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النظام الداخلي للمركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين تموشنت

CA – CUBBAT – JAN 2020

الديباجة
تتشكل املؤسسة الجامعية سواء كانت جامعة ،مركز جامعي ،أو مديرية عليا  ...إلخ من ثنائية
األطراف ،الطلبة و مستخدمو املركز بأسالكها الثالثة أساتذة ،إداريون ،أعوان متعاقدون ،و تتفاعل هذه
الثنائية من خالل الحقوق و الواجبات املوكلة لكل فئة.
و يمكن إسقاط هذه الحقوق و الواجبات في الواقع من خالل املهام و الصالحيات املحددة بالنصوص
القانونية و التنظيمية لكل فئة ،على أن يلتزم كل منهما بمايلي :
 االحترام املتبادل بين أطراف األسرة الجامعية. النزاهة ،االستقامة والحياد. الكفاءة واإلنصاف. الشفافية واملشاركة. املسؤولية ،املساءلة واملحاسبة.و املركز الجامعي بلحاج بوشعيب بعين تموشنت على غرار باقي املؤسسات الجامعية األخرى يعمل جاهدا
ليكون نموذجا في تربية وتكوين نخب األمة من حاملي الشهادات العليا والباحثين امللتزمين بمبادئ الحياة
األكاديمية ،الجودة والرقي من خالل نظام داخلي فعال بمبادئه ومعاييره املترجمة في سلوكات وإجراءات
تطبق على كل أطراف األسرة الجامعية باعتباره ميثاقا أخالقيا لها.
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 الباب األول  :أحكام مشتركة
 املادة األولى :يعد املركز الجامعي بلحاج بوشعيب أحد األقطاب العلمية للتعليم العالي الهامة فيبالدنا ،أنش ئ بمقتض ى املرسوم التنفيذي رقم  582/80املؤرخ في  80جويلية سنة  5880املتضمن
إنشاء مركز جامعي بعين تموشنت ،يتكون املركز الجامعي من أربعة معاهد  :معهد العلوم ،معهد
التكنولوجيا ،معهد العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيير و معهد اآلداب و اللغات.
يتشكل مركزنا الجامعي من ثالث نيابات مديرية :
 نيابة املديرية للدراسات في التدرج ،التكوين املتواصل و الشهادات.
 نيابة املديرية للدراسات ملا بعد التدرج ،البحث العلمي و العالقات الخارجية.
 نيابة املديرية للتنمية و االستشراف.
 أمانة عامة تتفرع عنها مديريتين بالنيابة
– نيابة مديرية امليزانية ،املحاسبة و الوسائل.
– نيابة مديرية املستخدمين ،التكوين و النشاطات الثقافية و الرياضية.
 املكتبة املركزية
 املادة  : 20فواعل الجامعة .1الطالب  :يعد طالبا كل من سجل بصورة نظامية في املركز الجامعي قصد متابعة الدراسة في
التعليم العالي للتدرج وما بعد التدرج للحصول على شهادة جامعية .
 .5املوظف الجامعي :يعد موظفا كل من يعمل بالجامعة بصفة دائمة أو مؤقتة مدفوع األجر ،مهما
كانت رتبته أو أقدميته.
 .3األستاذ الجامعي  :يعد األستاذ الجامعي موظفا وفقا للمفهوم املذكور أعاله إلى جانب أ نه قائد
للعملية التعليمية باعتباره القائم على تعليم األجيال في مختلف املستويات وامليادين من خالل
التزامه :باإلخالص و اإلتقان ،الصدق واألمانة ،الصبر و الحلم ،التواضع واحترام اآلخرين و
آرائهم.
 املادة  : 20يعد النظام الداخلي بمثابة ميثاق أخالقي للجامعة ،يتضمن مجموعة من املبادئ ،التييلتزم الجميع باحترامها والتقيد بها ،وتحتوي هذه القواعد واملبادئ على بنود إلزامية وعامة لكل
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أطراف األسرة الجامعية ،وأخرى خاصة بكل فئة .بحيث تكون سلوكات األفراد مطابقة ومتماشية
مع التنظيمات

و األحكام والقوانين السارية املفعول واملنظمة لسير املرفق العام.

 املادة  : 20أهداف النظام الداخلي : .1تحديد وتنظيم العالقات بين فئات األسرة الجامعية ،فئات املركز الجامعي و األجانب
املتعاملين معها.
 .5تحقيق املهام األساسية للمركز الجامعي باعتباره صرحا للعلم و املعرفة ومرآة للمجتمع
وتطلع ــاته.
 املادة  : 20تطبق أحكام هذا النظام الداخلي بمراعاة النصوص التشريعية و التنظيمية الساريةاملفعول على كافة األسرة الجامعية ،كما يخضع له األجانب ( الزوار ،املتعاملون االقتصاديون
 )....مرتفقو الحـ ــرم الجــامعي.
 املادة  : 20يستمد هذا النظام الداخلي أساسه وقوته القانونية من النصوص التشريعية والتنظيمية التالية :
 .1األمر رقم  80-83 :املؤرخ في 12 :يوليو  5880املتضـمن القــانون األسـاس ي العــام للوظيفة
العمومية.
 .5القانون رقم 80-80 :املـؤرخ في 53 :فبراير  5880املعدل و املتمم للقانون رقم 82/00 :املؤرخ في:
 80أبريل 1999و املتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي.
 .3املرسوم الرئاس ي رقم 380-80 :املؤرخ في 50 :سبتمبر  5880يـحـدد كـيـفـيـات تـوظـيف األعوان
املتعاقديـن وحقوقـهـم وواجباتهـم والعنـاصر املشكلة لرواتبهم والقواعد املتـعلقة بتسـييرهم وكذا
النظام التأديبي املطبق عليهم.
 .0املرسـوم التنفيــذي رقم 500-83 :املؤرخ في 53 :أوت  5883يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة
بتنظيمها وسيرها.
 .2املرسوم التنفي ــذي رقم 100-82 :املؤرخ في 10 :ماي  ،5880املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي
رقم  08/00 :املؤرخ في  83ماي  1000و املتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط املنهي.
 .0املرسوم التنفيذي رقم  582-80املؤرخ في  80جويلية سنة  5880املتضمن إنشاء مركز جامعي
بعين تموشنت ،
5

 .0املرسوم التنفي ــذي رقم 502-80 :املؤرخ في 10 :أوت  5880و املتضمن نظام الدراسات للحصول
على شهادة الليسانس وشهادة املاستر وشه ـ ــادة الدكتـوراه.
 .0املرسوم التنفي ــذي رقم 83-80 :املؤرخ في 83 :يناير 5880الذي يوضح مهمة اإلشراف ويحدد
كيفيات تنفيذها.
 .0املرسوم التنفي ــذي رقم 500-80 :املؤرخ في 55 :يوليو  5880املعدل للمرسـوم التنفيـذي رقم:
 20/00امل ــؤرخ في 80 :مارس  1000الذي يحدد تنظيم ساعـات العمل وتوزيعها في قطاع
املؤسسات و اإلدارات العمومية.
 .18املرسوم التنفيذي رقم 100-11 :املؤرخ في 10 :أفريل 5811يتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد
التدرج املتخصص والتأهيل الجامعي ،يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 585/18 :املؤرخ في:
 80سبتمبر  ،5818يعدل و يتمم املرسوم التنفيذي رقم 00/80 :املؤرخ في  10فبراير  ،5880يعدل
و يتمم املرسوم التنفيذي رقم  520-00املؤرخ في  10أوت .1000
 .11املرسوم التنفيذي رقم  00-13املؤرخ في  38يناير سنة  ،5813املحدد لصالحيات وزير التعليم
العالي و البحث العلمي ،
 .15القرار الوزاري املشترك املؤرخ في 50 :أوت  5880الذي يحدد التنظيم اإلداري ملديرية الجامعة
و الكلية و املعهد وملحقة الجامعة و مصالحها املشتركة.
 .13القرار الوزاري رقم 00/00 :املؤرخ في 80 :جوان  1000املتع ــلق بتنظيم املج ـ ــالس التــأديبية.
 .10القرار الوزاري رقم 03 :املؤرخ في15 :ماي  5818و املتضمن ميثاق األخالقيات و اآلداب الجامعية.
 .12القرار الوزاري رقم 011 :املؤرخ في 83 :نوفمبر 5811املحدد للقواعد املشتركة للتنظيم و التسيير
البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادة الليسانس وشهادة املاستر.
 .10القرار الوزاري رقم 015 :املؤرخ في 83 :نوفمبر 5811املتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه
في طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس و املاستر.
 .10القرار الوزاري رقم 013 :املؤرخ في 83 :نوفمبر 5811يحدد تشكيلــة لجن ـ ــة اإلش ـ ـ ـراف و س ـ ـ ــيرها.
 .10القـ ـرار الـ ـ ــوزاري رقم 010 :امل ـ ــؤرخ في 83 :ديسمبر 5811املتض ـ ــمن كيفي ـ ــات ترتي ـ ــب الطلبـ ــة.
 .10القرار الوزاري رقم 350 :املؤرخ في  82ماي  5810يعدل القرار رقم 101 :املؤرخ في 10 :جويلية
 5815والذي يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه.
 .58القرار الوزاري رقم 301 :املؤرخ في 11 :جوان  5810املتضمن إحداث املجالس التأديبية في
مؤسسات التعليم العالي ويحدد تشكيلتها وسيرها.
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 الباب الثاني :الطلبة
 الفصل األول  :حقوق وواجبات الطالب
أوال :الحقوق
-

-

املادة  : 20يحق للطالب الحصول على تعليم جامعي ،تكوين عالي وتأطير نوعي قائم على إتباع مناهج
بيداغوجية حديثة ومالئمة.
املادة  : 20للطالب الحق في أن يحظى باالحترام من قبل األسرة الجامعية و أال يتعرض ألي تمييز له
عالقة بالجنس أو أي خاصية أخرى.
املادة  : 20للطالب الحق في حرية التعبير والرأي على أن يتم ذلك في إطار احترام اآلخر واآلداب العامة
و خصوصية املؤسسات الجامعية.
املادة  : 02يتحصل الطالب على برنامج الدروس في بداية كل فصل ،وتوضع تحت تصرفه الوسائل
التعليمية املساعدة ملتابعة دراسته وتحسين تحصيله العلمي ( مراجع ،مصادر ،و مطبوعات ).
املادة  : 00للطالب الحق في تقييم منصف وعادل وغير متحيز وفقا ملجموعة من املعايير يتم إعالمه
بها في بداية السداس ي من طرف أستاذ املقياس  ،كما يجب أن يتم إعالمه بعالمات االمتحانات التي
خضع لها مرفقة بالتصحيح النموذجي وسلم التنقيط ،كما أ ن له الحق عند االقتضاء في االطالع
على ورقة االمتحان في اآلجال املحددة.
املادة  : 00للطالب الحق في الطعن في حالة شعوره بإجحاف في حقه عند تصحيح امتحان معين.
املادة  : 00للطالب الحق في األمن والنظافة والوقاية الصحية الالزمة في الجامعات واإلقامات
الجامعية على حد سواء.
املادة  : 00يستفيد الطالب املسجل من التغطية الصحية على مستوى وحدة الطب الوقائي
بالجامعة ،و التغطية االجتماعية ( الضمان االجتماعي ).

