
90 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 إجراءاتدليل 

           مصلحة الشؤون القانونية     

 النزاعاتو

 



91 

 

 

 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 لشؤون القانونية والنزاعاتمصلحة ا

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية واألرشيف  نكاهية مدير الشؤو رئيس متصرفكوثر مستور  

 والنشر

مصلحة الشؤون القانونية رئيس محمد الحميدي متصرف مستشار  

 والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

نصوص متعلّقة مشاريع  إبداء الرأي في  -1 :نـوع اإلجـراء

 بالتعليم العالي

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء مراحلال

1 

 

بااااااااداء الااااااارأي فااااااااي مشااااااااروع ي مراساااااااالة الاااااااوزارة حااااااااول إتلق ااااااا
 قانون/أمر/قرار/منشور.....

 الوزارة  +  الجامعة
 

 2008فيفاااري  25المااؤرخ فاااي  2008لسااانة  19دد القااانون عااا
دد  أوت  04 الماؤرخ فاي 2716المتعلق بالتعليم العالي واألمار عـا

والمتعلااق بتنظااايم الجامعااات  ومؤسساااات التعلاايم العاااالي  2008

 والبحث وقواعد سيرها.

 

 ن القانونية مصلحة الشؤو وتجميع النصوص القانونية والترتيبية التي يمكن الرجوع إليها.  ففتح مل 2

إحالاة الارأي ممضااى مان قبال رئاايس الجامعاة إلاى مكتااب الضابط إلرساااله  3
 مصالح الوزارة المعنية.إلى 

 مصلحة الشؤون القانونية
+  

 مكتب الضبط
+ 
 باإلجابة المعنيةاإلدارة العامة 

4 

 

   يةمصلحة الشؤون القانون .االحتفاظ بنسخة من الرأي والنص المصاحب وحفظه في الملف

يطاارأ علااى الاانص بعااد نشااره بالرائااد الرساامي وإعااالم ح متابعااة أي تنقااي 5
 المؤسسات الراجعة إلينا بالنظر بذلك.

 مصلحة الشؤون القانونية
+ 

 المؤسسات
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 ون القانونية والنزاعاتمصلحة الشؤ

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية واألرشيف  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 والنشر

لحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون القانونية محمد ا 

 والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

  إعداد المقّررات -2 نـوع اإلجـراء :

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

 الجامعة السيد رئيس تلقي إذن بإعداد مقرر.

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

فيفااري  25المااؤرخ فااي  2008لساانة  19القااانون عاادد 

دد  2008  2716المتعلاااق باااالتعليم العااااالي واألمااار عاااـا
والمتعلاق بتنظايم الجامعاات   2008أوت  04 المؤرخ في

 ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها.

 

2 

 

ر المطلاو  با العتمااد علاى النصاوص الترتيبياة المتعلقااة إعاداد المقار 

ر.  بموضوع المقر 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

3 

 

 

ر على السيد رئيس الجامعة إلمضائه.  السيد رئيس الجامعة إحالة المقر 

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

4 

 

 

ر بالتنسيق مع مكتاب الضابط بالجامعاة ماع  احتارام إسناد تاريخ للمقر 

 التسلسل الزمني.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 + 
 مكتب الضبط  

5 

  

ر وإرساااله إلااى مكتااب الضاابط ليقااوم بإحالتااه إلااى جميااع  نسااخ المقاار 
 األطراف المعنية.

  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 مكتب الضبط 

ر وحفظ الملف. 6 مصلحة الشؤون القانونية بة كتا  االحتفاظ بالنسخة األصلية للمقر 
 والنزاعات
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 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 لحة الشؤون القانونية والنزاعاتمص

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون  

 القانونية والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

 إعداد المقّررات-2 راء :نـوع اإلجـ

 

المراجع والنصوص القانونية  األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

 المعتمدة

 المالحظات

1 

 

 المؤسسة المعنية تلقى دعوة لحضور مجالس التأديب من قبل المؤسسات الجامعية.

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

المااؤرخ  2008لساانة  19القااانون عاادد 

المتعلااق بااالتعليم  2008فيفااري  25فاي 
 الماؤرخ فاي 2716العالي واألمر عـدد 

والمتعلااااااااق بتنظااااااااايم  2008أوت  04

الجامعااات  ومؤسساااات التعلااايم العاااالي 
 والبحث وقواعد سيرها.

 

2 

 

ر عرضااه علااى المجلااس وطلااب تجااااوز  درس ملااف الطالااب المقاار 

 النقائص إن وجدت.

 زاعاتمصلحة الشؤون القانونية والن

+ 
 المؤسسة المعنية

3 

 

 

 المؤسسة المعنية اإلذن بعقد المجلس في التاريخ المقرر.

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

4 

 

 

  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات حضور مجلس التأديب
+ 

 المؤسسة المعنية 

  اتمصلحة الشؤون القانونية والنزاع تلقي محضر مجلس التأديب  5
+ 

 المؤسسة المعنية  

رات التى تعود سلطة إمضا 6 ها إلى السايد رئايس ءإعداد مشاريع المقر 
 الجامعة قصد اإلمضاء.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 رئيس الجامعة  إمضاء المقررات من قبل رئيس الجامعة. 7
 + 
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 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

القاارار مااع الوثااائق المصاااحبة إلااى الساايد وزياار  تاتم  إحالااة مشااروع 8

 التعليم العالي والبحث العلمي لسمضاء.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 السيد وزير التعليم العالي

كان  *في صورة ما

إمضاء القرار من 
 ا تصاص السيد الوزير

 ية والنزاعاتمصلحة الشؤون القانون تلقي القرار ممضى من قبل السيد الوزير. 9
+ 

 السيد وزير التعليم العالي

 

10 

 

 

ر بالتنسيق مع مكتاب الضابط بالجامعاة ماع احتارام  إسناد تاريخ للمقر 
 التسلسل الزمني.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 مكتب الضبط  

11 

  

ر وإرساال إلاى مكتاب الضاابط ليقاوم بإحالتاه إلااى  األصاال نساخ المقار 
 ة قصد تنفيذه.المؤسسة المعني

  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 مكتب الضبط 
+ 

 المؤسسة المعنية 

ر وحفظ الملف. 12  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعاتكتابة  االحتفاظ بنسخة من المقر 
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 نونية واألرشيف والنشراإلدارة الفرعية للشؤون القا

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

مشاريع إبداء الرأي في  أو إعداد -4نـوع اإلجـراء :

 (دولية)وطنية أو  اإلتفاقيات

 

 المالحظات النصوص القانونية المعتمدةالمراجع و األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

أو إحالاة مان مصالحة التعااون الادولي أو  تلقى مراسالة المؤسساة الجامعياة 

اتفاقيااة مااع  فااي مشااروع مصاالحة التفاات ح علااى المحاايط حااول إبااداء الاارأي
مؤسساااة جامعياااة أ ااار  )وطنيااااة أو أجنبياااة( أو مؤسساااة مااان المحاااايط 

 اإلقتصادي واإلجتماعى..

 عنيةالمؤسسة الم

+ 
 المصلحة المعنية

+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

 25الماااؤرخ فاااي  2008لسااانة  19القاااانون عااادد 

المتعلاااق باااالتعليم العاااالي واألمااار  2008فيفاااري 
دد   2008أوت  04 المااااااااؤرخ فااااااااي 2716عاااااااـا

والمتعلااق بتنظااايم الجامعااات  ومؤسساااات التعلااايم 

 العالي والبحث وقواعد سيرها.
. 

 

2 

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بنودها. أو مراجعة ع اإلتفاقية وإعداددرس موضو

3 

 

 

 المؤسسة المعنية .بعد التعديل عرضها على المؤسسة الجامعية المعنية لسدالء بمالحظاتها
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

لها للطارف رسااإل نص االتفاقية بعد التعاديل إلاى المصالحة المعنياة إرجاع 4

 .المتعاقد معه لسمضاء.

 مصلحة الشؤون القانونية

+ 
 لتعاون الدوليمصلحة ا

+ 

 مصلحة التفت ح على المحيط

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات االحتفاظ بنسخة من االتفاقية وحفظ الملف. 5
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 للشؤون القانونية واألرشيف والنشراإلدارة الفرعية 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  ندير الشؤوكوثر مستور متصرف رئيس كاهية م 

 واألرشيف والنشر

محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون  

  القانونية والنزاعات

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

 إعداد مشاريع العقود -5نـوع اإلجـراء :

 

 

 المراحل

 

 وصف مفصل لمراحل اإلجراء

 

 األطراف المعنية

 

 دةالمراجع والنصوص القانونية المعتم

 

 المالحظات

1 

 

ت  تلقاى مراساالة المؤسسااة الجامعياة فااي إباارام عقاد كااراء المحااال 

ات المؤسسات الجامعية  .الترفيهية أو عقود كراء مقر 

 المؤسسة المعنية

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

 2008فيفاااري  25المااؤرخ فاااي  2008لسااانة  19القااانون عااادد 

دد المتعلااق بااالتعليم العااالي، واألماار   04 المااؤرخ فاااي 2716عاـا
والمتعلاااق بتنظاااايم الجامعااااات  ومؤسسااااات التعلاااايم  2008أوت 

 العالي والبحث وقواعد سيرها.

