الجمهورية التونسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة منوبة

بالغ حول انتخاب ممثلي الطلبة بمجلس جامعة منوبة
للسنة الجامعية 2017/2016

وفقا ألحكام الفصل احلادي عشر (جديد) من األمر عدد  2716لسنة  2008املؤرخ يف  4أوت  2008واملتعلق
بتنظيم اجلامعات ومؤسسات التعليم العايل والبحث وقواعد سريها كما مت تنقيحه وإمتامه باألمر عدد  683لسنة
 2011فإن جملس اجلامعة يتضمن ممثلني عن الطلبة يتم انتخاهبم من قبل جمموع ممثلي الطلبة باجملالس العلمية
ملؤسسات التعليم العايل والبحث التابعة للجامعة ملدة سنة وعليه يرجى من السيد العميد والسيدات والسادة
مديرات ومديري املؤسسات إتباع اإلجراءات التالية:
 -1آجال االنتخاب
جترى انتخابات ممثلي الطلبة مبجلس اجلامعة للسنة اجلامعية  2017/2016والذين مت حتديد عددهم بثالث
ممثلين يوم الثالثاء  31جانفي  2016انطالقا من الساعة التاسعة صباحا إىل الساعة الرابعة مساءا مبقر رئاسة
جامعة منوبة .
 – 2حق الترشح والتصويت
 ال يتمتع حبق التصويت إال الطلبة أعضاء اجملالس العلمية باملؤسسات الراجعة بالنظر للجامعة، ميكن الرتشح لعضوية جملس اجلامعة لكل الطلبة املرمسني بإحدى املؤسسات التابعة للجامعة مهما كانت مرحلةالدراسة اليت ينتمون إليها،
 ال ميكن للطلبة األعضاء باجملالس العلمية باملؤسسات الراجعة بالنظر للجامعة أن يرتشحوا لعضوية اجمللس، ال خيول الرتشح يف االنتخابات للطلبة األجانب والطلبة املسجلني تسجيال استثنائيا والطلبة املرخص هلم يفاجتياز االمتحانات.

 -3التراتيب الخاصة بانتخاب ممثلي الطلبة:

 تضبط رئاسة اجلامعة قائمة الناخبني بكل مؤسسة ويتم تعليقها يوم اجلمعة  27جانفي ، 2017 يفتح سجل الرتشحات بكل مؤسسة إبتداءا من يوم االثنني  23جانفي  2017على الساعة التاسعة صباحا ويغلق يوم اإلربعاء  25جانفي  2017على الساعة الواحدة بعد الزوال،

مع العلم أن تقدمي مطالب الرتشح وإيداعها يتم وجوبا عن طريق الكاتب العام للمؤسسة الذي يتوىل تسجيلها يف
سجل خاص بذلك طبقا للمعلومات الواردة يف مطلب الرتشح ويتم تقدمي وصل يف الغرض للمرتشح ويكون
الرتشح شخصيا وال تقبل الرتشحات املوجهة عن طريق الربيد أو املقدمة مبوجب توكيل،
 يضع الكاتب العام للمؤسسة بعد التثبت من صحة املعلومات الواردة بالرتشح – كل ترشح يف ظرف حيملعبارة " الترشح النتخاب ممثلي الطلبة بمجلس الجامعة" و يتوىل إحالة جمموع الرتشحات عن طريق عميد أو
مدير املؤسسة إىل رئاسة اجلامعة يوم اإلربعاء  25جانفي  2017مباشرة بعد غلق باب الرتشح،
 -تتوىل رئاسة اجلامعة إعداد القائمة النهائية للمرتشحني وموافاة املؤسسات هبا يوم اخلميس  26جانفي 2017

 يتم تعليق القائمة النهائية للمرتشحني بكل مؤسسة يوم اجلمعة  27جانفي ، 2017 تنطلق احلملة اإلنتخابية يوم اجلمعة  27والسبت  28واإلثنني  30جانفي  2017باملؤسسات اجلامعية، جيرى االقرتاع يوم الثالثاء  31جانفي  2017انطالقا من الساعة التاسعة صباحا إىل الساعة الرابعة مساءامبقر رئاسة اجلامعة ،
 تتوىل جلنة يتم تعيينها مبقتضى قرار صادر عن رئيس اجلامعة فتح صناديق االقرتاع و فرز األصوات و إعدادحمضر جلسة للتصريح بالنتائج و ميكن للطلبة املرتشحني حضور عملية الفرز بصفة مالحظ.
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