 املادة  : 00للطالب الحق في التمثيل في مختلف مجالس املركز الجامعي وفقا للنصوص الساريةاملفعول
( مجلس اإلدارة ،اللجان البيداغوجية ،مجالس التأديب ).
 املادة  : 00يحق للطالب الحصول على بطاقة الطالب واالستفادة من الخدمات التي تتيحها املركزالجامعي وفقا ملا تقتضيه اللوائح والقوانين املعمول بها.

ثانيا  :الواجبات
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-

-

املادة  : 00يجب على الطلبة االطالع على النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهم واملتعلقة بسير
املركز الجامعي وال يعذر أي طالب بجهله للنظام الداخلي.
املادة  : 00يجب على الطالب احترام كافة أعضاء األسرة الجامعية والنظام الداخلي لها.
املادة  : 00يجب على الطالب املحافظة على األماكن املخصصة للدراسة والوسائل املوضوعة تحت
تصرفه و احترام قواعد األمن والنظافة في الجامعة.
املادة  : 02بطاقة الطالب هي بطاقة شخصية ويجب على الطالب املحافظة عليها وإظهارها عند كل
طلب ،ويمنع منعا باتا الدخول إلى مختلف املصالح و املكاتب في غير أوقات العمل.
املادة : 00
 .8يجب على الطالب أن يتحلى بسيرة مثالية و هندام الئق ،محترم ومحتشم يراعي حرمة الجامعة،
اآلداب واألخالقيات العامة.
 .9وعدم مراعاة هذه القواعد يترتب عنه منعه من الدخول و/أو إحالته على املجلس التأديبي
الذي يحدد عقوبة هذا السلوك.
املادة  : 00يمنع منعا باتا التدخين داخل الهياكل اإلدارية والبيداغوجية و في كل األماكن و الفضاءات
العامة.
املادة  : 00يجب على الطلبة إغالق الهواتف النقالة أثناء الدراسة وفي قاعات املطالعة ويمنع جلبها
إلى قاعات االمتحانات.
املادة  : 00يمنع على أي طالب و تحت أي سبب كان إدخال أشخاص أجانب ال عالقة لهم باملركز
الجامعي أو مساعدتهم في ذلك.



الفصل الثاني :نظام ل  .م  .د ( ليسانس ،ماستر ،دكتوراه )

 املادة  : 00يمثل نظام التكوين ليسانس  -ماستر  -دكتوراه ( ل  .م  .د ) نظاما تعليميا عاليا معترفبه عامليا ،يهدف للحصول على شهادات معتمدة تستجيب للحاجات الحقيقية لسوق العمل بفضل
برامج تعليم فعالة ومسارات تكوين متناسقة ومتنوعة.
يعتمد  -نظام " ل م د " في هيكلته على ثالث مراحل تكوينية تتوج كل واحدة بشهادة جامعية :
1 .املرحلة األولى :بكالوريا  +ثالث  3سنوات ،الحصول على شهادة الليسانس.
2 .املرحلة الثانية  :بكالوريا  +خمس  2سنوات ،الحصول على شهادة املاستر.
3 .املرحلة الثالثة :بكالوريا  +ثمانية  0سنوات ،الحصول على شهادة الدكتوراه.
و تحل هذه املستويات محل األطوار الثالثة في النظام الكالسيكي.
 املادة  : 00ميزات نظام التكوين '' ل م د"يرتكز نظام ل م د على رؤية أكثر انسجاما بخصوص توفير التكوين عن طريق مجموعة من العروض على
شكل ميادين تنظم في شكل مسارات نموذجية.
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* املسار النموذجي :
 .1يعتبر املسلك النموذجي ترتيبا منسجما للوحدات التعليمية املكونة للمسار الدراس ي واملحددة من
قبل فريق التكوين ضمن إطار عرض التكوين ،وهذا الفريق يتكون من رؤساء الفرق
البيداغوجية.
 .5ينظم املسلك النموذجي بصفة تسمح للطالب ببناء مشروع تكوينه تدريجيا.
 .3يتم تنسيق الدروس وتنظيمها في شكل ميادين كبرى لعدد من التخصصات ،وبناء على ذلك يتم
توجيه الطالب نحو التخصص املرغوب فيه تبعا ملهاراته وقدراته.
* امليدان  :يعتبر ميدان التكوين مجموعة من الشعب والتخصصات املنسجمة من حيث برامج التعليم
و املهارات العلمية والتقنية التي تترجم كفاءات مؤسسة التعليم العالي.
* الشعبة (عرض التكوين )  :تعتبر الشعبة فرعا مليدان التكوين وتحدد خصوصية التعليم داخله،
يمكن للشعبة أن تكون أحادية التخصص أو متعددة التخصصات.
* التخصص  :يعتبر التخصص تشعبا للفرع ويحدد مسلك التكوين والكفاءات الواجب تحصيلها من
قبل الطالب.
* وحدات التعليم :
 .1تتكون الوحدة التعليمية من مادة أو أكثر منظمة بطريقة بيداغوجية منسجمة في شكل
محاضرات ،أعمال موجهة ،أعمال تطبيقية ،مشاريع ،تربصات ...إلخ.
 .5تتوزع وحدات التعليم على سداسيات وتنقسم إلى :
ّ
األساسية  :تشمل املواد األساسية الضرورية ملواصلة الدراسة في الشعبة املعنية.
– وحدة التعليم
– وحدة التعليم االستكشافية  :تشمل مواد التعليم التي تمكن من توسيع األفق املعرفية للطالب
وتفتح له منافذ أخرى في حالة إعادة توجيهه بفضل تعددية املواد التي تميز هذا املفهوم.
– وحدة التعليم املنهجية  :تجمع مواد التعليم املتعلقة باألدوات املنهجية الالزمة ملساعدة الطالب
على تحقيق مسلكه التكويني .
– وحدة التعليم العرضية  :تجمع مواد تعليم مثل اللغات الحية واإلعالم اآللي وتكنولوجيات
اإلعالم واالتصال واإلنسانيات ،التي تعد أدوات ضرورية الكتساب ثقافة عامة وتقنيات منهجية
تسهل االندماج والتكييف املهنيين مع محيط يتغير باستمرار.
* الرصيد :
 .1يسند للوحدة التعليمية واملواد املكونة لها معامل وتقيم بعالمة.
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 .5تقاس الوحدة التعليمية واملواد املشكلة لها بأرصدة.
 .3تحدد قيمة الوحدة التعليمية املقاسة بأرصدة حسب الحجم الساعي للسداس ي الضروري
الكتساب املعارف واملؤهالت عن طريق أشكال التعليم املذكورة سابقا ،وكذلك حسب حجم
النشاطات الواجب على الطالب القيام بها في نفس السداس ي (عمل شخص ي ،تقرير ،تربص .)...
 .0يعادل الرصيد الواحد ( )20حجما ساعيا ما بين  02و  00ساعة في السداس ي ويشمل ساعات
التدريس املقدمة للطالب عن طريق مختلف أشكال التعليم ،وكذا الساعات املقدرة للعمل
الشخص ي للطالب.
 .2تحدد القيمة اإلجمالية لألرصدة املسندة للوحدات التعليمية املكونة للسداس ي بثالثين ( ) 02
رصيدا.
* املعبر  :يعتبر املعبر فرصة تمكن الطالب من تعديل مسلك تكوينه في مؤسسته األصلية أو في مؤسسة
أخرى طبقا ملبدأ الحركية.

 الفصل الثالث :التنظيم البيداغوجي
أوال  :تنظيم سير الدراسة
 املادة  : 00تلتزم إدارة املركز الجامعي والكليات واملعاهد واألقسام بإعالم الطلبة بجميع النصوصالقانونية الخاصة بهم واملتعلقة بتنظيم الدراسة وتسيير الجامعة.
 املادة  : 00يتكون التنظيم البيداغوجي للجامعة من :– مديرية املركز الجامعي ممثلة في :
 .1نيابة املديرية املكلفة بالتكوين العالي ،التكوين املتواصل والشهادات.
 .5املجلس العلمي للمركز الجامعي.
– املعهد :
 .1نائب مدير املعهد املكلف باملسائل البيداغوجية.
 .5املجلس العلمي للمعهد.
– القسم :
 .1املصالح التابعة لرئيس القسم املكلفة بالتدرج.
 .5اللجنة البيداغوجية للقسم.
 .3اللجنة العلمية للقسم.
 املادة  : 00تسهر نيابة مديرية املركز الجامعي املكلف بالتكوين العالي في الطورين  1و  5والتكويناملتواصل والشهادات و كذا التكوين العالي في التدرج على السير الحسن للتدريس و التدريب و
التنظيم و متابعة التسجيالت والتحويالت و مراقبة املعارف وانتقال الطلبة ،والسهر على احترام
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-

-

-

-

التنظيم و اإلجراءات املعمول بها في مجال تسليم الشهادات و املعادالت ،وضمان مسك القائمة
االسمية للطلبة وتحيينها.
املادة  : 02نيابة العمادة املكلفة بالدراسات واملسائل املرتبطة بالطلبة ،مكلفة بتنظيم التسجيالت،
والسير الحسن من خالل تنظيم التدريس واالمتحانات ،ونشر املعلومات البيداغوجية.
املادة  : 00تسهر نيابة رئاسة القسم املكلفة بالتدريس و التعليم في التدرج على السير الحسن للتعليم
واالمتحانات بالقسم.
املادة  : 00تكلف املجالس العلمية للكليات و املعاهد و اللجان العلمية لألقسام بدراسة حصيلة
النشاطات البيداغوجية والعلمية للكليات و اقتراح إنشاء أقسام أو شعب و وحدات و مخابر البحث
إلى جانب اقتراح تنظيم التعليم و إبداء رأيها في توزيع املهام البيداغوجية ،كما تبدي رأيها و اقتراحاتها
فيما يخص برامج البحث العلمي ،مواضيع البحث لطلبة ما بعد التدرج و اللجان املقترحة للمناقشة.
املادة  : 00يجب على القسم تعيين اللجان البيداغوجية ملختلف املستويات ورؤسائها في بداية كل
دخول جامعي .اللجنة البيداغوجية للسنة الدراسية تتكون من كل األساتذة الذين يؤطرون السنة
باإلضافة إلى ممثلي الطلبة من كل فوج.
املادة  : 00تعقد اللجنة البيداغوجية اجتماعات دورية عادية تحدد من طرف اللجنة خالل نهاية
كل اجتماع باإلضافة إلى االجتماعات الطارئة.
املادة  : 00إذا واجه الطالب مشكال إداريا أو بيداغوجيا فعليه أن يحترم التسلسل اإلداري في حله
فيبدأ أوال بمصالح قسمه ثم نيابة عمادة املعهد املكلفة بالدراسات واملسائل املرتبطة بالطلبة ثم
نيابة مديرية املركز الجامعي املكلف بالتكوين العالي والتكوين املتواصل والشهادات.
املادة  : 00يخضع التدريس إلى نظام سنوي و/أو سداس ي ولهذا الغرض تشمل كل سنة دراسية
عددا من الوحدات أو املقاييس املطلوبة لالنتقال للسنة املوالية.