 

2 

 

درس موضااوع العقااد وإعاااداد بنااوده ودراساااة كااراس الشاااروط 
 .ومد  احترام إجراءات التسويغ )تسويغ المحالت الترفيهية(

 2010 برأكتو 25/ المؤرخ في 2010/ 45المنشور عدد  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
تسويغ المشار  بالمؤسسات الخاضعة إلشراف بالمتعلق 

 .الوزارة

 

3 

 

 

عرض مشروع العقد بعد تعديله على المؤسساة الجامعياة المعنياة 
 .وإكمال الوثائق الناقصة لسدالء بمالحظاتها

 المؤسسة المعنية
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

 )فيما يتعلااااق بعقااااود تسااااويغ مقااااراتمشااااروع العقاااادعاااارض  4

 على مصالح الوزارة إلبداء الرأي.المؤسسات( 

 مصلحة الشؤون القانونية

+ 
 اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز

 + 

اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
 والنزاعات

  

5 

 

 

رئااايس المؤسساااة الجامعياااة  وإرجاعاااه لالعقاااد  المصااادقة علاااى
 .يله بالقباضة الماليةلتسجالمعنية 

  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 المؤسسة المعنية

  

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات  إرسالها إلى السيد رئيس الديوان للمصادقة واإلعالم 6
 + 
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 السيد رئيس الديوان

 شؤون القانونية والنزاعاتمصلحة ال تلقى العقود بعد المصادقة عليها من قبل السيد رئيس الديوان.  7

 + 
 السيد رئيس الديوان

  

8 

  

إرسااال العقااود إلااى مكتااب الضاابط ليقااوم بإحالتهاااإلى المؤسسااة 
 المعنية قصد تنفيذها واعتمادها.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 مكتب الضبط 

  

 مصلحة الشؤون القانونيةكتابة  االحتفاظ بنسخة من العقد وحفظ الملف. 9

 والنزاعات
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 ونية والنزاعاتمصلحة الشؤون القان

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

علي السالمي أتستا  أّول فوق الرتبة كاتب عام الجامعة:  

 مكلّف بالنفا  إلى المعلومة

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 مكلف بالنفا  إلى المعلومةالنائب  واألرشيف والنشر

 اإلجابة على مطالب النفا  إلى المعلومة -6 جـراء :نـوع اإل

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

مطلااب النفاااذ إلااى المعلوماة ماان قباال المعنااي باألمر)طالاب، أسااتاذ، عاماال، عااون تلقاي 

 شرة لد  اإلدارةأو حضوره مبا.إدارة................

 المكل ف بالنفاذ

+ 
  نائب المكل ف بالنفاذ

 2016لسنة  22قانون أساسي عدد  

 2016مارس  24المؤرخ في 
والمتعلق بالحق في النفاذ إلى 

 المعلومة.

 2014لسنة  63قانون أساسي عدد  
 2004جويلية  27المؤرخ في 

والمتعلق بحماية المعطيات 
 الشخصية.

ؤرخ في الم 2011-41مرسوم عدد  

والمتعل ق بالنفاذ  2011ماي  26
إلى الوثائق اإلدارية للهياكل 

 العمومية.

المؤرخ في  2011-54مرسوم عدد  
والمتعلق بتنقيح  2011جوان  11

 2011-14وإتمام المرسوم عدد 
 2011ماي  26المؤرخ في 

والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق 
 اإلدارية للهياكل العمومية. 

ة عاااااادد منشاااااور رئاااااايس الحكوماااااا 

ماااااي  05المااااؤرخ فااااي  25/2012
المتعلااق بالنفاااذ إلااى الوثااائق  2012
 اإلدارية.

 

2 

 

ه باه وتساجيله  إعانة المعني باألمر على تعمير مطلاب النفااذ وفاق النماوذج الاذي ياتم ماد 

 .بمكتب الضبط

 أو نائبه المكل ف بالنفاذ

+ 
 المعني باألمر

+ 
 مكتب الضبط

 المكلف بالنفاذ أو نائبه ى المصلحة المعنية أو المؤسسة المعنيةإرسال مطلب المعني باألمر إل 

3 

 

 

 المكلف بالنفاذ أو نائبه . يوما 15إجابة طالب الخدمة في أجل أقصاه 
+ 

 طا  الخدمة

+ 
 مكتب الضبط

 النزاعاتمصلحة الشؤون القانونية وكتابة  االحتفاظ بنسخة من المراسالت وحفظ الملف إلى حين ورود جديد فيه. 5

 

 

 



99 

 

 

 

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

 بيرونايمشاروع  مركاز التوثياق الجاامعي حاول متابعاة مراحال تنفياذتلقي مراسلة مان 
 .في المؤسسات الراجعة بالنظر إلى جامعة القيروان

 مركز التوثيق الجامعي
+ 

 لشؤون القانونية والنزاعات مصلحة ا

  

2 

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات  مراسلة المؤسسات في الغرض.
+ 

  مركز التوثيق الجامعي
+ 

 المؤسسات المعنية

3 

 

 

تلقاي إجابااة المؤسساات وإرسااالها عباار البرياد اإللكترونااى إلااى الخلياة المكلفااة بمتابعااة 
 .مشروع البيروني 

 ونية والنزاعاتمصلحة الشؤون القان
+ 

 المؤسسات المعنية
+ 

 مركز التوثيق الجامعي

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات إحالة المراسالت إ"لى مكتب الضبط إلرسالها إلى مركز التوثيق الجامعي 4
+ 

 المؤسسات المعنية
+ 

 مركز التوثيق الجامعي

مصلحة الشؤون القانونية كتابة  رود جديد فيه.االحتفاظ بنسخة من المراسالت وحفظ الملف إلى حين و 5

 والنزاعات

 

 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف 

 والنشر

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون القانونية  

 والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

   ونيمتابعة إنجاز مشروع بير -7 نـوع اإلجـراء :
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 ف والنشراإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشي

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

ؤون محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الش 

 القانونية والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

 االتستشارات القانونية -8نـوع اإلجـراء :
 

المراجع والنصوص القانونية  األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

 المعتمدة

 المالحظات

1 

 

تلقي مراسالة المؤسساة المعنياة حاول استشاارة قانونياة، أو 

 تلقي االستشارة من إحد  اإلدارات الفرعية بالجامعة.

 ية المعنيةالمؤسسة الجامع

 أو الجامعة
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 

 

المؤرخ  2008لسنة  19القانون عدد  -
المتعلااق بااالتعليم  2008فيفااري  25فاي 

دد  الماااؤرخ  2716العااالي، واألمااار عاـا
والمتعلاااق بتنظااايم  2008أوت  04 فاااي

الجامعااات  ومؤسساااات التعلااايم العاااالي 

 والبحث وقواعد سيرها.
 

 

ـ:تتعلق اال  ستشارات ب

تأويال بعاض النصاوص القانونياة والترتيبياة 
 للنظر في كيفية تطبيقها.

النظاااار فااااي مطابقااااة مشاااااريع أواماااار أو  -
قاااارارات فردياااااة أو مقااااررات أو عقاااااود أو 

 مناشير للمقتضيات القانونية.

إبااداد الاارأي فااي مشاااريع اتفاقيااات تبرمهااا  -
 الجامعة أو المؤسسات الخاضعة إلشرافها.

2 

 

تجميااع المراجااع القانونيااة ماان قااوانين، أواماار، ملااف وفااتح 
قارارات، مناشاير، فقاه قضااء، وفقاه... المتعلقاة بموضااوع 

 االستشارة.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 

 

  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات دراسة موضوع االستشارة. 3

لماي أو توجيه مراسلة إلى وزارة التعلايم العاالي والبحاث الع 4
المحكماة اإلدارياة أو إلاى الاوزارة األولاى أو وزارة الماليااة 

أو المكلف العام بنزاعات الدولاة حاول االستشاارة القانونياة 
 المطروحة.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 

* إن اقتضااى األماار وذلااك بااإذن ماان رئاايس 
 الجامعة.

ها فااي تلقاي إجابااة الهيكاال أو الهياكاال التاي وقعاات استشااارت 5

 الموضوع.

 الهيكل أو الهياكل المستشارة

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

* وياااااتم اعتمادهاااااا للااااارد علاااااى موضاااااوع 

االستشااارة المعروضااة واعتمادهااا كمرجاااع 
 في الحاالت المماثلة عند االقتضاء.
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 زاعاتمصلحة الشؤون القانونية والن إجابة اإلدارة المعنية حول االستشارة المطلوبة. 6
+ 

 مكتب الضبط

 

مصلحة الشؤون القانونية كتابة  حفظ الملف حسب الموضوع الخاص به. 7

 والنزاعات
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

بالجامعة جلسات ف المختلحضور  -9نـوع اإلجـراء : 

 ومجلس الجامعة

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

 الجامعةئيس ر تلقي دعوات لحضور جلسات اللجان المعنية.   1

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

 

 
 

 

د إباااداء الااارأي مااان الناحياااة حضاااور جلساااات اللجاااان المعنياااة قصااا 2
 القانونية في المواضيع المطروحة.

   مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات إنجاز التوصيات الناجمة عن عقد اجتماعات هذه اللجان. 3

+ 
 رؤساء اللجان المعنية 
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 القيروان جامعة

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤوكوث 

 واألرشيف والنشر

محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون  

 القانونية والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

 مطالب مسبقة -10: نـوع اإلجـراء 

 

 المالحظات القانونية المعتمدةالمراجع والنصوص  األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

العارض الصادر في حقه القرار موضوع  تلقي مطلب مسبق للطعن في قرار إداري. 1

 الطعن 
)مدرسون جامعيون، طلبة، موظفون، 

 أولياء( 
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

جاااوان 1الماااؤرخ فاااي  40القاااانون عااادد 

 والمتعلااااااق بالمحكمااااااة اإلداريااااااة 1972
 .وص المنقحة والمتم مة لهوجيع النص

مااااي  3الماااؤرخ فاااي  982األمااار عااادد 
والخاااااص بالعالقااااة بااااين اإلدارة  1993

 والمتعاملين معها.

* يسااااتوجب رد اإلدارة علااااى هااااذه 

المطالااااب مااااع التعلياااال إن اقتضاااات 
 النصوص القانونية ذلك.

توجيااه نسااخة ماان ملااف المطلااب المساابق إلااى الجهااة اإلداريااة  2

قااارار، إلباااداء الااارأي ماااع تعليااال القااارار المعنياااة المصااادرة لل
لشااااؤون القانونيااااة ل اإلدارة الفرعيااااةموضااااوع الطعاااان ومااااد 

بالوثاااائق والمساااتندات، الالزماااة لااادرس  رشااايف والنشااارواأل
 الملف. 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 الجهة اإلدارية المعنية المصدرة للقرار

 

الماؤرخ فاي  2008لسنة  19القانون عدد 

المتعلاااااااق باااااااالتعليم  2008فااااااري في 25
دد   الماؤرخ فااي 2716العاالي، واألمار عـا

والمتعلاااااااااااق بتنظااااااااااايم  2008أوت  04
الجامعااااات  ومؤسسااااات التعلاااايم العااااالي 

 والبحث وقواعد سيرها.

جميع المراسالت الواردة والصادرة 

 يتم  تسجيلها لد  مكتب الضبط

ع تلقااي رد الجهااة اإلداريااة المعنيااة المصاادرة للقاارار موضاااو 3
 الطعن.

