنفيذ :  3الفصل  
 الذي ينشر بالرائد الرمسي للجمهورية التونسية. احلكومي ىذا األمر

 ................تونس، يف ..
 وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 سليم خلبوس

 