ثانيا :التسجيل وإعادة التسجيل
-

املادة  : 00تعد الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية املعادلة لها وثيقة إجبارية في
ملف التسجيل وتختمها املؤسسة الجامعية بختم دائري على الظهر وتؤرخها.
املادة  : 00يحدد وزير التعليم العالي في كل سنة جامعية ،شروط التسجيل والقبول املنصوص عليها
في كل شعبة أو ميدان تكوين في املنشور الوزاري للسنة الجامعية الجارية.
املادة  : 00التسجيل وإعادة التسجيل صالح لسنة واحدة فقط ،ويجب على الطالب أن يقوم بإعادة
التسجيل عند بداية كل سنة جامعية.
املادة  : 02يجب على الطالب دفع حقوق التسجيل املقررة في كل سنة جامعية ،وأثناء التسجيل
النهائي تمنح للطالب شهادة تسجيل وبطاقة الطالب التي يمكن أن تطلب منه في أي لحظة داخل
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الحرم الجامعي ،وفي حالة ضياعها يجب تقديم تصريح بالضياع لدى مصالح الشرطة أو الدرك
الوطني وإيداعه على مستوى مصلحة التدريس للحصول على نسخة ثانية وأخيرة.
 املادة  : 00ال يستفيد الطالب املتحصل على عدة شهادات بكالوريا إال من تسجيل جامعي واحد علىاملستوى الوطني.
 املادة  : 00ال يسمح للطالب التسجیل في مؤسسة جامعیة للحصول على شهادة ثانية ،في تخصصمختلف عن تخصصه األول إال بمرور خمس  82سنوات بعد حصوله على الشهادة األولى.
 املادة  : 00يخضع التسجيل للحصول على شهادة ثانية للشروط التالية: .1مراعاة شروط التسجیل والقبول املنصوص عليها في املنشور الوزاري للسنة الجارية.
 .5تقديم الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوريا وشهادة النجاح الجامعية في التخصص األول .
 .3توفر املقاعد البيداغوجية.
 .0موافقة الوزارة الوصية.

ثالثا  :التحويالت
 املادة  : 00تخضع كل التحويالت ألحكام املنشور الوزاري املتعلق بالتسجيالت الجامعية خالل كلسنة و وفقا للمعدالت الدنيا لسنة الحصول على شهادة البكالوريا ،و تحدد فترة التحويالت الداخلية
من طرف مدير املركز الجامعي.

رابعا  :سحب شهادة البكالوريا
 املادة  : 00ال يمكن للطالب سحب الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية املعادلةلها إال بعد نهاية دراسته وحصوله على الشهادة النهائية ،أو في حالة توقفه عن الدراسة وذلك بطلب
منه مقابل وصل تسليم.
 املادة  : 00في حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها وطلب سحب الشهادة األصلية املؤقتةللبكالوريا أو الشهادة األجنبية املعادلة لها ،يتم وجوبا وضع مالحظة "إلغاء التسجيل" على ظهر
الشهادة.
 املادة  : 00ال يمكن للطالب سحب الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية املعادلةلها في حالة إقصائه من طرف املجلس التأديبي إال بعد انقضاء مدة العقوبة.

خامسا :التخلي عن الدراسة وإعادة اإلدماج
 املادة : 00 .1يعتبر الطالب املسجل بشكل نظامي متخليا عن الدراسة خالل السنة الجامعية من طرف رئيس
القسم ،إذا لم يحضر جميع الدروس واألعمال التطبيقية واألعمال املوجهة أو التربص خالل
سداس ي من السنة الجامعية.
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 .0يعتبر الطالب بشكل نظامي مقص ى من الدراسة بعنوان السنة الجامعية إذا تقرر أنه متخل عن
الدراسة في سداس ي من السنة الجامعية.
 املادة  : 00في حالة التخلي عن الدراسة أو اإلقصاء ،ال يرخص للطالب بإعادة اإلدماج إال مرة واحدةخالل مساره الدراس ي ،وذلك بعد دراسة ملفه من قبل الهيئات املعنية وحسب توفر األماكن
البيداغوجية .يودع ملف إعادة اإلدماج لدى القسم.
 املادة : 02 تسلم شهادة التخلي النهائي عن الدراسة من طرف املدير املساعد املكلف بالدراسات في التدرج فيحالة سحب شهادة البكالوريا في طور الدراسة بطلب من الطالب.
 تسلم شهادة التخلي عن الدراسة بالنسبة للسنة الجامعية الجارية من طرف رئيس القسم ،و يجبوضع مالحظة في أسفل الشهادة  " :في حالة التخلي عن الدراسة أو اإلقصاء ال يرخص للطالب
بإعادة اإلدماج إال مرة واحدة خالل مساره الدراس ي و ذلك بعد دراسة ملفه من قبل الهيئات
املعنية و حسب توفر املقاعد البيداغوجية " ( طبقا للمادة  30من القرار الوزاري  010املؤرخ في
 83نوفمبر .) 5811

ّ
األكاديمية
سادسا  :العطلة
 املادة  : 00يمكن للطالب تعليق تسجيله ألسباب استثنائية تتمثل في : .1أمراض مزمنة.
 .0األمومة.
 .3املرض ملدة طويلة.
 .0الخدمة الوطنية.
 .2االلتزامات العائلية  :املتعلقة باألصول و الفروع ،تنقل الزوج أو األولياء بسبب االلتزامات
الوظيفية.
 املادة  : 00للحصول على عطلة أكاديمية يجب على الطالب أن يقدم ملفا قبل موعد امتحاناتالسداس ي األول ،يتكون من :
 .1طلب خطي.
 .5نسخة من شهادة التسجيل.
 .3التبرير.
 املادة  : 00بعد انقضاء العطلة األكاديمية يدمج الطالب بطلب منه في السنة الدراسية الجامعية.13

 املادة : 00 .1للطالب الحق في عطلة أكاديمية مرة واحدة خالل مساره الدراس ي قابلة للتجديد بداية كل
سنة شريطة تقديم تبرير هذه العطلة.
 .5بعد انتهاء العطلة األكاديمية لسبب طبي ،يخضع إعادة إدماج الطالب لرأي طبيب وحدة
الطب الوقائي للمركز الجامعي و لرأي اللجنة البيداغوجية في الحاالت األخرى.

سابعا  :الحضور واملواظبة و الغيابات في االمتحانات
-

-

-

-

املادة  : 00يتوزع الطلبة حسب الشعبة في مجموعات أو أفواج من أجل املحاضرات والدروس،
وكل مجموعة تتكون من عدة أفواج ( األعمال التطبيقية أو األعمال املوجهة) ،وعلى الطالب احترام
تسجيله وعدم تغيير مجموعته أو فوجه دون إذن مسبق من اإلدارة.
املادة  : 00يجب على الطالب احترام مواقيت الدراسة ،وال يسمح له بالدخول بعد انطالقها بأكثر
من خمسة عشر ( )00دقيقة.
املادة  : 00في حالة التأخر أو الغياب غير املتوقع لألستاذ ينبغي على الطلبة االنتظار خمسة عشر (
 ) 00دقيقة قبل مغادرة قاعة املحاضرات أو الدروس.
املادة  : 00يخضع الخروج من القاعات أثناء سير الدروس واالمتحانات إلى املوافقة املسبقة
لألستاذ.
ّ
املادة  : 00يعد حضور املحاضرات ضروري ،أما حضور األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية فهو
إجباري  ،وعلى األستاذ املكلف تسجيل الحضور في كل حصة لحصر الغياب من أجل التقييم
املستمر.
املادة  : 02يراقب األستاذ حضور الطلبة ،كما يجب عليه إعالم إدارة القسم بالطلبة الغائبين.
املادة  : 00يقص ى الطالب من املادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها في حالة غيابه ثالثة غيابات
غير مبررة أو خمسة في األعمال املوجهة حتى ولو كانت مبررة بعنوان السداس ي الجاري.
املادة  : 00يستفيد الطلبة املعنيون باملراقبة الطبية املستمرة أو العالج (تصفية الكلى ...إلخ ) أو
املطلوبين بصفة منتظمة في املنافسات الرياضية للنخبة ،من نظام مواظبة خاص يناسب متطلبات
التزامهم.
املادة  : 00في حالة الغياب املبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر ،ميدان وتربص) يحق
له االستفادة من حصة تعويضية إذا توفرت الشروط لذلك خالل السداس ي .أ ما في حالة الغياب
غير املبرر فتمنح له عالمة  88/58مع إعداد تقرير في املوضوع ،وفي هذه الحالة ال يمكن للطالب
االستفادة من حصة تعويضية.
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 املادة  : 00يؤدي أكثر من ثلث (  ) 3 / 1الغياب غير املبرر في حصص األعمال التطبيقية إلى اإلقصاءمن املادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها خالل السداس ي الجاري.
 املادة  : 00يجب تبرير كل تغيب كتابيا خالل ثالثة أيام العمل الفعلية املوالية لتاريخ الغياب ،وإذاتعدى هذا األجل يعد املبرر غير مقبول ،وفي حالة إرسال التبرير عن طريق البريد أو الفاكس توثق
املدة اعتمادا على ختم البريد ،ويجب على رئيس القسم التأشير على مبرر الغياب بحيث يحدد
تاريخ إيداعه ،وذلك قبل تسليمه ملسؤول املادة أو الوحدة التعليمية املعنية ،وتدرج نسخة من
املبرر في ملف الطالب .و تتمثل الوثائق التي يمكن تقديمها حسب كل حالة في التالي :
حاالت الغياب
وفاة األصول والفروع واألقرباء
زواج املعني

املبرر املقبول
شهادة وفاة
عقد الزواج

عطلة األبوة وعطلة األمومة

شهادة الوالدة

االستشفاء
مرض املعني
مرض املعني خالل فترة االمتحانات

شهادة االستشفاء عليها تأشيرة رئيس
املصلحة
شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب
محلف مؤشر عليها طبيب الجامعة
شهادة طبية مسلمة من طرف مصلحة
االستعجاالت باملستشفى

عدد األيام املسموح بها
ثالثة  83أيام
ثالثة  83أيام
حسب الشهادة الطبية
بالنسبة لألم
حسب مدة املكوث
باملستشفى
حسب الشهادة الطبية
املقدمة
حسب الشهادة الطبية
املقدمة

استدعاء تسلمه املصالح املختصة

حسب مدة النشاط

استدعاء رسمي للطلبة في إطار نشاطات وطنية
أو دولية ذات طابع ثقافي أو رياض ي.
حسب الحالة
حاالت قاهرة أخرى مبررة

حسب الحالة

 املادة  : 00يسمح الغياب املبرر في االمتحان النهائي للطالب باملشاركة في امتحان تعويض ي. املادة  : 00يؤدي الغياب غير املبرر في االمتحان النهائي إلى منح الطالب املتغيب عالمة 58 / 88ويحرم من امتحان تعويض ي.