 الجهة اإلدارية المعنية المصدرة للقرار
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

درس المطلاااب المساااابق باالعتمااااد علااااى المعطياااات الااااواردة   4
بإجاباااة الجهاااة اإلدارياااة المعنياااة وطبقاااا للنصاااوص القانونياااة 

 المنطبقة على الوضعية المطروحة. 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 

 

 

توجياااه مكتاااو  للمعناااي بااااألمر يتضااامن إجاباااة اإلدارة علاااى  5

 الطعون التي تقدم بها وتمسكها بالقرار المطعون فيه.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 العارض 

مااااي  3الماااؤرخ فاااي  982األمااار عااادد 

والاااذي يلااازم اإلدارة باااالرد علاااى  1993
 شكايات المواطنين.

 د رئيس الجامعة إذا ما تبي  إعداد مذكرة إلى السي 6

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 + 

* في صورة ما إذا تباين أن المطلاب  

المسبق ال يرتكز على أساس قانوني 
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 وواقعي سليم. السيد رئيس الجامعة ن لسدارة أن القرار موضوع الطعن غير شرعي.

 السيد رئيس الجامعة  ا أعاله.تلقي رد السيد رئيس الجامعة على المذكرة المشار إليه 7

 + 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

توجياااه مكتااااو  إلااااى الجهاااة اإلداريااااة أو المؤسسااااة المعنيااااة  8
إلعالمهااا بتعليمااات الساايد رئاايس الجامعااة قصااد التراجااع فااي 

 القرار وإعالم الشاكي.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 الجهة المصدرة للقرار 

  

* يمكااان الرجاااوع إلاااى هاااذا الملاااف   مصلحة الشؤون القانونية والنزاعاتكتابة  حفظ الملف. 9
العتماده في صورة تقاضاي المعناي 

 باألمر لد  المحكمة اإلدارية.
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 راإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنش

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 قضايا تجاوز السلطة

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون  

 القانونية والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

القضايا االتستعجالية اإلدارية )قضايا  -1 نـوع اإلجـراء:

 توقيف التنفيذ أو تأجيل التنفيذ أو األ ون االتستعجالية(

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية اإلجراءوصف مفصل لمراحل  المراحل

 المحكمة اإلدارية   .المطلب ومستنداتهتلقي  1
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

 
جاااوان  1الماااؤرخ فاااي  40القااانون عااادد  -

 والمتعلق بالمحكمة اإلدارية. 1972
المااؤرخ فااي  2008لساانة  19القاانون عاادد 

المتعلااق باالتعليم العااالي،  2008فيفاري  25

دد  أوت  04 المااؤرخ فااي 2716واألماار عاـا
والمتعلااااااااق بتنظاااااااايم الجامعااااااااات   2008

ومؤسساات التعلاايم العاالي والبحااث وقواعااد 
 سيرها..

)جديد( من قانون المحكمة  31الفصل 6

 اإلدارية.
)جديد( من قانون المحكمة  45الفصل  -

 اإلدارية.
قانون المحكمة  )جديد( من 45الفصل  -

 اإلدارية.

)جديااد( ماان قااانون المحكمااة  45الفصاال  -
 اإلدارية.

)جدياااد(من قاااانون المحكماااة  45الفصااال  -
 اإلدارية.

)جديااد( ماان قااانون المحكمااة  41الفصاال  -

 اإلدارية.
 

 

 

توجياااه نساااخة مااان المطلاااب ومساااتنداته إلاااى الجهاااة اإلدارياااة المعنياااة  2
ع تعليال القارار موضاوع الطعاان المصادرة للقارار قصاد إباداء الارأي ما

وماد مصاالحة الشااؤون القانونيااة بالوثااائق والمسااتندات الالزمااة لاادرس 
 الملف.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 الجهة اإلدارية المعنية 
 المصدرة للقرار

 

 رالجهة اإلدارية المعنية المصدرة للقرا تلقي رد الجهة اإلدارية المعنية المصدرة للقرار. 3
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

دراسااة المطلااب ومسااتنداته علااى ضااوء رأي الجهااة اإلداريااة المعنيااة   4
المصااادرة للقااارار واعتماااادا علاااى التراتياااب القانونياااة المنطبقاااة علاااى 

 الوضعية.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 

 

جامعااة علاااى توجيااه مكتااو  إلااى المحكمااة اإلدارياااة يتضاامن إجابااة ال 5
مطااااعن العاااارض وتمساااكها باااالقرار المطعاااون فياااه وطلاااب رفاااض 

 المطلب، وذلك في اآلجال القانونية.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
  + 

 المحكمة اإلدارية
 

*فاااااي صاااااورة ماااااا إذا تباااااين أن 
الااادعو  ال ترتكاااز علاااى أساااااس 

 قانوني وواقعي سليم.

وطاارد إمكانيااة التراجااع فااي  إعااداد مااذكرة إلااى الساايد رئاايس الجامعااة 6
القااارار وذلاااك فاااي صاااورة ماااا إذا رأت اإلدارة، بماااا تاااوفر لهاااا مااان 

 معطيات، أن القرار المطعون فيه غير شرعي.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 السيد رئيس الجامعة

 

  السيد رئيس الجامعة  تلقي رد السيد رئيس الجامعة. 7
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+ 
 لنزاعاتمصلحة الشؤون القانونية وا

 

توجيه إجابة إلى المحكمة اإلدارياة وفاق تعليماات السايد رئايس الجامعاة  8
 المتضمنة الموافقة على مطلب توقيف التنفيذ.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 المحكمة اإلدارية

فاااااي انتظااااااار إتمااااااام إجااااااراءات 
التراجاااااع ماااااع الجهاااااة اإلدارياااااة 

 المعنية.

ة اإلداريااة المعنياة المصادرة للقارار ودعوتهااا توجياه مراسالة إلاى الجها 9
إلااى التراجااع فااي القاارار، وذلااك طبقااا لتعليمااات الساايد رئاايس الجامعااة 

 وإعالم جامعة القيروان بمآل الموضوع في أقر  اآلجال.

  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

الجهة اإلدارية المعنية المصدرة  
 للقرار

 

ة المعنياة يتضاامن إعالمناا بااالتراجع فاي القاارار تلقاي رد الجهاة اإلدارياا 10
 والمستندات التي تثبت ذلك.

 الجهة اإلدارية المعنية 
 المصدرة للقرار 

 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

توجيااه إجابااة إلااى المحكمااة اإلداريااة تتضاامن إعالمهااا بااالتراجع فاااي  11

ا يساتوجب النظار القرار ودعوتها إلى طرد القضية نظرا لعدم وجود م
 فيها.

  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 + 
 المحكمة اإلدارية

 

تلقي مكتو  مان المحكماة اإلدارياة يتضامن طلاب مادها بوثاائق تخاص  12

مطلب توقيف التنفيذ أو تأجيال التنفياذ أو مطلاب اإلذن االساتعجالي عناد 
 االقتضاء.

 المحكمة اإلدارية 

 + 
 والنزاعات مصلحة الشؤون القانونية

*فااااااي صااااااورة تمسااااااك اإلدارة 

 بالقرار موضوع الطعن.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات مراسلة الجهة اإلدارية المعنية لمدنا بالوثيقة أو الوثائق المطلوبة. 13
 + 

 الجهة اإلدارية المعنية

 

تلقااي رد الجهااة اإلداريااة المعنيااة والمتضاامن ماادنا بالوثيقااة أو الوثااائق  14
 لمطلوبة.ا

 الجهة اإلدارية المعنية 
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات مراسلة المحكمة اإلدارية قصد مدها بالوثيقة أو الوثائق المطلوبة. 15

 + 
 المحكمة اإلدارية

 

 تلقي نسخة من قرار صادر عان المحكماة اإلدارياة يقضاي إماا بتوقياف 16

 التنفيذ أو بتأجيل التنفيذ أو تنفيذ اإلذن االستعجالي. 

 المحكمة اإلدارية 

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

ع èع17

        

توجيااه نسااخة ماان القاارار إلاااى الجهااة اإلداريااة المعنيااة المصاادرة لاااه 
 لسعالم.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 الجهة اإلدارية المعنية 

 صدرة للقرارالم

* فااااي صاااااورة رفاااااض مطلاااااب 
 العارض.
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تلقي النسخة اإلدارية من المحكمة اإلدارية فاي قضاية توقياف التنفياذ أو  18
 تأجيل التنفيذ أو اإلذن االستعجالي. 

* فاااااي صااااااورة قباااااول مطلااااااب  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 العارض. 

اريااة عنااد االقتضاااء ساايد رئاايس الجامعااة بقاارار المحكمااة اإلدالإعااالم  19
 لسذن بما يراه.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 السيد رئيس الجامعة
 

 

توجياه نسااخة مان قاارار المحكماة اإلداريااة الاى الجهااة اإلدارياة المعنيااة  20
بااالقرار موضااوع الطعاان إليقاااف العماال بااالقرار موضااوع الطعاان أو 

 تأجيله  أو تنفيذ اإلذن االستعجالي. 

 الشؤون القانونية والنزاعات مصلحة
 + 

 الجهة اإلدارية المعنية 

 المصدرة للقرار 

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات متابعة تنفيذ القرار المطعون فيه مع الجهة اإلدارية المعنية. 21

+ 
 الجهة اإلدارية المعنية 

مباشااااارة أو كتابيااااااا إلاااااى حااااااين 

 الحصول على قرار التسوية.

مصلحة الشؤون القانونية كتابة  .ملفحفظ ال 22

 والنزاعات

*حفااظ الملااف نهائيااا مااع إمكانيااة 

الرجوع إليه  العتماده في صاورة 
ماا إذا تقادم المعنااي بااألمر بقضااية 

 في األصل.
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 صلحة الشؤون القانونية والنزاعاتم

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 قضايا تجاوز السلطة

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

قانونية ال نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون  

 القانونية والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

  نـوع اإلجـراء :

 قضايا اإللغاء )الطور االبتدائي(-2

 

 لمالحظاتا المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

 المحكمة اإلدارية تلقي عريضة الدعو  ومستنداتها تتعلق بالطعن في قرار إداري. 1
   + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 1972جااااوان  1المااااؤرخ فااااي  40القاااانون عاااادد 
 والمتعلق بالمحكمة اإلدارية. 

