
 كلّية العلوم بصف اقس
 بالغ حول

 كليّة انتخاب ممثلي الطلبة بالمجلس العلمي لل

 

ني ابلكلية بعنوان السنة اجلامعية ليكن يف علم كافة   03/23 أنو تبعا دلنشور السيمد وزير التعليم العايل والبحث العلمي عدد 2023-2022الطلبة ادلرّسم
 مارس 09 وادلتعلق ابنتخاب ممثلي الطلبة ابجملالس العلمية، تقرر إجراء انتخاابت ممثلي الطلبة ابجمللس العلمي يوم اخلميس 2023 جانفي 20ادلؤرخ يف 
 :  وذلك على أساس ادلعطيات التالية2023

 .لتمثيل طلبة اإلجازة وادلراحل التحضرييمة (01)طالب واحد  -

 .لتمثيل طلبة مرحلة تكوين ادلهندسني (01)طالب واحد -

 .لتمثيل طلبة ادلاجستري والدكتوراه (01)طالب واحد -

 :وفيما يلي روزانمة خمتلف مراحل ىذه االنتخاابت
 

 مالحظات التاريخ والداعة 

تقديم 
 الترشحات

مكتب في ) 
 (الضبط 

 2023 مارس 02 واخلميس 01 األربعاء يومي
إىل  (09:00 )الساعة التاسعة صباحامن 

 (16:00 )الرابعة بعد الزوالالساعة 

 (النظاميون)للطلبة ادلرّسني ابلكليمة ادلزاولني لدراستهم حيق الرتشح - 
ني لمرمس -2022 ترسيما إستثنائيما بعنوان السنة اجلامعية احلالية  ول

.2023.  
ن من  شخصيايتقدم كل مرتشح -  دبطلب ابعتماد مطبوعة يتسلممها يف االابم

من بطاقة  بنسخة وجوابمكتب الضبط حيث تتم عملية االيداع، ويرفقها 
التعريف الوطنية مصحوبة وجواب بنسخة من شهادة الرتسيم ونسخة من بطاقة 

 .الطالب إن توفرت

سحب 
الترشحات 

  2023 مارس 03يوم اجلمعة 
 (.على الساعة التاسعة صباحا على أقصى تقدير)

 شخصيمايتمم السحب من خالل مطلب خبطم اليد يتقدمم بو ادلعين ابألمر 
.  ابألصل من توصيل إيداع مطلب الرتشمحوجوابمصحواب 

تعليق قائمة 
 المترشحين

 مارس 06 مارس  و االثنني 04السبت يومي 
2023 . 

تعلمق القائمات من طرف اإلدارة ابلفضاءات ادلخصمصة ذلا دبقر الكليمة 
 .وتكون ىذه القائمات وجواب حاملة للختم األزرق للكليمة

الحملة 
 االنتخابية

 مارس 08 مارس و االربعاء 07  الثالاثء يومي
2023. 

 واجب احرتام حق الناخبني يف االختيار و عدم ممارسة الضغوط عليهم  -

 .و نبذ التهديد والعنف

احرتام مبدأ حرية التعبري وإبداء الرأي دون ادلساس ابلنظام العام داخل  -
 .الكليمة

إجراء 
 االنتخابات

 من الساعة 2023 مارس 09 اخلميس يوم
  .الرابعة بعد الزوال إىل الساعةالتاسعة صباحا 

الطلبة النظاميني و ادلسجلني تسجيال يشارك يف عملية التصويت مجيع - 
  .2023-2022استثنائيا بعنوان السنة اجلامعية 

 . دبكتب االقرتاع شخصيا وسراييكون التصويت - 
 ببطاقة الطالب إن توفرت أو ببطاقة التعريف الوطنيمة يستظهر كل انخب- 

 . بشهادة الرتسيم ويوقمع سجل االقرتاعوجوابمصحوبة 
. ابدلراسلة أو بواسطة توكيل التصويت ال جيوز- 
 .يتعنيم إحرتام مبدأ سريمة اإلنتخاب- 

 .2023 مارس 09 اخلميس يوم  فرز األصهات
يتم فرز األصوات من قبل مكتب اإلقرتاع مباشرة إثر االنتهاء من عملية 

حبضور من يرغب يف ذلك من الطلبة ادلرتشحني والطلبة ادلالحضني التصويت 
 .وادلمثلني عن ادلنظمات ذات العالقة وذلك دون سواىم

 

 

 الكاتب العام
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