ّ
البيداغوجية
ثامنا  :املرافقة

 املادة  : 00تنظم املرافقة البيداغوجية لطالب السنة األولى في بداية املسار (مرحلة الليسانس(. املادة  : 00تهدف املرافقة البيداغوجية إلى تسهيل اندماج الطالب في الوسط الجامعي وتمكينهمن الوصول إلى املعلومات املتصلة بعالم العمل ،من خالل قيام األستاذ املكلف بمرافقة مستمرة
للطالب.
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 املادة  : 02تضم املرافقة البيداغوجية عدة جوانب : .1الجانب اإلعالمي واإلداري  :استقبال الطالب وتوجيهه.
 .5الجانب البيداغوجي :املرافقة أثناء التعلم ،تنظيم العمل الشخص ي للطالب مساعدته على بناء
مساره التكويني.
 .3جانب التوجيه املنهجي  :تدريب الطالب على منهجية العمل العلمي في املركز الجامعي ( فرديا وجماعيا
).
 .0الجانب التقني  :نصائح حول استعمال األدوات والوسائل البيداغوجية.
 .2الجانب التربوي النفس ي :تحفيز الطالب وحثه على متابعة مساره التكويني.
 .0الجانب املنهي :مساعدة الطالب على إنجاز مشروعه الشخص ي ،وتهيئته لولوج عالم الشغل.
 املادة  : 00تسند مهمة املرافقة البيداغوجية إلى أستاذ باحث يعمل باملعهد ،وإذا تعذر ذلك تسندإلى طالب باحث ممن يحضرون املاستر أو الدكتوراه ،تحت إشراف أستاذ باحث مكلف باملرافقة
البيداغوجية.

تاسعا  :التقييم البيداغوجي واملداوالت وترتيب الطلبة:
سير االمتحانات
-

-

املادة  : 00تنظم في كل سداس ي دورتان عادية واستدراكية ملراقبة املعارف واملؤهالت.
املادة  : 00تحدد فترة االمتحانات وبرمجتها من طرف املجلس البيداغوجي للمركز الجامعي بالتنسيق
مع اللجان البيداغوجية لألقسام ويجب إعالن برنامج االمتحان على األقل أسبوعا قبل بدء
االمتحان.
املادة  : 00يلزم الطلبة باحترام كل التوجيهات التي يتلقونها من الحراس أثناء االمتحانات.
املادة  : 00ال يسمح للطالب باملشاركة في االمتحان إذا:
 .1لم يكن مسجال في القوائم الرسمية الصادرة عن املركز الجامعي.

 .5إذا وصل إلى قاعة االمتحان متأخرا بأكثر من ثالثين  38دقيقة.
 املادة : 00 .1ال يسمح ألي طالب بمغادرة قاعة االمتحان قبل مض ي  38دقيقة على توزيع أوراق األسئلة ،وال
يمكن للطالب الذي سلم ورقة إجابته وغادر قاعة االمتحان أن يعود إليها مرة ثانية.
 .5إذا اضطر طالب للخروج من قاعة االمتحان للضرورة القصوى يجب أن يرافقه أحد الحراس.
 املادة  : 00يجب على الطالب إحضار كل ما يحتاجه من أدوات مرخصة ،وال يسمح باستعارة أدواتاالمتحان بإذن من القائم بالحراسة ،و يمنع على الطلبة استعمال وسائل االتصال الحديثة خالل
االمتحان.
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-

-

املادة  : 00يجب على القائم بالحراسة القيام بمراقبة بطاقة الطالب لكل ممتحن والتأكد من
هويته عند بداية كل امتحان ،كما يلزم بضبط قائمة حضور الطلبة املمتحنين في كل مدرج أو
قاعة امتحان.
املادة  : 00يتعين على القائم بالحراسة منع الكالم نهائيا أو االلتفات املشبوه ،وفي حالة أي حادث
أثناء سير االمتحان يقدم تقرير مفصل لإلدارة.
املادة  : 02الغش الثابت أو أي محاولة للغش املشبوه أو التشويش أو عدم االمتثال ألوامر األساتذة
الحراس خالل االمتحان يعرض الطالب للمثول أمام املجلس التأديبي.
املادة  : 00يجب على جميع الطلبة املمتحنين تسليم أوراق إجاباتهم حتى ولو كانت بيضاء.
املادة  : 00يجب أن يمأل محضر املراقبة بكل عناية من قبل مسؤول القاعة أو املدرج ،وينبغي أن
يحتوي هذا املحضر على :
 .1تسمية املادة وطبيعة االمتحان.
 .5مكان وتاريخ ومدة وتوقيت إجراء االمتحان.
 .3اسم ولقب وإمضاء األساتذة املراقبين.
 .0اسم ولقب األساتذة املتغيبين عن الحراسة.
 .2عدد أوراق االمتحان املسلمة عند انتهاء االمتحان.
 .0اسم ولقب الطلبة املشاركين في االمتحان والذين لم يسلموا أوراق امتحانهم.
 .0الحوادث واملالحظات الخاصة باالمتحان.
 .0موضوع االمتحان.

التقييم
-

-

املادة  : 00يتم حساب معدل األعمال املوجهة من عالمات تقييم الطالب ( عروض ،أسئلة كتابية،
فروض منزلية...،إلخ ) ،ويتم حساب عالمة األعمال التطبيقية على أساس معدل االختبارات
وعالمات التقرير وفق موازنة تقدرها الفرقة البيداغوجية.
املادة  : 00عند االنتهاء من كل امتحان على األستاذ املسؤول عن املادة نشر التصحيح النموذجي
لالمتحان وسلم مفصل للتنقيط.
املادة  : 00كل العالمات يجب أن تنشر وتعلن قبل إجراء املداوالت ليتسنى إعالم األستاذ املعني
بكل خطأ أثناء صب العالمات و/أو حساب املعدل من أجل تصحيحه عند االقتضاء قبل املداوالت.
املادة  : 00من حق الطالب االطالع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان ،وال يحق له
االطالع على أوراق االمتحان االستدراكي.
املادة  : 00يمكن للطالب الذي يحتج على عالماته بطلب تصحيح ثاني وذلك في أجل أقصاه يومين
( أيام العمل الفعلية ) وال يقبل أ ي طعن خارج هذه املدة.
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 املادة  : 00يجب إيداع الطلب الخطي من أجل التصحيح الثاني لدى رئيس القسم الذي يتخذالتدابير الالزمة و املحاطة بالسرية لتعيين األستاذ املكلف بالتصحيح الثاني على أن يكون من رتبة
أعلى أو مساوية من نفس تخصص األستاذ املصحح األول.
 املادة  : 00بعد التصحيح الثاني تقارن العالمة الثانية بالعالمة األولى ،وفي هذه الحالة : .1إذا كان الفارق بين العالمتين أقل من ثالث نقاط يؤخذ املعدل الحسابي بين العالمتين.
 .5إذا كانت العالمة الثانية أعلى من األولى والفارق يساوي أو يفوق ثالث نقاط ،تؤخذ العالمة
األعلى.
 .3أما إذا كانت الثانية أدنى من األولى والفارق يساوي أو يفوق ثالث نقاط تؤخذ العالمة الدنيا
نهائيا ،ويحال الطالب على املجلس التأديبي.
 املادة  : 02ال يحق للطالب االطالع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني. املادة  : 00إثر انتهاء عملية اطالع الطلبة على أوراق االمتحان مع إعادة التصحيح املحتملة ،ينبغيتسليم عالمات و أوراق االمتحان إلى رئيس القسم.
 املادة : 00 .1يكتسب الطالب الوحدة التعليمية نهائيا إذا تحصل في كل مادة تك ونها على عالمة تساوي أو
تفوق  ،58/18أو بالتعويض إذا كان معدل مجموع عالمات مواد الوحدة موزونة بمعامالتها
يساوي أو تفوق .58/18
 .5باكتساب الوحدة التعليمية تكتسب األرصدة املسندة لها ( األرصدة املكتسبة قابلة لالحتفاظ
بها أو تحويلها في مسلك تكويني آخر ).
 .3اإلقصاء في مادة من مواد الوحدة ال يسمح باكتساب الوحدة عن طريق حساب معدل الوحدة
من العالمات األخرى املكونة لها.
 املادة  : 00يكتسب الطالب السداس ي إذا تحصل على مجموع وحداته التعليمية أو بالتعويض بينهاموزونة بمعامالتها إذا كان حاصل املعدل يساوي أو يفوق  ،58/18باكتساب السداس ي تكتسب
األرصدة املسندة له ،وعددها  38رصيدا .وال يسمح للطالب املقص ى من مادة أو من وحدة تعليمية
االستفادة من التعويض ،وفي حالة اإلخفاق يشارك الطالب في الدورة االستدراكية في مواد
الوحدات التعليمية غير املكتسبة .ويسمح ملن اكتسب وحدة عن طريق التعويض املشاركة في
الدورة االستدراكية في املواد غير املكتسبة من تلك الوحدة ،كما يعتمد املعدل األفضل املحصل
عليه بين الدورتين كعالمة نهائية عند عدم اكتساب وحدة تعليمية فإنه يتم االحتفاظ باألرصدة
املسندة للمواد املكتسبة املكونة للوحدة.
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لجنة املداوالت
-

-

-

-

املادة  : 00تتشكل لجنة املداوالت للدورة من رئيس لجنة املداوالت وأساتذة الوحدات التعليمية.
املادة  : 00تعتبر املداوالت املجال األمثل الذي يتم فيه التطرق بشكل سري إلى عمليات تقويم
نشاط الطلبة لفترة سداس ي من الدراسة ،وتعتبر املشاركة في املداوالت عمال بيداغوجيا أساسيا
يتوج االلتزامات البيداغوجية لألستاذ.
املادة  : 00حضور املداوالت إجباري ،وأعضاؤها ملزمون بالسرية التي قد تعرض مخالفها إلجراءات
تأديبية ،واللجنة سيدة في مداوالتها ،وتتخذ قراراتها باألغلبية البسيطة ،وصوت الرئيس مرجح في
حال التساوي.
املادة  : 00تقدم نتائج الوحدة التعليمية واملواد املكونة لها إلى رئيس القسم إجباريا ،وتسلم إلى
رئيس القسم محضر عالمات الوحدة التعليمية في ظرف سري مرفقا بمحضر عالمات املواد املكونة
لها والتوصيات الخاصة باملداوالت في أجل أقصاه  50ساعة قبل تاريخ املداوالت الخاصة
بالسداس ي.
املادة  : 00تتمثل مهام أعضاء لجنة املداوالت في :
 .1املصادقة على تمدرس الطلبة والنتائج املحصل عليها في السداس ي.
 .5التصويت على نجاح أو رسوب أو إقصاء الطلبة حالة بحالة في املواد والوحدات التعليمية
والسداس ي.
 .3إنقاذ الطلبة إذا اقتض ى األمر بتقدير شامل لتمدرسهم باعتماد معايير املواظبة واملشاركة
واالنضباط والتدرج البيداغوجي وغيرها ،في هذه الحالة يتم رفع نقطة اإلنقاذ إلى . 58/18