 

توجيه نسخة من عريضة الدعو  ومساتنداتها إلاى الجهاة اإلدارياة  2
يااة المصااادرة للقااارار قصاااد إبااداء الااارأي ماااع تعليااال القااارار المعن

موضااااوع الطعاااان ومااااد مصلحةالشااااؤون القانونيااااة والنزاعااااات 
 بالوثائق والمستندات الالزمة لدرس الملف.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
              + 

 الجهة اإلدارية المعنية 
 المصدرة للقرار

 25خ فاااي الماااؤر 2008لسااانة  19القاااانون عااادد 
المتعلاااق باااالتعليم العاااالي، واألمااار  2008فيفاااري 

دد   2008أوت  04 المااااااااؤرخ فاااااااااي 2716عاااااااـا
والمتعلاااق بتنظااايم الجامعاااات  ومؤسساااات التعلااايم 

 العالي والبحث وقواعد سيرها.

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات تلقي رد الجهة اإلدارية المعنية المصدرة للقرار. 3
               + 

 جهة اإلدارية المعنية ال
 المصدرة للقرار

  

دراساااة عريضاااة الااادعو  ومساااتنداتها علاااى ضاااوء رأي الجهاااة   4
اإلدارية المعنية المصدرة للقرار واعتماادا علاى التراتياب القانونياة 

 المنطبقة على الوضعية.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 

  

جاباة الجامعاة علاى توجيه مكتو  إلاى المحكماة اإلدارياة يتضامن إ 5
مطااعن العااارض وتمسااكها بااالقرار المطعاون فيااه وطلااب رفااض 

 الدعو ، وذلك في اآلجال القانونية.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 المحكمة اإلدارية

 1972جااااوان  1المااااؤرخ فااااي  40القاااانون عاااادد 
 والمتعلق بالمحكمة اإلدارية.

*فااااي صااااورة مااااا إذا تبااااين أن 
كااز علااى أسااااس الاادعو  ال ترت

 قانوني وواقعي سليم.

إعداد مذكرة إلى السيد رئيس الجامعة وطارد إمكانياة التراجاع فاي  6
 القرار. 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 السيد رئيس الجامعة

فااي صااورة مااا إذا رأت اإلدارة،  
بمااا تااوفر لهااا ماان معطيااات، أن 

القااااارار المطعاااااون فياااااه غيااااار 
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 شرعي.

 السيد رئيس الجامعة يد رئيس الجامعةتلقي رد الس 7

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

توجيااه إجابااة إلااى المحكمااة اإلداريااة وفااق تعليمااات الساايد رئاايس  8
الجامعااة المتضاامنة الموافقااة علااى التراجااع فااي القاارار موضااوع 

 الطعن.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 المحكمة اإلدارية

ر إتماااام إجاااراءات * فاااي إنتظاااا 
التراجااااع مااااع الجهااااة اإلداريااااة 

 المعنية. 

توجياااه مراسااالة إلاااى الجهاااة اإلدارياااة المعنياااة المصااادرة للقااارار  9
ودعوتهااا إلااى التراجااع فااي القاارار موضااوع الطعاان، وذلااك طبقااا 

لتعليمات السيد رئيس الجامعة وإعالمنا بمآل الموضوع فاي أقار  
 اآلجال.

 زاعاتمصلحة الشؤون القانونية والن
  + 

 الجهة اإلدارية المعنية
 المصدرة للقرار

  

تلقاي رد الجهااة المعنيااة يتضاامن إعالمناا بااالتراجع فااي القاارار مااع  10

 تسوية الوضعية ومدنا بالمستندات التي تثبت ذلك.

 الجهة اإلدارية المعنية 

 المصدرة للقرار 
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

المحكماة اإلدارياة تتضامن إعالمهاا باالتراجع فاي توجيه إجابة إلاى  11
القرار ودعوتها إلى طارد القضاية نظارا لعادم وجاود ماا يساتوجب 

 النظر فيها.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 المحكمة اإلدارية

  

تلقي رد المعني بااألمر  علاى جاوا  اإلدارة  عان طرياق المحكماة  12

 اإلدارية.

 المحكمة اإلدارية  

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

* فااااي صااااورة مااااا إذا قااااررت 

اإلدارة التمسك بالقرار موضوع 
 الطعن.

توجيه نسخة من إجاباة المعناي بااألمر إلاى الجهاة اإلدارياة المعنياة  13

 المصدرة للقرار لسعالم وإبداء الرأي.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 + 
 المصدرة للقرارالجهة اإلدارية المعنية  

  

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات تلقي رد الجهة المعنية المصدرة للقرار. 14

 + 
 الجهة اإلدارية المعنية

  

دراسااة إجابااة العااارض علااى ضااوء رأي الجهااة اإلداريااة المعنيااة  15
واعتماااادا علاااى النصااااوص القانونياااة المنطبقااااة علاااى الوضااااعية 

 المطروحة.

 نونية والنزاعاتمصلحة الشؤون القا
 

  

توجيه إجابة إلى المحكمة اإلدارية تتضمن رد الاوزارة علاى إجاباة  16
 العارض.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 المحكمة اإلدارية 
 

  

تلقاي مكتاو  مان المحكماة اإلدارياة يتضامن طلاب مادها بوثيقااة أو  17

 وثائق تخص قضية في تجاوز السلطة.

 المحكمة اإلدارية

  + 

 * إن اقتضى ذلك سير التحقيق. )جديد( من قانون المحكمة اإلدارية. 45الفصل 
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 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات مراسلة الجهة اإلدارية المعنية لمدنا بالوثيقة أو الوثائق المطلوبة. 18

+ 
 الجهة اإلدارية المعنية 

  

اإلدارياااة المعنياااة والمتضااامن مااادنا بالوثيقاااة أو  تلقاااي رد الجهاااة 19
 الوثائق المطلوبة.

 الجهة اإلدارية المعنية
  + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات مراسلة المحكمة اإلدارية قصد مدها بالوثيقة أو الوثائق المطلوبة. 20
 + 

 المحكمة اإلدارية

  

ساتدعاء مان المحكماة اإلدارياة قصاد حضاور جلساة مرافعاة تلقاي ا 21
 تخص قضية في تجاوز السلطة.

 المحكمة اإلدارية 
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

توجياه نساخة ماان االساتدعاء إلاى الجهااة اإلدارياة المعنياة لسعااالم  22

 ولمعرفة إن كان هناك عنصرا جديدا في القضية.

 ة والنزاعاتمصلحة الشؤون القانوني

+ 
 الجهة اإلدارية المعنية

   

  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات دراسة الملف من جديد ومراجعته قبل انعقاد جلسة المرافعة. 23

 

 

حضور جلسة المرافعة لد  المحكمة اإلدارياة  لتمثيال الجامعاة فاي  24

 القضية. 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  + 
 اريةالمحكمة اإلد

 

 
 

 

تلقااي نسااخة ماان قاارار صااادر عاان المحكمااة اإلداريااة فااي قضااية  25

 تجاوز سلطة يقضي برفض الدعو . 

 المحكمة اإلدارية 

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

توجياه نساخة مان القارار إلاى الجهاة اإلدارياة المعنياة المصادرة لاه  26

 لسعالم.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 +  
 الجهة اإلدارية المعنية

 المصدرة للقرار 

  

مصلحة الشؤون القانونية كتابة  .  حفظ الملف 27
 والنزاعات
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 قضايا تجاوز السلطة

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

رئيس مصلحة الشؤون محمد الحميدي متصرف مستشار  

 القانونية والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

  نـوع اإلجـراء :

 قضايا اإللغاء )الطور االستئنافي، المستأنف الجامعة( -3

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

رار صااادر عاان المحكمااة اإلداريااة فااي تلقااي نسااخة إداريااة ماان قاا 1
 قضية تجاوز السلطة يقضي بإلغاء القرار المطعون فيه.

 المحكمة اإلدارية 
+ 

  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

توجيااه نساااخة مااان قاارار المحكماااة االدارياااة الااى الجهاااة المعنياااة  2
المصدرة له لسعالم ولطلب رأيهاا فاي  صاوص اساتئناف الحكام 

   من عدمه.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 الجهة اإلدارية المعنية 
 المصدرة للقرار 

  

 تلقي رد الجهة اإلدارية المعنية المصدرة للقرار. 3

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 + 
 الجهة اإلدارية المعنية 

 المصدرة للقرار

  

   شؤون القانونية والنزاعاتمصلحة ال إعداد مطلب استئناف الحكم االبتدائي.  4

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات توجيه مطلب لالستئناف إلى المحكمة اإلدارية. 5

+ 
 المحكمة اإلدارية 

  

 1972جوان  1المؤرخ في  40القانون عدد 

 والمتعلق بالمحكمة اإلدارية.

 

 ي رد السيد رئيس الجامعة.تلق  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات إعداد مذكرة استئناف.  6

توجيه ماذكرة االساتئناف ومساتنداتها إلاى المكلاف العاام بنزاعاات  7

ه.  الدولة قصد تبليغها إلى المستأنف ضد 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 المكلف العام بنزاعات الدولة  

 1972جوان  1المؤرخ في  40القانون عدد 

 والمتعلق بالمحكمة اإلدارية.
 1988مارس  7المؤرخ في  13قانون عدد ال

والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية 
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والمؤسسات الخاضعة إلشراف الدولة و اصة 
 الفصل األول منه.

ه. 8  المكلف العام بنزاعات الدولة  تلقي مذكرة االستئناف ومحضر تبليغها إلى المستأنف ضد 
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

توجيااه مااذكرة االسااتئناف ومحضاار تبليغهااا ونسااخة ماان الحكاام  9
 االبتدائي إلى المحكمة اإلدارية.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 المحكمة اإلدارية 

  

تلقي استدعاء مان المحكماة اإلدارياة قصاد حضاور جلساة مرافعاة  10

 في القضية االستئنافية.