 .0ال يمكن اعتبار اإلنقاذ حقا مكتسبا للطالب بل يعد من صالحيات لجنة املداوالت حصرا ،وإذا
اقتض ى األمر اقتراح إعادة توجيه الطالب في حالة الفشل الدراس ي.
 املادة  : 00محضر املداوالت يجب أن يؤرخ ويصدر دون أي تشطيب أو إضافات هامشية ،وينبغيأن يستوفي العناصر التالية :
 .1كشف عام للمعدل العام لكل مادة ،ولكل وحدة تعليمية ،وكل سداس ي مع األرصدة املكتسبة.
 .5اسم ولقب كل عضو من أعضاء لجنة املداوالت.
 .3النتائج الخاصة بالطلبة الناجحين والراسبين و املقصيين.
 .0النسبة اإلجمالية للطلبة الناجحين والراسبين و املتخلين و املقصيين الخاصة بكل مادة وكل
وحدة تعليمية ،مقارنة مع العدد اإلجمالي للطلبة.
 .2إمضاء األعضاء املشاركين في املداوالت على املحضر.
 .0أسماء األعضاء الغائبين عن املداوالت.
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 .0شروط اإلنقاذ املصادق عليها من طرف أعضاء لجنة املداوالت.
 .0تقرير املداوالت.
 املادة  : 022يجب إعالم الطلبة عن طريق النشر بالنتائج النهائية للمداوالت عند املصادقة عليها. املادة  : 020في حال ثبوت خطأ في صب العالمات أو حساب املعدل ،يمكن للطالب تقديم طعنإلى رئيس القسم خالل الثالثة أيام املوالية إلعالن املحضر األولي للمداوالت كأقص ى حد ،يتكفل
رئيس القسم بإحالة هذا الطعن على لجنة املداوالت ،وال يقبل أ ي طعن بعد انقضاء هذه املدة.
 املادة  : 020تستدعى نفس اللجنة من أجل مراجعة طعون الطلبة وتصحيح األخطاء ،وبعد إنهاءاملداوالت يحرر محضر بنفس الشروط السابقة للمحضر األول يحمل العنوان  " :املحضر املصحح
و اإلضافي للمحضر األول ".

ترتيب الطلبة
 املادة : 020 .1تقوم لجنة الترتيب والتوجيه بترتيب الطلبة وتوجيههم ،تجتمع في دورة عادية بعد مداوالت نهاية
السنة ويمكنها أن تجتمع في دورة استثنائية عند الحاجة.
 .5يمكن أن يفيد ترتيب الطلبة في تحديد أوائل الدفعات و توجيه الطلبة.
 .3تحدد كيفيات الترتيب بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
 املادة  : 020تتشكل لجنة الترتيب والتوجيه من : .1نائب العميد املكلف بالدراسات أو نائب املدير املكلف بالدراسات.
 .5رؤساء األقسام املعنية.
 .3مسؤولو امليادين املعنية.
 .0مسؤولو الشعب املعنية.
 .2مسؤولو التخصصات املعنية.
 املادة : 020 .1تدون نتائج اللجنة في محضر يحتوي على ترتيب الطلبة ممض ى من طرف األعضاء و يبلغ للطلبة
عن طريق النشر.
 .5يمكن للطالب إيداع الطعن لدى الهيئة البيداغوجية التابعة في أجل أقصاه  00ساعة املوالية
لنشر املحضر.
 املادة  : 020الطالب املتفوق هو الطالب املتحصل على أعلى معدل في الدورات العادية والذي لميتعرض لعقوبات تأديبية.
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-

-

املادة  : 020في حال تساوي طالبين أو أكثر في الترتيب يتم الفصل بينهما على أساس السن وتاريخ
الحصول على البكالوريا ( تمنح األولوية لألصغر سنا ).
املادة : 020
 .1یعتبر معدل الترتیب معدل املعدالت العامة لسداسيات الدراسة املعنية ،موزونة باملعامالت
التصحيحية التي تأخذ بعين االعتبار التأخرات املتراكمة واالنتقاالت بديون واالنتقاالت بعد
الدورة االستدراكية.
 .5یتم حساب هذا املعدل وفق الصيغة املذكورة في املادة  83من القرار الوزاري رقم  010املؤرخ
في  83نوفمبر  5811املتضمن كيفيات ترتيب الطلبة.
املادة  : 020عند االنتهاء من مرحلة الجذع املشترك ،يقوم الطالب بمأل استمارة الرغبات يحدد
فيها التخصصات أو الفروع التي يرغب في االلتحاق بها.
املادة  : 002يوجه الطالب نحو تخصص من اختياره من قبل لجنة مشكلة خصيصا لهذا الغرض،
مع األخذ بعين االعتبار:
 .1طاقة االستيعاب في التخصص املراد االلتحاق به
 .5الشروط املوضوعة في التخصص.
 .3نتائج الطالب.
 .0إذا لم يقبل الطالب في التخصص األول الذي اختاره ،يوجه إلى التخصص الثاني حسب بطاقة
الرغبات ثم الذي يليه وهكذا دواليك.

ّ
والتدرج
 الفصل الرابع  :التكوين
ّ
التدرج في الدراسات
أوال :

 املادة  : 000االنتقال من السداس ي األول إلى السداس ي الثاني حق لكل طالب مسجل بانتظام. .0التدرج في الليسانس
 املادة : 000 .1يعتبر االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية مكسبا للطالب املتحصل على السداسيين
األولين ملسار التكوين بالتعويض أو بدون تعويض.
 .5يسمح للطالب باالنتقال إلى السنة الثانية أيضا إذا تحصل على ثالثين ( )38رصيدا على األقل،
منها  3/1على األقل في سداس ي و  3/5في السداس ي اآلخر.
 .3يعتبر االنتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة مكسبا للطالب الذي تحصل على السداسيات
األربع ملسار التكوين بالتعويض أو بدون تعويض.
 .0يمكن السماح للطالب باالنتقال إلى السنة الثالثة أيضا إذا تحصل على تسعين ( )08رصيدا على
األقل و اكتسب الوحدات األساسية املطلوبة مسبقا ملواصلة الدراسات في التخصص.
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 املادة : 000 .1يمكن للطالب املسموح له باالنتقال االحتفاظ باملواد املكتسبة ،لكن إجباره أو إعفاؤه من متابعة
الدروس واألعمال املوجهة في املواد غير املكتسبة من صالحيات فريق التكوين.
 .5يمكن حسب الحالة السماح للطالب الراسب في السنة الثانية أو الثالثة في مسلك تكوين بإعادة
التسجيل في نفس املسلك أو إعادة توجيهه نحو مسلك آخر يتوافق وقدراته من طرف فريق
التكوين ( يتكون من رؤساء الفرق البيداغوجية التي تشكل لجنة املداوالت لوحدة التعليم ).
 .3تعطى قدر املستطاع األولوية في عملية التوجيه للطلبة الذين هم في حالة إخفاق ضمن مسلك
التكوين األولي.
 املادة  : 000في كل الحاالت ال يمكن للطالب املسجل في الليسانس البقاء أكثر من خمس سنوات،حتى في حالة إعادة توجيهه ،إال أنه يمكن للطالب الذي تحصل على مائة و عشرين ( )158رصيدا
أو أكثر السماح له بإعادة التسجيل استثنائيا لسنة إضافية.
 .0التدرج في املاستر
 املادة  : 000االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ماستر حق لكل طالب تحصل علىالسداسيين األولين ملسار التكوين أي ستين ( )08رصيدا.
 املادة : 000 .1يمكن السماح بانتقال الطالب بديون إلى السنة الثانية ماستر إذا تحصل على ( )02رصيدا على
األقل و تحصل أيضا على الوحدات التعليمية املشروطة ملواصلة الدراسة في التخصص ،في
هذه الحالة فإن إجبار الطالب أو إعفائه من متابعة الدروس واألعمال املوجهة والتطبيقية في
املواد غير املكتسبة من صالحيات فريق التكوين.
 .5يمكن لفريق التكوين حسب الحالة السماح للطالب الراسب في السنة األولى بإعادة التسجيل
في نفس املسلك أو إعادة توجيهه نحو مسلك آخر يتوافق وقدراته من طرف فريق التكوين.
 املادة  : 000في كل الحاالت ال يمكن للطالب املسجل في املاستر البقاء أكثر من ثالث سنوات ،حتىفي حالة إعادة توجيهه.

ّ
التخرج
ثانيا  :مشروع أو مذكرة

 املادة  : 000تحديد كيفيات إعداد و مناقشة مذكرة املاستر طبقا ألحكام مواد القرار الوزاري رقم 305مؤرخ في  80جوان .5810
 املادة  : 000ينبغي أن تحدد مواضيع مذكرات املاستر لتستجيب لألهداف البيداغوجية للتكوينمن جهة ،و ألهداف البحث و التنمية االقتصادية و االجتماعية من جهة أخرى.
 املادة  : 002تصادق اللجنة العلمية للقسم على مواضيع مذكرات املاستر املقترحة من طرف فريقالتكوين ،و تعلنها للطلبة عن طريق النشر و أي سند إعالمي آخر.
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املادة  : 000يتكفل مسؤول الشعبة و مسؤولو التخصصات ،بالتنسيق مع رئيس القسم ،بتوزيع
مواضيع املذكرة على الطلبة ،و عند الضرورة يمكن اللجوء إلى ترتيب الطلبة من أجل اختيار
مواضيع املذكرة حسب االستحقاق.
املادة  : 000تتوج مذكرة املاستر ،بإعداد وثيقة يحدد شكلها و حجمها و آجال إنجازها من طرف
فريق التكوين.
املادة  : 000تجرى مناقشة مذكرة املاستر في جلسة علنية.
املادة  : 000تنظم دورة واحدة للمناقشة في نهاية السنة الجامعية ،يمكن تنظيم دورة ثانية شهر
سبتمبر من نفس السنة الجامعية للحاالت املتأخرة و املبررة من طرف األساتذة املشرفين.
املادة  : 000يجب إعالم الطلبة عن طريق النشر أو أي سند إعالمي آخر ،برزنامة إيداع مذكرات
املاستر و تواريخ املناقشات.
املادة  : 000يتكفل مسؤول الشعبة و مسؤولو التخصصات ،بالتنسيق مع رئيس القسم بتعيين
أعضاء لجنة مناقشة مذكرة املاستر.
املادة  : 000يسلم الطالب عند التخرج شهادة نجاح مؤقتة بعد تقديمه للوثائق التالية :
 .1بطاقة الطالب.
 .5شهادة تبرئة من املكتبة املركزية للمركز الجامعي.
املادة  : 000ال تسلم شهادة النجاح املؤقتة إال للمعني أو وكيله القانوني.

ثالثا  :التكوين في الطور الثالث – دكتوراه –
 املادة  : 000ينظم التكوین في الطور الثالث من طرف فرق تكوین في الدكتوراه التي یتم جمعها فيلجان حسب میادین التكوین.
 املادة : 002 .1تنشأ لدى كل مؤسسة مؤهلة لجنة بيداغوجية وبحث لكل تكوین في الطور الثالث .تتشكل من
أساتذة باحثين من ذوي مصف األستاذیة ( أستاذ ،أستاذ محاضر "أ" ) ینتمون للمؤسسة املؤهلة
والذين اقترحوا فتح التكوين في الطور الثالث.
 .5يمكن توسيع تشكيلة لجنة البيداغوجيا والبحث ألساتذة مؤهلين من خارج املؤسسة املؤهلة.
 املادة  : 000تكلف لجنة البيداغوجيا والبحث بمایلي : .1تحدید شهادات املاستر التي لها الحق في التسجیل للمسابقة.
 .5دارسة ملفات الترشح وتحضير االختبارات الكتابية للمسابقة.
 .3إجراء املقابالت مع املرشحين املقبولين بعد دراسة ملفاتهم.
 .0إبداء الرأي حول مواضیع البحث املقترحة من طرف املشرف على أطروحة الدكتوراه.
 .2تنظیم نشاطات التعلیم ،البحث واإلشراف لفائدة طلبة الدكتوراه.
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 .0املبادرة بأي شكل لتكوین الطلبة الباحثين.
 .0ضمان متابعة طلبة الدكتوراه خالل املسار التكویني و تقییمهم.
 .0تنظيم حركیة األساتذة الباحثين والباحثين املشاركين في عملية التكوین.
 .0إبداء الرأي حول موضوع البحث املقترح من طرف املشرف على أطروحة الدكتوراه.
 .18إبداء الرأي حول تشكيلة لجنة املناقشة ،واقتراح املقررين .
 .11ضمان التنسیق العلمي مع شركاء العملیة التكوینیة.
 املادة  : 000تحدد مدة تحضير األطروحة بثالث ( )83سنوات متتالية مع تسليم نسخ مجلدةللمذكرة وقرص مضغوط ،يمكن لرئيس املؤسسة أن يرخص وبصفة استثنائية إضافة سنة واحدة
( )81إلى سنتين ( )85باقتراح من املجلس العلمي ،وبعد رأي معلل من طرف املشرف الذي يقدم
طلبا للمجلس العلمي.
 املادة  : 000یفتح االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث على أساس املسابقة للمرشحين الحائزینعلى شهادة املاستر أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
 املادة  : 000مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث مسابقة وطنية ،وتنظمها املؤسسة املؤهلةوفق مرحلتين و تعد كالهما إجبارية أو إقصائية :
 .1دراسة ملف الترشح .
 .5اختبارات كتابية.
 املادة  : 000تتم دراسة امللفات على أساس املعایير التالیة : .1املالءمة بين تخصص املاستر والطور الثالث الذي یرغب فیه املرشح.
 .5املعدل العام املحصل علیه في الطور الثاني.
 .3االنتظام في تدرج الطالب خالل الطور الثاني وانعدام الرسوب.

.0
.2
.0

التجربة املهنیة املكتسبة من الطالب عند االقتضاء.
محتوى املالحظات الواردة في الوثیقة الوصفیة للمعارف واملؤهالت املكتسبة املرفقة لشهادة
املاستر.
في حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يؤخذ بعين االعتبار تدرج املرشح خالل الطور األول من
التكوين الجامعي.
تتمحور االختبارات الكتابية حول تخصص أو تخصصات التكوين في املاستر.

.0
 .0يحدد عدد املرشحين املسموح لهم باالختبارات الكتابية للمسابقة بعد دراسة ملفات الترشح،

ويجب أن يساوي على األقل عشرة ( )18أضعاف عدد املناصب املفتوحة وفقا للتنظيم املعمول
به.
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 الفصل الخامس :املجلس التأديبي
 املادة  : 000تؤسس على مستوى املركز الجامعي مجالس تأديبية ويجب إلزاما أن تنصب وأن تكونعملية و تمتد عهدتها ملدة ثالث  83سنوات.
 يتشكل املجلس التأديبي للجامعة من  20أعضاء:
 .1رئيس املركز الجامعي أو ممثال عنه رئيسا.
 .5خمسة أساتذة أعضاء دائمين وخمسة أساتذة أعضاء احتياطيين يعينون من بين أساتذة
املؤسسة الجامعية.
 .3عضو دائم وعضو احتياطي ينتخبون من بين الطلبة ( أعضاء مجالس التأديب املعاهد ).
 .0يتولى املجلس التأديبي للجامعة البث في كل املخالفات املرتكبة على مستوى الحرم الجامعي
السيما :
– مخالفات الدرجة األولى والثانية املرتكبة على مستوى الفضاءات البيداغوجية و اإلدارية الغير
ملحقة باملعهد.
– الطعون في قرارات املجالس التأديبية للمعاهد.
 يتشكل املجلس التأديبي للمعهد من  80أعضاء :
 .1مدير املعهد أو ممثال عنه رئيسا.
 .5خمسة أساتذة أعضاء دائمين وخمسة أساتذة أعضاء احتياطيين يعينون من بين أساتذة املعهد.
 .3عضو دائم وعضو احتياطي من الطلبة يعينان من قبل الطلبة األعضاء في مجالس التأديب
ألقسام املعاهد.
 .0يتولى املجلس التأديبي للمعهد البث في مخالفات الدرجة الثانية.
 يتشكل املجلس التأديبي للقسم من  20أعضاء :
 .1رئيس القسم أو ممثال عنه رئيسا.
 .5ثالثة أساتذة أعضاء دائمين وثالثة أساتذة أعضاء احتياطيين يعينون من بين أساتذة القسم.
 .3عضو دائم وعضو احتياطي يعينان من ومن بين طلبة القسم.
 .0يتولى املجلس التأديبي للقسم البث في مخالفات الدرجة األولى ويبقى مفتوحا أثناء فترة
االمتحانات.
 املادة  : 000كل مخالفة مسجلة ترفع كتابيا إلى مسؤول الهيئة البيداغوجية املخولة خالل 00ساعة العملية تعقب حدوث املخالفة ،و الذي يقوم بدوره بإشعار املجلس التأديبي.
 املادة  : 000يجب أن يحتوي امللف املقدم إلى لجنة التأديب على: .1طلب رسمي النعقاد مجلس التأديب من قبل مسؤول الهيئة البيداغوجية املختصة.
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 .5تقرير مفصل يتضمن صفة صاحب الشكوى.
 .3سرد مفصل لألحداث.
 .0بيان األضرار.
 .2أسماء الشهود عند االقتضاء.
 .0ملخص عن وضعية الطالب وكل العناصر الدالة على املخالفة.
 املادة  : 000حسب خطورة املخالفة يمكن لرئيس املركز الجامعي أو مدير املعهد اتخاذ إجراءاتتحفظية و مؤقتة التي يراها مناسبة في انتظار انعقاد املجلس التأديبي.
 املادة  : 002املخالفات من الدرجة األولى تشمل : .1محاولة الغش أو الغش املثبت في االمتحان ( تمرير أوراق املسودة ،أو أوراق االمتحان ،أو اإلمالء
عرض وثائق االمتحان قصد ترك املجال للزمالء للنظر إليها والنقل عنها ،أو استعمال األجهزة
الذكية كالهواتف النقالة ،الساعات الذكية وغيرها(.
 .5تعدي لفظي أو حركي اتجاه كافة املستخدمين.
 .3عدم االمتثال للتوجيهات املقدمة من قبل هيئة التدريس أو املكلفين باألمن.
 .0طلب غير مؤسس لتصحيح ثاني لورقة االمتحان.
 املادة  : 000تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية : .1معاودة ارتكاب مخالفات الدرجة األولى.
 .5عرقلة السير الحسن للجامعة باستعمال العنف والتهديد وكل السبل املؤدية إليه.
 .3املساس بالسالمة الجسدية و املعنوية للمستخدمين والطلبة.
 .0انتحال شخصية الغير.
 .2التزوير و استعمال املز ور (تغيير) محتوى الوثائق البيداغوجية واإلدارية.
 .0القذف في حق كافة مستخدمي املؤسسة الجامعية والطلبة.
 .0القيام بسلوك متعمد من شأنه إحالل الفوض ى واملساس بالسير الحسن للنشاطات البيداغوجية
( تعطيل سير الدراسة واالمتحانات أو مقاطعتها ،التجمعات املخلة بالنظام ).
 .0السرقة واستغالل الثقة وتحويل ممتلكات املركز الجامعي
 .0اإلتالف املتعمد ملمتلكات املركز الجامعي وملحقاتها ( أجهزة ،أثاث ).
 .18الشتم والكالم البذيء أو أي تصرفات ال أخالقية في حق كافة مستخدمي املركز الجامعي والطلبة.
 .11رفض االمتثال والخضوع للمراقبة القانونية داخل الحرم الجامعي.
 املادة  : 000املخالفات املذكورة آنفا هي على سبيل املثال ال الحصر ،وعليه فإن أي مخالفة يقرهااملجلس التأديبي وغير مذكورة تعتبر مخالفة من الدرجة األولى أو الثانية نظرا لتأثيراتها الفردية أو
الجماعية على مصالح املركز الجامعي.
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املادة  : 000يستدعى الطلبة الذين ارتكبوا املخالفات لالستماع ألقوالهم من قبل املجلس التأديبي
للمعهد أو املركز الجامعي حسب الحالة ،عند نهاية املناقشات يتم التداول بين أعضاء املجلس عن
طريق التصويت وتحدد العقوبة.
املادة  : 000يمكن للطالب مرتكب املخالفة أن يوكل للدفاع عنه ممثل الفوج ،كما يمكنه أن يوكل
األستاذ الذي يتولى مرافقته البيداغوجية.
املادة  : 000إذا لم يستجب الطالب املعني إلى االستدعاء األول تؤجل الجلسة ،ويتم استدعاؤه
مرة ثانية وإذا لم يمتثل أمام املجلس التأديبي بعد االستدعاء الثاني فإن املجلس ينعقد وينطق
بالقرار.
املادة  : 000العقوبات املطبقة بالنسبة للمخالفات من الدرجة األولى هي :
 .1إنذار شفوي.
 .5إنذار كتابي.