 المحكمة اإلدارية 

+ 
 القانونية والنزاعاتمصلحة الشؤون 

  

توجياه نساخة مان االساتدعاء إلاى الجهاة اإلدارياة المعنياة لسعاالم  11

 ولمعرفة إن كان هناك عنصرا جديدا في القضية.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 الجهة اإلدارية المعنية

   

  شؤون القانونية والنزاعاتمصلحة ال دراسة الملف من جديد ومراجعته قبل انعقاد جلسة المرافعة. 12
 

 

حضاور جلسااة المرافعااة لااد  المحكمااة اإلداريااة  لتمثياال الجامعااة  13

 في القضية. 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  + 
 المحكمة اإلدارية

 

 
 

 

تلقاي نساخة ماان الحكام صااادر عان المحكماة اإلداريااة فاي القضااية  14
 و  العارض. االستئنافية يقضي بقبول االستئناف ورفض دع

 المحكمة اإلدارية 
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

  

توجيه نسخة مان القارار إلاى الجهاة اإلدارياة المعنياة المصادرة لاه  15
 لسعالم.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
  + 

 الجهة اإلدارية المعنية المصدرة للقرار

  

   والنزاعاتمصلحة الشؤون القانونية  .  حفظ الملف 16

تلقي نسخة مان الحكام الصاادر عان المحكماة اإلدارياة فاي القضاية  17
 االستئنافية يقضي برفض االستئناف.

 المستأنف ضده الصادر لفائدته الحكم
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

 مصاالحةالساايد رئاايس الجامعااة تتضاامن رأي  إلااىإعااداد مااذكرة  18
حاااول كيفيااة تنفياااذ حكاام المحكماااة  تالشااؤون القانونياااة والنزاعااا

 .اإلدارية

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 السيد رئيس الجامعة 

من قانون المحكمة  11و10و 9و 8الفصول 
 اإلدارية.

 

 السيد رئيس الجامعة تلقي رد السيد رئيس الجامعة. 19
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
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 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات المعنية قصد تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية. مراسلة الجهة اإلدارية 20
 + 

 الجهة اإلدارية المعنية المصدرة للقرار 

* فااي صااورة مااا إذا أذن السااايد  من قانون المحكمة اإلدارية. 10و 9و 8الفصول 
 رئيس الجامعة بالتنفيذ.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات ية المعنية. متابعة تنفيذ القرار اإلداري مع الجهة اإلدار 21

+ 
 الجهة اإلدارية المعنية

مباشاااارة أو كتابيااااا إلااااى حااااين   من قانون المحكمة اإلدارية. 10و 9و 8الفصول 

الحصاول علااى نسااخة ماان قاارار 
 التسوية.

مصلحة الشؤون القانونية كتابة  .  حفظ الملف 22

 والنزاعات
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 لتعليم  العالي والبحث العلميرة اوزا

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

  2010نجـز في أكتوبر م

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

 نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 القانونية واألرشيف والنشر

محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة  

 ؤون القانونية والنزاعات الش

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

  نـوع اإلجـراء :

 تئنافي، الجامعة مستأنف ضد ها(قضايا اإللغاء )الطور االس -4

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

 المستأنف تلقي مذكرة استئناف حكم ابتدائي صادر لصالح الجامعة. 1
+ 

  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 1972جوان  1المؤرخ في  40القانون عدد 
 والمتعلق بالمحكمة اإلدارية.

مارس  7المؤرخ في  1988لسنة  13القانون عدد 
والمتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات  1988

العمومية والمؤسسات الخاضعة إلشراف الدولة 

 و اصة الفصل األول منه.

 

  مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات إعداد رد على مذكرة االستئناف.  2

رد علااى مااذكرة االسااتئناف إلااى المكلااف العااام بنزاعاااات توجيااه  3

 الدولة قصد تبليغه إلى المستأنف.
 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 + 
 المكلف العام بنزاعات الدولة

 

 المكلف العام بنزاعات الدولة تلقي مذكرة االستئناف وما يفيد تبليغها إلى المستأنف.  4
+ 

 والنزاعاتمصلحة الشؤون القانونية 

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات توجيه الرد على مذكرة االستئناف إلى المحكمة اإلدارية. 5
+ 

 المحكمة اإلدارية  

 1972جوان  1المؤرخ في  40القانون عدد 
 والمتعلق بالمحكمة اإلدارية.

 

تلقاي اساتدعاء مان المحكماة اإلدارياة قصاد حضاور جلساة مرافعاة  6
 الستئنافية.في القضية ا

 المحكمة اإلدارية 
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

توجياه نساخة ماان االساتدعاء إلاى الجهااة اإلدارياة المعنياة لسعااالم  7

 ولمعرفة إن كان هناك عنصرا جديدا في القضية.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 الجهة اإلدارية المعنية

   

   مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات ومراجعته قبل انعقاد جلسة المرافعة.دراسة الملف من جديد  8

حضور جلسة المرافعة لد  المحكمة اإلدارياة  لتمثيال الجامعاة فاي  9
 القضية. 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
  + 

 المحكمة اإلدارية
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ة تلقاي نساخة مان الحكام الصاادر عان المحكماة اإلدارياة فاي القضااي 10
 االستئنافية يقضي برفض استئناف العارض. 

 المحكمة اإلدارية 
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

توجياه نساخة ماان الحكام إلااى الجهاة اإلدارياة المعنيااة المصادرة لااه  11

 لسعالم.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  + 
 الجهة اإلدارية المعنية المصدرة للقرار

  

   مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات .  لفحفظ الم 12

تلقاي نسااخة ماان الحكام صااادر عاان المحكماة اإلداريااة فااي القضااية  13
 االستئنافية يقضي بقبول االستئناف.

 المستأنف ضده الصادر لفائدته الحكم
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

ة مصااالحإعااداد مااذكرة الاااى الساايد رئاايس الجامعاااة تتضاامن رأي  14
 حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية. الشؤون القانونية

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 السيد رئيس الجامعة 

من قانون المحكمة  11و10و 9و 8الفصول 
 اإلدارية.

 

 السيد رئيس الجامعة تلقي رد السيد رئيس الجامعة. 15

 + 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات لة الجهة اإلدارية المعنية قصد تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية.مراس 16

 + 
 الجهة اإلدارية المعنية المصدرة للقرار 

* فااي صااورة مااا إذا أذن السااايد  من قانون المحكمة اإلدارية. 10و 9و 8الفصول 

 رئيس الجامعة بالتنفيذ.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات ي مع الجهة اإلدارية المعنية. متابعة تنفيذ القرار اإلدار 17
+ 

 الجهة اإلدارية المعنية

مباشاااارة أو كتابيااااا إلااااى حااااين   من قانون المحكمة اإلدارية. 10و 9و 8الفصول 
الحصاول علااى نسااخة ماان قاارار 

 التسوية.
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشراإلدارة 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤوكوث 

 واألرشيف والنشر

ؤون محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الش 

 القانونية والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

 نـوع اإلجـراء :

من قانون  17قضايا التعويض اإلداري )الفصل  - 5

 المحكمة اإلدارية(

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية راحل اإلجراءوصف مفصل لم المراحل

تلقي مراسلة من المكلف العاام بنزاعاات الدولاة يعلام فيهاا الجامعاة  1

 بتقديم قضية ضدها وطلب إرشادات.

 المدعي 

 + 
 المكلف العام بنزاعات الدولة 

+ 

 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

جاااوان  1الماااؤرخ فااي  40د القااانون عااد

 المتعلق بالمحكمة اإلدارية. 1972
الماااؤرخ  1988لسااانة  13القااانون عااادد 

والمتعلاااق بتمثيااال  1988ماااارس  7فاااي 

الدولااااااااااة والمؤسسااااااااااات العمومياااااااااااة 
والمؤسسااات الخاضااعة إلشااراف الدولااة 

 و اصة الفصل األول منه.

 

فااتح ملاااف وتوجيااه نساااخة ماان الااادعو  إلااى الجهاااة أو الجهاااات  2
 ارية المعنية بموضوع النزاع لطلب إرشادات. اإلد

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 الجهة اإلدارية المعنية 

المؤرخ  2008لسنة  19القانون عدد 
المتعلق بالتعليم  2008فيفري  25في 

 المؤرخ في 2716العالي، واألمر عـدد 
والمتعلق بتنظيم  2008أوت  04

العالي الجامعات  ومؤسسات التعليم 
 والبحث وقواعد سيرها.

* يقااااع عنااااد اإلقتضاااااء توجيااااه 
 تذكير في طلب إرشادات.

تلقاااااي رأي الجهااااااة أو الجهااااااات اإلداريااااااة المعنيااااااة بالقضااااااية  3

 واإلرشادات الالزمة.

 الجهة اإلدارية المعنية  

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

* العتمادهاااا فاااي درس القضاااية  

عامااااااااة قباااااااال إجابااااااااة اإلدارة ال
 لنزاعات الدولة.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات دراسة ملف القضية وإعداد الجوا .  4
 

يقااع الرجاااوع إلاااى النصاااوص القانونياااة 
 المنطبقة حسب موضوع الدعو .

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات توجيه اإلجابة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة. 5
 + 

 ت الدولةالمكلف العام بنزاعا
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تلقااي مراساالة مااان المكلااف العاااام بنزاعااات الدولاااة حااول إعاااالم  6
 الجامعة بصدور حكم ابتدائي لفائدة الجامعة.

 المكلف العام بنزاعات الدولة 
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

 انونية والنزاعاتمصلحة الشؤون الق توجيه نسخة من الحكم االبتدائي للجهة اإلدارية المعنية لسعالم. 7

 + 
 اإلدارة المعنية

  

   مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات حفظ الملف. 8

 

9 

تلقااي مراساالة مااان المكلااف العاااام بنزاعااات الدولاااة حااول إعاااالم 
الجامعااة بصاادور حكاام ابتاادائي ضااد الجامعااة وطلااب رأيهااا فااي 

 استئناف الحكم.

 المكلف العام بنزاعات الدولة 
+ 

 قانونية والنزاعاتمصلحة الشؤون ال

  

إحالة اإلعالم بالحكم للطرف اإلداري المعني بالنزاع مع طلب  10
ومدنا بمستندات االستئناف عند  الرأي  في استئناف الحكم

 .االقتضاء

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 الجهة اإلدارية المعنية

 
 

 

طلاااب  توجيااه مراسااالة إلاااى المكلاااف العااام بنزاعاااات الدولاااة فاااي 11
 االستئناف عند االقتضاء.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 المكلف العام بنزاعات الدولة  

  

تلقااي مراساالة مااان المكلااف العاااام بنزاعااات الدولاااة حااول إعاااالم  12

 الجامعة بصدور حكم استئنافي لفائدتها.