 .3توبيخ.
تمنح عالمة  58/88في االمتحان الذي ثبت الغش فيه أو محاولة القيام بالغش.
 املادة  : 000العقوبات املطبقة على املخالفات من الدرجة الثانية هي : .1منح عالمة  -صفر  58/88في االمتحان.
 .5اإلقصاء من املادة مع تأكيد عالمات املواد األخرى باستثناء املادة املعنية باملخالفة.
 .3اإلقصاء من السداس ي كامال ،أو من كل املواد التي سجل فيها الطالب.
 .0اإلقصاء من السنة الجامعية املعنية.
 .2الفصل مدة سداس ي أو سنة جامعية.
 .0الطرد النهائي من املركز الجامعي.
إن العقوبات التأديبية الصادرة عن املجالس التأديبية ال تلغي املتابعات القضائية املنصوص عليها في
التشريع والقوانين السارية املفعول.
 املادة  : 000يبلغ القرار للمعني خالل  05ساعة التي تلي انعقاد املجلس التأديبي و تعلق على لوحاتاإلعالنات للمعهد.
 املادة  : 000يمكن للطالب املعني أن يقدم طعنا كتابيا ضد القرار الصادر ضده خالل  0أياماملوالية لتاريخ تبليغه بالقرار .كما يمكنه أن يلتمس كتابيا تخفيف العقوبة لدى مدير املركز
الجامعي ،في أجل ال يتجاوز أسبوعا من تاريخ الصدور النهائي لقرار العقوبة.
 املادة  : 002بعد انقضاء مهلة الطعن ،يبلغ قرار املجلس التأديبي : .1للمعني باألمر.
 .5يسجل ويحفظ بصفة دائمة في ملف الطالب.
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 .3ينشر في املؤسسة الجامعية.
 .0يبلغ إلى مؤسسات التعليم العالي األخرى ومديريات الخدمات الجامعية التي يتبع إليها الطالب في
حالة ما إذا كانت العقوبة إقصاؤه لسنة على األقل.
 املادة  : 000في حالة ظهور عناصر جديدة يمكن للطالب املعاقب أن يتقدم بالتماس إلعادة النظرفي عقوبته.
 -املادة  : 000العقوبة من الدرجة األولى تسقط حسب السلطة التقديرية لإلدارة وسيرة الطالب.

ّ
الطالبية
 الفصل السادس :املنظمات والنوادي

-

-

-

املادة  : 000يتمتع الطلبة بحرية إنشاء املنظمات والنوادي ،أو االنخراط فيها في إطار ما تسمح به
النصوص التنظيمية و القانونية السارية املفعول.
املادة  : 000عندما يتم االعتراف باملنظمة الطالبية ،يتعين على مكتبها التنفيذي إيداع نسخة من
قرار اعتمادها و قائمة بأعضاء مكتبها على مستوى األمانة العامة للمركز الجامعي.
املادة  : 000على التنظيمات الطالبية املعتمدة تقديم حصيلة نشاطها للسنة املاضية إلى مديرية
املركز الجامعي من أجل تقييمها مع تقديم برنامج نشاطها السنوي.
املادة  : 000تستفيد التنظيمات والنوادي الطالبية من مقرات على مستوى املركز الجامعي في
حدود اإلمكانات ،طيلة فترة ممارسة نشاطها ،ويمنع استخدامها لغير األغراض املرخص بها من
طرف للمركز الجامعي.
املادة  : 000تتمتع التنظيمات والنوادي بحرية عقد االجتماعات ذات العالقة بمهامها داخل للمركز
الجامعي ،وذلك بعد الحصول على إذن مسبق من مديرية املركز الجامعي.
املادة  : 000تخضع دعوة أي شخص غريب عن املركز الجامعي من أجل إلقاء محاضرات في إطار
نشاطاتها للموافقة املسبقة ملديرية املركز الجامعي.
املادة  : 000تخضع التنظيمات والنوادي الطالبية للنظام الداخلي للمركز الجامعي.
املادة  : 002يمنع منعا باتا مايلي :
 .1دخول أو بقاء الطلبة باملركز الجامعي خارج أوقات العمل إال بترخيص مؤسس من اإلدارة.
 .5منع الخلوة بين الجنسين.
 .3غلق أبواب مكاتب التنظيمات الطالبية.
املادة  : 000يمنع منعا باتا كل نشاط يستهدف اإلخالل بالنظام واملعرقل للسير الحسن للنشاطات
البيداغوجية ،مثل التحريض على اإلضراب ،غلق أبواب املركز الجامعي واملقاطعة ومنع الطلبة من
حضور الدروس واالمتحانات ،كما تمنع اإلعالنات والتجمعات غير املرخص بها وغيرها ،وعلى الطلبة
املنخرطين في النوادي العلمية والثقافية والرياضية االلتزام باملساهمة في إحياء مختلف التظاهرات
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الجامعية التي تصب في هذا اإلطار وكل طالب يخالف هذا االلتزام يتم شطبه من النادي مع إمكانية
اإلحالة على املجلس التأديبي.
 املادة  : 000يمنع منعا باتا استغالل كل نشاط مرخص لغير غايته. املادة  : 000في حالة املخالفة تسري األحكام التأديبية على التنظيمات والنوادي من طرف املجلسالتأديبي للمركز الجامعي.
 املادة  : 000باإلضافة إلى املخالفات املذكورة في املادة  000تكون املخالفات من الدرجة األولىبالنسبة للتنظيمات و النوادي الطالبية هي :
 .1استدعاء شخص غريب عن املركز الجامعي إللقاء محاضرات بدون الترخيص املسبق.
 .5اإلعالنات غير املرخص بها.
 .3التنظيم أو املشاركة في اإلضراب دون إشعار مسبق.
 .0تنظيم حملة جمع التبرعات ،التسويق وجمع األموال وغيرها.
 املادة  : 000باإلضافة إلى املخالفات املذكورة في املادة  002تكون املخالفات من الدرجة الثانية هي: .1تكرار املخالفات من الدرجة األولى.
 .5استعمال املقرات املوضوعة مؤقتا تحت تصرفها لغير األغراض املرخص بها.
 املادة  : 000يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة األولى أو الثانية خارج تلكاملذكورة سابقا.
 املادة  : 000العقوبات املطبقة على مخالفات الدرجة األولى هي نفسها املحددة في املادة  ، 000أمامخالفات الدرجة الثانية زيادة عن العقوبات املذكورة نضيف مايلي:
 .1توقيف نشاطها ،ملدة تحدد من طرف املجلس التأديبي حسب خطورة املخالفة؛-
الغلق النهائي ملكتب املنظمة أو النادي في حالة خطأ فادح أو تكرار مخالفات الدرجة األولى.

 الباب الثالث :مستخدمو املركز الجامعي
 الفصل األول :السير العام
 املادة  : 000يجب على مستخدمي املركز الجامعي باعتبار أنهم يحملون صفة أع وان للدولة ،التحليبسلوك مطابق ملا تقتضيه ضرورة الخدمة وأن يتحلوا بالحياد التام ويمتنعوا عن إبداء آرائهم
الشخصية في عالقاتهم مع مستعملي مرافق املركز الجامعي.
 املادة  : 000االنضباط العام هو أن يتقيد املوظفون بجميع الواجبات الواردة في النصوصالقانونية املنظمة لسير املركز الجامعي السيما اإلخالص والتحفظ والحياد.
 املادة  : 002على مستخدمي املركز الجامعي املحافظة على مكان عملهم ،ومراعاة التعليمات األمنيةاملتعلقة بالكهرباء و الغاز واملياه وغلق النوافذ قبل مغادرة مكان العمل خاصة في املخابر وقاعات
االنترنت والورشات.
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 املادة  : 000املحافظة على العتاد واألثاث املكتبي والتبليغ عن أي عطب أو خلل لدى املصالحاملعنية والتبليغ عن تسرب املياه مهما كان مصدرها في الحين.
 املادة  : 000يوضع على مستوى مديرية املركز الجامعي ،املعاهد واألقسام ،سجل مرقم ومؤشرعليه تحت تصرف األسرة الجامعية ومستعملي مرافق املركز الجامعي إلبداء آرائهم وتسجيل
انشغاالتهم واحتجاجاتهم ،التي يجب على املسؤول املباشر أن يطلع على محتواها بانتظام لدراستها
وأخذ الهادفة منها بعين االعتبار.
 املادة  : 000تتكفل املصالح املختصة باملركز الجامعي والهياكل التابعة لها بالسهر على تنظيفاملقرات اإلدارية البيداغوجية وكل املرافق األخرى التابعة لها ،بصفة منتظمة ومستمرة وفق
التنظيم املعمول به من طرف املستخدمين التابعين لها وعن طريق التعاقد مع مؤسسات تنظيف
خاصة.

 الفصل الثاني :األستاذ الجامعي
أوال :الحقوق
-

-

-

-

املادة  : 000من حق األستاذ االلتحاق بمهنته على أساس املؤهالت الجامعية املطلوبة والخبرة
الضرورية ،باعتباره مكونا إلطارات الدولة ومساهما بذلك في التنمية العلمية ،االجتماعية
واالقتصادية.
املادة  : 000يحق لألستاذ العمل بعيدا عن كل أنواع التدخل من أي جهة كانت مادام ملتزما
بمبادئ املهنة و أخالقياتها وآدابها.
املادة  : 000يحق له االستفادة من شروط عمل مالئمة من خالل توفير الوسائل البيداغوجية
والعلمية الالزمة لتأدية مهامه ،إلى جانب منحه الوقت الكافي للتكوين املستمر والتجديد الدوري
ملعارفه ،وتوفير شروط النظافة و األمن املرتبطة بطبيعة نشاطه.
املادة  : 000املشاركة في إدارة وتحديد برامج الدراسة والبحث باعتباره طرفا فاعال في اتخاذ
القرارات التي يجب أن تكون قائمة على احترام مبادئ الشفافية واملساواة واملشاركة.
املادة  : 000يحق له املشاركة في امللتقيات الوطنية والدولية دون املساس بمهامه البيداغوجية
املتصلة بنشاطه املنهي عن طريق رخص الغياب دون أن يترتب عن ذلك خصم من الراتب حسب
الكيفيات والشروط املنصوص عليها في التنظيم املعمول به.
املادة  : 000يحق له تقاض ي راتب شهري املنصوص عليه قانونا مع خضوعه للسلطة التقديرية
ملسؤوليه في حق االستفادة من منحة املردودية.
املادة  : 002يحق له الحصول على عطلة وفقا ملا هو منصوص عليه في القانون الساري املفعول.
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 املادة  : 000يمكنه شغل مناصب عليا هيكلية و وظيفية إلى جانب وظيفته األصلية املتمثلة فيالتدريس وفقا للشروط املحددة في النظام القانوني الساري املفعول ،وفي هذه الحالة ال يمكنه
تقديم ساعات تدريس إضافية.