 المكلف العام بنزاعات الدولة

 + 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

توجياااه نساااخة مااان الحكااام االساااتئنافي للجهاااة اإلدارياااة المعنياااة  13

 لسعالم.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات + 

 اإلدارة المعنية

  

   مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات حفظ الملف. 14

 النزاعاتمصلحة الشؤون القانونية و القيام بإعالم الجهة اإلدارية المعنية بصدور حكم استئنافي. 15
+ 

 الجهة اإلدارية المعنية بالنزاع 

  

ه  16 توجيه مراسلة إلى المكلف العام لتعقياب الحكام  االساتئنافي و ماد 
 بأسبا  الطعن بالتعقيب.

 المكلف العام بنزاعات الدولة
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

 

فااااي صاااااورة تاااااوفر أسااااابا  *  
 التعقيب.

العااام بنزاعااات الدولااة مرفوقااة بحكاام  تلقااي مراساالة ماان المكلااف 17

 تعقيبي صادر لفائدة الجامعة.

 المكلف العام بنزاعات الدولة

 + 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
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 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات توجيه مراسلة إلى الجهة اإلدارية المعنية لسعالم بالحكم. 18
+ 

 الجهة اإلدارية المعنية

  

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات الملف. حفظ 19

 

  

تلقااي مراساالة ماان المكلااف العااام بنزاعااات الدولااة مرفوقااة بحكاام  20
تعقيبااي صااادر ضااد الجامعااة وتتضاامن طلااب القيااام بااإجراءات 

 التنفيذ.

 المكلف العام بنزاعات الدولة     
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

جامعة بمحتاو  الحكام الصاادر ضاد الجامعاة إعالم السيد رئيس ال 21

 أو المؤسسة الخاضعة إلشرافها.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 رئيس الجامعة 

 * لسذن بتنفيذ الحكم. 

إحالاة الحكاام إلااى الجهااة اإلداريااة المعنيااة بالتنفيااذ إلجااراء الااالزم  22

 وإعالمنا بمآل عملية التنفيذ.

 والنزاعاتمصلحة الشؤون القانونية 

+ 
 الجهة المعنية 

  

23 

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعاتكتابة  حفظ الملف إثر تلقي اإلعالم بإتمام تنفيذ الحكم.
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 القانونية والنزاعات مصلحة الشؤون

 

 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 يف والنشرواألرش

محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون  

 القانونية والنزاعات

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

 نـوع اإلجـراء :

 قضايا التعويض )ضد الجامعة( 6

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

مان المكلاف العاام بنزاعاات الدولاة يعلام فيهاا الجامعاة بتقاديم  تلقي مراسلة 1

 قضية ضدها وطلب إرشادات.

 المدعي 

 + 
 المكلف العام بنزاعات الدولة 

+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

 1972جااوان  1المااؤرخ فااي  40القااانون عاادد 

 المتعلق بالمحكمة اإلدارية.
 7المااؤرخ فااي  1988لساانة  13القااانون عاادد 
والمتعلااااااق بتمثياااااال الدولاااااااة  1988مااااااارس 

والمؤسساات العموميااة والمؤسسااات الخاضااعة 
 إلشراف الدولة و اصة الفصل األول منه.

 

فااتح ملااف وتوجيااه نسااخة ماان الاادعو  إلااى الجهااة أو الجهااات اإلداريااة  2
 المعنية بموضوع النزاع لطلب إرشادات. 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

لمؤسسة اإلدارية المعنية اإلدارة أو ا

 بالقضية

 25المؤرخ في  2008لسنة  19القانون عدد 
المتعلق بالتعليم العالي، واألمر  2008فيفري 
 2008أوت  04 المؤرخ في 2716عـدد 

والمتعلق بتنظيم الجامعات  ومؤسسات التعليم 
 العالي والبحث وقواعد سيرها.

* يقع عند االقتضاء توجيه 
 ادات.تذكير في طلب إرش

تلقاااي رأي الجهاااة أو الجهاااات اإلدارياااة المعنياااة بالقضاااية واإلرشاااادات  3
 الالزمة.

الجهة أو الجهات اإلدارية المعنية  
 بالقضية
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 

* العتمادهااااااا فااااااي درس  
القضااية قباال إجابااة اإلدارة 

 العامة لنزاعات الدولة.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات وا .دراسة ملف القضية وإعداد الج  4
 

  

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات توجيه اإلجابة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة. 5

 + 
 المكلف العام بنزاعات الدولة
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تلقااي مكتاااو  ماان المكلاااف العاااام بنزاعااات الدولاااة يتضاامن نساااخة مااان  6
لمكتاو  طلاب ماد اإلدارة استدعاء لحضور عملية ا تبار ويتضامن هاذا ا

 العامة لنزاعات الدولة بتقرير حول عملية اال تبار.

 المكلف العام بنزاعات الدولة
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

* إن اقتضااااى ذلااااك سااااير  
 القضية. 

 ممثل عن جامعة القيروان حضور عملية اال تبار في الموعد. 7

الشؤون القانونية )رئيسة مصلحة 
 (اعاتوالنز

 الخبير أو الخبراء + 

+ ممثل عن اإلدارة أو  المؤسسة المعنية 
 بالنزاع 

 + 
 المدعى أو من ينوبه

 

 
 

 

إعاداد تقريار حاول حضاور عمليااة اال تباار يتضامن مالحظاات الجامعااة  8

 والمؤيدات الالزمة للدفاع عن اإلدارة 

   مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

بنزاعاات الدولاة بمحتاو  التقريار العتمااده فاي ساير إعالم المكلف العاام  9

 القضية.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 المكلف العام بنزاعات الدولة

  

 

*بطلااب ماان المكلااف العااام 

 بنزاعات الدولة.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات + إعالم الخبير أو الخبراء بالتقرير ومستنداته بطلب منهم. 10

 ير أو الخبراءالخب 

  

إعاالم المؤسساة  أو الجهاة اإلدارياة المعنياة  بماا جاد فاي القضاية فاي كاال  11

 مرحلة من مراحلها.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 + 
 الجهة أو الجهات اإلدارية المعنية بالنزاع

  

تلقااي مراساالة ماان المكلااف العااام بنزاعااات الدولااة حااول إعااالم الجامعااة  12

 كم في القضية وطلب رأيها في استئناف الحكم.بصدور الح

 المكلف العام بنزاعات الدولة 

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

إحالة اإلعالم بالحكم للطرف اإلداري المعني بالنزاع مع طلب الرأي  13

 .ومدنا بمستندات االستئناف عند االقتضاء في إستئناف الحكم

 لنزاعاتمصلحة الشؤون القانونية وا

+ 
 الجهة اإلدارية المعنية

 

 

 

توجياه مراساالة إلاى المكلااف العااام بنزاعاات الدولااة فاي طلااب االسااتئناف  14
 عند اإلقتضاء.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 المكلف العام بنزاعات الدولة 

  

تلقااي مراساالة ماان المكلااف العااام بنزاعااات الدولااة حااول إعااالم الجامعااة  15
 حكم االستئنافي.بصدور ال

 المكلف العام بنزاعات الدولة
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

* فاااااي انتظاااااار موافاتناااااا  
 بالحكم.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات القيام بإعالم الجهة اإلدارية المعنية بصدور الحكم االستئنافي. 16
+ 

 الجهة اإلدارية المعنية بالنزاع 

 25الماؤرخ فااي  2008لساانة  19القاانون عادد 
المتعلاق باالتعليم العاالي، واألماار  2008فيفاري 

دد   2008أوت  04 الماااااؤرخ فااااااي 2716عااااـا
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والمتعلق بتنظايم الجامعاات  ومؤسساات التعلايم 
 العالي والبحث وقواعد سيرها.

ه بأسابا   17 توجيه مراسلة إلى المكلف العام لتعقيب الحكم  االساتئنافي و ماد 
 يب.الطعن بالتعق

 المكلف العام بنزاعات الدولة
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

في صورة تاوفر أسابا  *  
 التعقيب.

تلقي مراسلة من المكلف العاام بنزاعاات الدولاة مرفوقاة باالحكم وتتضامن  18
 طلب القيام بإجراءات التنفيذ.

 المكلف العام بنزاعات الدولة     
 + 

 النزاعاتمصلحة الشؤون القانونية و

 في صورة عدم التعقيب.*  

إعااالم الساايد رئاايس الجامعااة بمحتااو  الحكاام الصااادر ضااد الجامعااة أو  19

 المؤسسة الخاضعة إلشرافها.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 السيد رئيس الجامعة 

 * لسذن بتنفيذ الحكم. 

اء الاالزم وإعالمناا إحالة الحكم إلاى الجهاة اإلدارياة المعنياة بالتنفياذ إلجار 20

 بمآل عملية التنفيذ.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 الجهة المعنية 

  

21 

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات حفظ الملف إثر تلقي اإلعالم بإتمام تنفيذ الحكم.
+ 

 الجهة المعنية 
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 وانجامعة القير

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون  

 القانونية والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

 :نـوع اإلجـراء
 قضايا التعويض: المدعي: الجامعة 7

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة ف المعنيةاألطرا وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

تلقاي مراساالة مان إحااد  المؤسسااات التابعاة للجامعااة فاي طلااب القيااام 
باااإلجراءات القانونيااة الالزمااة ضااد أحااد المتعاااملين معهااا لتعااويض 

 الضرر الحاصل لسدارة.

 اإلدارة المعنية
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

الماؤرخ فاي  2008لسانة  19ن عادد القانو
المتعلق باالتعليم العاالي،  2008فيفري  25

دد  أوت  04 الماؤرخ فاي 2716واألمر عـا
والمتعلاااااااق بتنظااااااايم الجامعااااااااات   2008

ومؤسسات التعليم العاالي والبحاث وقواعاد 

 سيرها.

 

مراساااالة اإلدارة المعنيااااة قصااااد طلااااب إرشااااادات إضااااافية وجمااااع   2

 ضية في التعويض عند االقتضاء.المؤيدات الالزمة لرفع ق

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 + 
 اإلدارة المعنية

  

3 

 

توجياااه مكتاااو  إلاااى المكلاااف العاااام بنزاعاااات الدولاااة لطلاااب القياااام 

 باإلجراءات القانونية الالزمة للمطالبة بتعويض الضرر.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 ةالمكلف العام بنزاعات الدول

ماااارس  7الماااؤرخ فاااي  13القااانون عااادد 

والمتعلااااااااااق بتمثياااااااااال الدولاااااااااااة  1988
والمؤسسااااااات العموميااااااة والمؤسسااااااات 

الخاضعة إلشراف الدولة و اصة الفصال 
 منه. 1

 

4 

  

تلقي مراسلة مان المكلاف العاام للحصاول علاى إرشاادات أو وثاائق أو 

 إلعالمنا بالقيام باإلجراءات القضائية الالزمة.

 بنزاعات الدولةالمكلف العام 

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

تلقي مراسلة من المكلف العام بنزاعات الدولاة حاول صادور حكام فاي  5
 عند االقتضاء.االستئناف القضية وإبداء الرأي حول 

 المكلف العام بنزاعات الدولة
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات 

 

  

 إبااداء عنيااة بااالنزاع بصاادور الحكاام وطلاابإعااالم الجهااة اإلداريااة الم 6

 الرأي في  صوص استئنافه.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
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 المكلف العام بنزاعات الدولة

تلقااي مراساالة ماان المكلااف العااام بنزاعااات الدولااة  إلعااالم الجامعاااة   7

 بصدور الحكم االستئنافي مع طلب رأيها حول تعقيبه.

 الدولة المكلف العام بنزاعات

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

توجياه مراساالة إلااى الجهااة المعنياة بااالنزاع إلعالمهااا بفحااو  القاارار  8
 االستئنافي وطلب رأيها حول تعقيبه.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 الجهة اإلدارية المعنية بالنزاع

 
 

 

 دارية المعنيةالجهة اإل تلقي رأي الجهة اإلدارية المعنية. 9

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

 

توجياه إجاباة إلاى  المكلاف العاام بنزاعاات الدولاة حاول تعقياب القارار  10
 االستئنافي.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 الجهة اإلدارية المعنية بالنزاع

صااورة طلااب الجهااة  * فااي 
اإلداريااااة المعنيااااة تعقياااااب 

 القرار.

ي مراساالة ماان المكلااف العااام بنزاعااات الدولااة حااول صاادور حكاام  تلقا 11
 .نهائي في القضية وتكليف عدل منفذ بعملية التنفيذ

 المكلف العام بنزاعات الدولة
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

إعالم السيد رئايس الجامعاة بمحتاو  الحكام الصاادر فاي القضاية عناد  12
 االقتضاء.

 انونية والنزاعاتمصلحة الشؤون الق
+ 

 رئيس الجامعة 

 
 

 

إحالاة نسااخة مان الحكاام إلااى الجهاة اإلداريااة المعنياة   إلعالمنااا بمااآل  13

 عملية تنفيذ الحكم.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات +

 الجهة اإلدارية المعنية بالتنفيذ

* فااي بعااض األحيااان تقااع  

متابعاة تنفياذ الحكام مان قبال 
ت المكلاااااف العاااااام بنزاعاااااا

 الدولة.

   مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات حفظ الملف. 14
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 
 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

ؤون محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الش 

 القانونية والنزاعات 

 رمضاني كاتب تعليم عالآمال ال 

 نـوع اإلجـراء:

 قضايا جزائية )ضد الجامعة(  -1

 

المراجع والنصوص القانونية  األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء مراحلال

 المعتمدة

 المالحظات

تلقاي اساتدعاء مان المحكماة اإلدارياة عان طرياق المكلاف العاام بنزاعااات  1
ة لألبحااث االقتصاادية والمالياة للقياام أو من طرف اإلدارة الفرعيا الدولة

 ضد موظف تابع للجامعة.  بتتبعات جزائية

 المكلف العام بنزاعات الدولة
+ 

 وزارة الدا لية والتنمية المحلية
)اإلدارة الفرعية لألبحاث االقتصادية 

 والمالية(
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 13الفصااال األول مااان القاااانون عااادد 
المتعلااق  1988ماارس  7فااي الماؤرخ 

بتمثياال الدولااة والمؤسسااات العموميااة 
والمؤسساااااات الخاضاااااعة إلشااااااراف 

 الدولة.

 

فااتح ملااف ومراساالة الجهااة اإلداريااة المعنيااة التااى يعماال بهااا الموظااف  2
 المدان إلعالمها ولطلب إرشادات. 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
 + 

 الجهة اإلدارية المعنية

الماؤرخ  2008لسانة  19القانون عادد 
المتعلاق باالتعليم  2008فيفري  25في 

دد  المااؤرخ  2716العااالي، واألماار عاـا
والمتعلااق بتنظاايم  2008أوت  04 فااي

الجامعااات  ومؤسسااات التعلاايم العااالي 

 والبحث وقواعد سيرها.

 

توجيه مراسلة إلاى المكلاف العاام بنزاعاات الدولاة لتكلياف محاامي إلناباة  3

را. االقتضاء العون المدان عند  عندما يكون العون متضر 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

+ 
 المكلف العام بنزاعات الدولة

لساانة  112ماان قااانون عاادد  9الفصاال 

ديساااااامبر  12المااااااؤرخ فااااااي  1983
والمتعلاااااااق بضااااااابط النظاااااااام  1983

األساسااااااي العااااااام ألعااااااوان الدولااااااة 

والجماعااااااااات العموميااااااااة المحليااااااااة 
ت الصااابغة والمؤسساااات العمومياااة ذا

 اإلدارية. 

 عندما يكون العون متضررا. *

تلقااي مراساالة ماان المكلااف العااام بنزاعااات الدولااة حااول إعااالم الجامعااة  4
 بالحكم اإلبتدائي وطلب رأيها عند االقتضاء في االستئناف.

 المكلف العام بنزاعات الدولة
+ 

ماارس  7المؤرخ فاي  13القانون عدد 
1988. 

 



125 

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

توجياه مراسالة إلاى الجهااة اإلدارياة المعنياة لسعاالم مااع طلاب رأيهاا فااي  5

 استئناف الحكم. 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 + 
 الجهة اإلدارية المعنية

* مااع متابعااة الملااف مااع اإلدارة  

 العامة لنزاعات الدولة.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات اف.تلقي إجابة الجهة اإلدارية في  صوص مطلب االستئن 6
 + 

 الجهة اإلدارية المعنية

+ 
 المكلف العام بنزاعات الدولة

  

توجياه مراساالة إلاى المكلااف العاام بنزاعااات الدولاة فااي طلاب االسااتئناف  7
 عند االقتضاء.

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات
+ 

 المكلف العام بنزاعات الدولة

  

المكلااف العااام بنزاعااات الدولااة حااول إعااالم الجامعااة  تلقااي مراساالة ماان 8
 بصدور الحكم االستئنافي مع طلب رأينا حول تعقيبه.

 المكلف العام بنزاعات الدولة
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

  

 عاتمصلحة الشؤون القانونية والنزا توجيه مراسلة إلى المكلف العام حول طلب تعقيب القرار االستئنافي. 9
+ 

 المكلف العام بنزاعات الدولة

  

تلقي مراسلة من المكلف العام بنزاعاات الدولاة حاول صادور حكام نهاائي  10

 في القضية.

 المكلف العام بنزاعات الدولة

+ 
 الجهة اإلدارية المعنية 

  

مراسلة الجهة أو الجهات اإلدارية المعنية إلعالمهاا باالحكم النهاائي للقياام  11

 م.بإجراء الالز

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات +

 الجهة أو الجهات اإلدارية المعنية 

  

مصلحة الشؤون القانونية كتابة   حفظ الملف. 12
 والنزاعات
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 ة والنزاعاتمصلحة الشؤون القانوني

 

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

حمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون م 

 القانونية والنزاعات 

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

  نـوع اإلجـراء :

 قضايا جزائية )دعاو  عمومية( -2

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

 
 
 

 
 

صاااول جريمااة فااي الحاااق العااام المرتكبااة مااان قباال أحاااد تلقااي إعااالم بح
 الموظفين أو الطلبة التابعين لجامعة القيروان.

 وزارة العدل أو وزارة الدا لية 
+ 

مصلحة الشؤون القانونية 
 والنزاعات
 

الماؤرخ فااي  2008لسانة  19القاانون عادد 
المتعلاق باالتعليم العاالي،  2008فيفري  25

دد  أوت  04 الماؤرخ فااي 2716واألمار عـا
والمتعلااااااااق بتنظاااااااايم الجامعااااااااات   2008

ومؤسساات التعلايم العاالي والبحاث وقواعاد 

 سيرها.

إن تعلااااق األماااار باااادعاو  الحااااق 
 العام.

فاتح ملاف وتوجياه مراسالة إلاى اإلدارة الفرعياة للماوارد البشارية التخاااذ  2
 اإلجراءات اإلدارية الالزمة في الغرض.

مصلحة الشؤون القانونية 
 والنزاعات

+ 

 اإلدارة الفرعية  للموارد البشرية

*إحالااااة علاااااى مجلااااس التأدياااااب،  
واتخاااااذ إجااااراء تحف ظااااى بإيقاااااف 

 العون عن العمل.

توجياه مراسالة إلاى اإلدارة الفرعياة للماوارد البشارية التخااذ اإلجاراءات  3

 القانونية الالزمة.

مصلحة الشؤون القانونية 

 والنزاعات
+ 

 ةاإلدارة الفرعية  للموارد البشري

 * إيقاف مرتب العون. 

توجياااه مراساااالة إلااااى الجهااااة أو الجهااااات اإلداريااااة المعنيااااة إلعالمهااااا  4
 باإلجراءات التي وقع اتخاذها.

مصلحة الشؤون القانونية 
 والنزاعات

 + 
 الجهة أو الجهات اإلدارية المعنية

 
 

 * للمتابعة.

فاي طلاب متابعة مآل الدعو  العمومية بتوجيه مكتاو  إلاى وزارة العادل  5

 نسخة من الحكم عند االقتضاء.

مصلحة الشؤون القانونية 

 والنزاعات 
+ 

 وحقوق اإلنسان وزارة العدل
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6 

 

 وزارة العدل تلقي إعالم بصدور حكم.
+ 

مصلحة الشؤون القانونية 
 والنزاعات

  

إعاداد مراسالة إلاى الجهاة أو الجهاات اإلدارياة المعنياة إلعالمهاا بصادور  7
 عند االقتضاء. الحكم إلعتماده

مصلحة الشؤون القانونية 
 والنزاعات

+ 

 الجهة أو الجهات اإلدارية المعنية

  

مصلحة الشؤون القانونية كتابة  حفظ الملف.     8

 والنزاعات
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 النشراإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف و

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

لقانونية ا نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

مصلحة الشؤون محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس  

 القانونية والنزاعات

 آمال الرمضاني كاتب تعليم عال 

  نـوع اإلجـراء :

قضايا حوادث المرور التي تنتج عنها أضرار  -1

 بدنيـة

 

 المالحظات ية المعتمدةالمراجع والنصوص القانون األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

إعااالم بحااادث ماارور تعرضاات لااه ساايارة إداريااة أو أحااد المااوظفين 

 التابعين للجامعة أو إلحد  المؤسسات الخاضعة لها باإلشراف.

 شرطة المرور

+ 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 )اإلدارة الفرعية للنزاعات المختلفة(

+ 
 ةمصلحة الشؤون القانونية بالجامع 

المااؤرخ فااي  2008لساانة  19القااانون عاادد 

المتعلااق بااالتعليم العااالي،  2008فيفااري  25
دد  أوت  04 المااؤرخ فااي 2716واألماار عاـا

والمتعلاااااااااق بتنظااااااااايم الجامعاااااااااات   2008

ومؤسسااات التعلاايم العااالي والبحااث وقواعااد 
 سيرها.

 

2 

 

فااتح ملااف وإعااالم اإلدارة الفرعيااة للشااؤون الماليااة بالحااادث واإلدارة 

 رعية للموارد البشرية التخاذ اإلجراءات الالزمة.الف

 مصلحة الشؤون القانونية بالجامعة

+ 
 اإلدارة الفرعية للموارد البشرية

+ 

 اإلدارة الفرعية للشؤون المالية

المااؤرخ فااي  8منشااور الااوزير األول عاادد 

المتعلق بتاأمين السايارات  1986جانفي  25
 التي على ملك الدولة. 

المااؤرخ فااي  2008لساانة  19القااانون عاادد 

المتعلااق بااالتعليم العااالي،  2008فيفااري  25
دد  أوت  04 المااؤرخ فااي 2716واألماار عاـا

والمتعلاااااااااق بتنظااااااااايم الجامعاااااااااات   2008
ومؤسسااات التعلاايم العااالي والبحااث وقواعااد 

 سيرها.

جاااوان  28الماااؤرخ فاااي  56القاااانون عااادد 
والمتعلاق بااالتعويض عاان األضاارار  1995

شاغل واألماراض الحاصلة بسابب حاوادث ال
 المهنية في القطاع العمومي.

 

* فاااااي صااااااورة حصااااااول 

 أضرار بدنية.
* إتخااااااااااااذ اإلجاااااااااااراءات 
القانونيااااااة فااااااي تعاااااااويض 

األضاارار البدنيااة الحاصااالة 
للموظااف التااابع للجامعااة أو 

اقتااراد إحالتااه علااى مجلااس 
التأديااب فاااي صااورة ماااا إذا 
كاان الحاادث نااتج عان  طااأ 

 ارتكبه.

3 

 

كلااف العاام بنزاعااات الدولاة للقيااام برفاع قضااية توجياه مراساالة إلاى الم
ضااد المتسااابب فاااي الحاااادث أو لتكلياااف محاااام إذا كاااان المتسااابب فاااي 

 مصلحة الشؤون القانونية بالجامعة
+ 

المااؤرخ فااي  1988لسانة  13القاانون عاادد  
 .1988مارس  7
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المااؤرخ فااي  8 منشااور الااوزير األول عاادد المكلف العام بنزاعات الدولة الحادث أحد أعوان الجامعة.
 .1986جانفي  25

تلقاي مراسالة مان المكلاف العاام بنزاعاات الدولاة حاول طلاب إرشاادات  4
 في  صوص الحادث.

 المكلف العام بنزاعات الدولة
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية بالجامعة

 7الماؤرخ فاي  1988لسنة  13القانون عدد 
 .1988مارس 

 

الدولاة حااول إعاالم الجامعااة  تلقاي مراسالة ماان المكلاف العااام بنزاعاات 5
 بصدور الحكم في القضية وطلب رأيها في استئناف الحكم.

 المكلف العام بنزاعات الدولة
 + 

 مصلحة الشؤون القانونية بالجامعة

 
 

 

إحالة اإلعالم بالحكم للطرف اإلداري المعني باالنزاع ماع طلاب الارأي  6

 في استئناف الحكم.

 عةمصلحة الشؤون القانونية بالجام

 + 
 الجهة المعنية 

 

 

 

 

توجيه مراسلة إلى المكلف العاام بنزاعاات الدولاة فاي طلاب االساتئناف  7
 عند االقتضاء.

 مصلحة الشؤون القانونية بالجامعة
+ 

 المكلف العام بنزاعات الدولة

 7الماؤرخ فاي  1988لسنة  13القانون عدد 
 .1988مارس 

 

 المكلف العام بنزاعات الدولة ينا حول تعقيبه.تلقي إعالم بصدور قرار استئنافي وطلب رأ 8
+ 

 مصلحة الشؤون القانونية بالجامعة

 7الماؤرخ فاي  1988لسنة  13القانون عدد 
 .1988مارس 

 

تلقي مراسلة من المكلف العام بنزاعات الدولاة حاول تعقياب الحكام عناد  9

 االقتضاء.

 المكلف العام بنزاعات الدولة

+ 
 الجهة المعنية بالتنفيذ

 

 

 

تلقاااي مراسااالة مااان المكلاااف العاااام بنزاعاااات الدولاااة مرفوقاااة باااالحكم  10

 وتتضمن طلب القيام بإجراءات التنفيذ.
 

 المكلف العام بنزاعات الدولة

+ 
 مصلحة الشؤون القانونية بالجامعة

 

 

 

إعاالم السايد رئاايس الجامعاة بمحتاو  الحكاام الصاادر ضاد الجامعااة أو  11

 المؤسسة الخاضعة إلشرافها.

 صلحة الشؤون القانونية بالجامعةم

+ 
 رئاسة الجامعة

 * لسذن بتنفيذ الحكم. 

إحالاااة الحكااام إلاااى الجهاااة اإلدارياااة المعنياااة بالتنفياااذ إلجاااراء الاااالزم  12
 وإعالمنا بمآل عملية التنفيذ.

 مصلحة الشؤون القانونية بالجامعة
+ 

 الجهة المعنية

  

مصلحة الشؤون القانونية كتابة   كم.حفظ الملف إثر تلقي اإلعالم بتنفيذ الح 13
 بالجامعة
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 لتعليم  العالي والبحث العلميوزارة ا

 جامعة القيروان

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية واألرشيف والنشر

 مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات

 

 

 لحة الشؤون القانونية والنزاعاتمص
 

 

  2010منجـز في أكتوبر 

 2017محيّن في جانفي 

 من قبل: 

القانونية  نكوثر مستور متصرف رئيس كاهية مدير الشؤو 

 واألرشيف والنشر

محمد الحميدي متصرف مستشار رئيس مصلحة الشؤون  

 القانونية والنزاعات 

 م عالآمال الرمضاني كاتب تعلي 

 نـوع اإلجـراء:

 قضايا حوادث المرور التي تنتج عنها أضرار مادية  -2

 

 المالحظات المراجع والنصوص القانونية المعتمدة األطراف المعنية وصف مفصل لمراحل اإلجراء المراحل

1 

 

تلقاي برقيااة فاي اإلعااالم بحااادث مارور تعرضاات لااه سايارة إداريااة تابعااة 
 لخاضعة لها باإلشراف.للجامعة أو إلحد  المؤسسات ا

 شرطة المرور
+ 

وزارة التعليم العالي والبحث 
 العلمي

 )مصلحة النزاعات المختلفة(
+ 

مصلحة الشؤون القانونية 

 بالجامعة

المتعلاق  2008فيفاري  25المؤرخ فاي  2008لسنة  19القانون عدد 
دد   2008أوت  04 المااؤرخ فااي 2716بااالتعليم العااالي، واألماار عاـا

يم الجامعاااات  ومؤسساااات التعلااايم العاااالي والبحاااث والمتعلاااق بتنظااا
 وقواعد سيرها.

 

 

توجياااه نساااخة مااان البرقياااة إلاااى اإلدارة الفرعياااة للشاااؤون المالياااة للقياااام  2

و الجهاة اإلداريااة  بااإلجراءات الالزماة مااع شاركة التاأمين وإعااادة التاأمين
 .المعنية

 

مصلحة الشؤون القانونية 

 بالجامعة
+ 

 ؤون الماليةاإلدارة الفرعية للش

 

المتعلاق  1986جاانفي  25الماؤرخ فاي  8منشور الوزير األول عدد 

 بتأمين السيارات التي على ملك الدولة. 

 

3 

 

وزارة التعليم العالي والبحث  توجيه نسخة من البرقية إلى السيد المكلف العام بنزاعات الدولة لسعالم.

 العلمي
 )مصلحة النزاعات المختلفة(

 + 

 ام بنزاعات الدولةالمكلف الع
+ 

مصلحة الشؤون القانونية 
 بالجامعة
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 شرطة المرور تسجيل اإلعالم بالحادث بسجل حوادث المرور. 4
 

  

توجياه نساخة ماان البرقياة إلااى اإلدارة الفرعياة للمااوارد البشارية إلعالمهااا  5
بحصول األضرار المادياة للسايارة إن كاان هاذا الحاادث ناتجاا عان مخالفاة 

ارتكبهااا الساائق التااابع للجامعاة أثناااء القياام بمهامااه، وذلاك التخاااذ قانونياة 
 اإلجراءات التأديبية الالزمة بعد إذن السيد رئيس الجامعة.

مصلحة الشؤون القانونية 
 بالجامعة

 + 
 اإلدارة  الفرعية للموارد البشرية

ديساامبر  12المااؤرخ فااي  112ماان القااانون عاادد  56و 8الفصااالن 
بط النظاااام األساسااااي العاااام ألعاااوان الدولااااة والمتعلاااق بضااا 1983

والجماعااات العموميااة المحليااة والمؤسسااات العموميااة ذات الصاابغة 
 اإلدارية.

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