ثانيا  :الواجبات
-

-

املادة  : 000يجب على األستاذ احترام آداب وأخالقيات املهنة ،كما يجب عليه التحلي بالضمير
املنهي وممارسة مهامه بنزاهة ،كفاءة واستقاللية.
املادة  : 000يجب عليه السهر على التحسين املتواصل ملعارفه ومناهج التدريس والتكوين ،والتحلي
بالروح النقدية ،االستقاللية وتقييم الذات ،وتحمل املسؤولية املنوطة به.
املادة  : 000يجب عليه املساهمة في احترام الحريات األكاديمية لألسرة الجامعية في جو يسوده
العدل واإلنصاف بين كل الطلبة مع التشجيع على حرية الرأي والتعبير تحت إشرافه ومراقبته.
املادة  : 000يجب عليه أداء مهامه بعيدا عن كل أشكال التمييز من حيث الجنس أو الرأي أو
املستوى االجتماعي أو الصحي أو أي خاصية أخرى ،وعدم استغالل املركز الجامعي وسلطته كأستاذ
لتحقيق
أغراض شخصية محضة إذ عليه أن يكون مرجعا من حيث القيم ،األخالق ،النزاهة ،التسامح و
التحلي بروح األمانة العلمية.
املادة  : 000يجب على األستاذ تقديم تعليم ناجع حسب اإلمكانيات املسخرة له واملوضوعة تحت
تصرفه من طرف املركز الجامعي بعدالة ،إنصاف وشفافية تجاه كل الطلبة.
املادة  : 000يجب عليه إدارة و استعمال املعدات واألدوات املمنوحة له بحكم وظيفته البيداغوجية
والعلمية بأمانة ورشادة ،وعدم احتكارها وتشاركها مع الطلبة وزمالئه األساتذة من داخل املركز
الجامعي وخارجها بناء على رخصة.

 الفصل الثالث :املوظفون اإلداريون
أوال :الحقوق
 املادة  : 000يحق للموظفين اإلداريين ،التقنيين ،و األعوان املتعاقدون بمختلف رتبهم أن يعاملوابطريقة تضمن لهم االحترام والتقدير .
 املادة  : 000يحق لهم تقاض ي راتب يتكون من األجر القاعدي ،املنح ومن بينها منحة املردودية التيتنقط من  88الى  38حسب السلطة التقديرية للمسؤول املباشر.
 املادة : 002 .1يحق للموظفين اإلداريين والتقنيين أثناء عملية التقييم ،الترقية والتكوين أن يعاملوا بطريقة
موضوعية وغير متحيزة وعلى قدر املساواة وفقا للشروط املنصوص عليها في القوانين
والتنظيمات السارية املفعول.
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-

-

-

-

 .5يجب إعالن القائمة االسمية للتربصات داخل و خارج الوطن و مراعاة املدة القانونية لالطالع
عليها مع مراعاة مدة الطعون لضمان الشفافية و النزاهة.
املادة : 000
 .1يعد تولي املناصب العليا والنوعية امتيازا يتوقف على توفر الشروط القانونية في املعني
والسلطة التقديرية لإلدارة دون إهمال عنصر الكفاءة ،و لضرورة املصلحة ال يحق ألي
موظف تتوفر فيه الشروط رفض تولي منصب مسؤولية في أي مستوى كان.
 .5ال يمكن إنهاء مهام املوظفون اإلداريون الشاغلون ملناصب املسؤولية و تغيير مصالحهم إال
بعد طرح امللف على مستوى مجلس املديرية.
املادة  : 000تعد االستفادة من التربصات امتيازا يتوقف على توفر شروط وأسس معينة تخضع
للسلطة التقديرية لإلدارة طبقا للقوانين والتشريعات السارية املفعول ،و يجب اإلعالن عن قائمة
املستفيدين.
املادة  : 000يحق للموظفين اإلداريين والتقنيين املشاركة في امللتقيات الوطنية والدولية املتصلة
بنشاطهم املنهي عن طريق رخص الغياب دون أن يترتب عن ذلك خصم من الراتب حسب الكيفيات
والشروط املنصوص عليها في التنظيم املعمول به.
املادة  : 000يحق للموظفين اإلداريين ،التقنيين ،عمال وأعوان الخدمة االستفادة من ظروف عمل
مالئمة تساعدهم على أداء مهامهم وضمان السير الحسن للمرفق العام بانتظام ولهم الحق في
االستفادة من العطلة وفقا ملا هو منصوص عليه في القانون والتنظيم الساري املفعول.

ثانيا :الواجبات
 املادة  : 000يجب على املوظفين اإلداريين ،التقنيين ،و األعوان املتعاقدون االلتزام بسلوك مشرفوالئق باإلضافة إلى االمتناع عن ممارسة كل نشاط يتنافى مع صفة الوظيفة املشغولة أو تتنافى مع
مهام املرفق العام.
 املادة  : 000يلزم املوظفون اإلداريون ،التقنيون ،عمال املصالح واألعوان املتعاقدون باملشاركة فيالدورات التكوينية التي تنظمها املركز الجامعي بالتعاون مع مختلف القطاعات و اإلدارات العمومية.
 املادة  : 000مخالفة للقانون والتنظيم املعمول به يعرض صاحبه للمتابعة ،إفشاء األسرار املهنيةو كل نشاط غير مرتبط بمنصب العمل أو يشغل املستخدم عن أداء وظائفه او يؤثر على فعاليته،
وخصوصا األفعال التالية :
 .1تعمد القيام بأعمال تتنافى مع ممارسة الوظيفة املشغولة أو التهرب من الواجبات التنظيمية قصد
اإلضرار بمصالح املركز الجامعي.
 .5تنظيم اجتماعات وتجمعات مهما كانت طبيعتها دون ترخيص من مديرية املركز الجامعي أثناء العمل
أو بمناسبة أدائه.
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 .3التجمعات خارج النشاط النقابي داخل أماكن العمل و حرم املركز الجامعي قصد اإلخالل بالسير
الحسن للجامعة وذلك بغرض خدمة أغراض تتعارض مع ممارسة الحق النقابي املعترف به قانونا.
 .0تنظيم التبرعات وجمعها مهما كانت طبيعتها ،في أماكن العمل خارج اإلجراءات القانونية.
 .2اإلخالل بالتزام السر املنهي وإفشاء محتوى الوثائق اإلدارية التي يحوزها املستخدم باستثناء ما
تقتضيه ضرورة املصلحة.
 .0إخفاء ملفات خاصة بالعمل اإلداري أو إتالف وثائق أو تحويلها أو إطالع الغير عليها.
 .0أعمال العنف البدني أو القذف والشتم أو التهديد داخل أماكن العمل
 .0تحويل املقرات البيداغوجية واإلدارية إلى أي نشاط يتنافى مع الهدف الذي خصصت من أجله.
 املادة  : 000يجب على املوظفين اإلداريين ،التقنيين ،و األعوان املتعاقدون أن يؤدوا مهامهم بمهارةواحترافية وأن يكونوا مسؤولين عن قراراتهم وأفعالهم شرط االستعمال الحكيم للموارد واملعلومات.
 املادة  : 000املساواة في التمتع بالحقوق ،االمتيازات والخدمات االجتماعية وفقا للنصوصالقانونية والتنظيمات املعمول بها وذلك دون تمييز أو معاملة مجحفة من خالل:
 .1استعمال الوظيفة للتفضيل أو اإلضرار باملستفيدين من الحقوق ،االمتيازات والخدمات
االجتماعية.
 .5املحاباة و اإلقصاء دون مبرر أو دون وجه حق.

 الفصل الرابع  :املدة القانونية للعمل الخروج ،التنقالت والغيابات
أوال  :املدة القانونية للعمل
 املادة  : 022يجب على مستخدمي املركز الجامعي أساتذة بما في ذلك الشاغلون ملناصب املسؤوليةو إداريون احترام املدة القانونية للعمل وهذا من خالل االلتزام بالحضور اليومي والدخول والخروج
حسب الوقت املحدد في التنظيم الساري العمل به.
 املادة  : 020تحدد املدة األسبوعية للعمل بالنسبة للمستخدمين اإلداريين والتقنيين وعمالاملصالح بأربعين ()08ساعة ،مقسمة كمايلي :
 .1من األحد إلى الخميس ،صباحا من الساعة الثامنة( 80.88سا) إلى منتصف النهار (  15.88سا)
ومساء من الساعة الواحدة(  13.88سا) إلى الساعة الرابعة والنصف(  10.38سا).
 .5يمكن للمستخدمين العمل دون انقطاع لدواعي املصلحة تحت السلطة التقديرية للمسؤول
املباشر على أن يستفيدوا من راحة تعويضية.
 .3يمكن استدعاء املوظفين للعمل خارج األوقات الرسمية و القانونية إذا دعت ضرورة املصلحة
ذلك ،مع استفادتهم من تعويض يعادل نفس مدة العمل.
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 املادة  : 020يجب على كل املوظفين االلتحاق بأماكن عملهم قبل خروجهم في مهام مرتبطةبوظائفهم داخل إقليم الوالية.
 املادة : 020 .1يخضع األساتذة بمختلف رتبهم ملدة العمل األسبوعية واملهام املسندة إليهم وفقا ألحكام املرسوم
التنفيذي  80/138املؤرخ في  83ماي  5880املتضمن القانون األساس ي الخاص باألستاذ ،كما
أنهم ملزمون بحضور اجتماعات اللجان البيداغوجية ولجان مداوالت االمتحانات التي ينتمون
إليها.
 .5يشارك األساتذة باختالف رتبهم في مراقبة االمتحانات بناء على استدعاء يسلم لهم خالل 00
ساعة على األقل قبل االمتحانات( أيام عمل في الحاالت االستثنائية عن طريق اإلعالن ).

ثانيا  :الخروج ،التنقالت ،الغيابات
-

-

-

املادة  : 020يجب أن يكون كل تغيب مبرر مسبقا و مرخص كتابيا ،كما يعد عدم احترام مواقيت
العمل بمثابة تغيب غير شرعي وإذا تكرر بصفة اعتيادية ومنتظمة يعد إخالال بقواعد االنضباط
العام ويترتب عليه تطبيق اإلجراءات التأديبية املعمول بها واملوضحة فيما سيأتي في املادة .000
املادة  : 020تتولى إدارة الكليات مراقبة ومواظبة األساتذة واملستخدمين بواسطة نظام موحد يتم
إحداثه باالشتراك مع مديرية املركز الجامعي.
املادة  : 020أثناء أوقات العمل ال يسمح للمستخدم بالخروج من املصلحة إال برخصة مسبقة
تسلم له من رئيسه اإلداري املباشر ،تحت طائلة تعرضه للعقوبات املنصوص عليها في املادة 000
.
املادة  : 020يترتب عن كل غياب غير مرخص به مسبقا خالل  00ساعة اتخاذ اإلجراءات القانونية
املبينة في الجدول أدناه ( املادة .) 511
املادة  : 020يترتب عن كل تغيب غير مبرر مدته  00ساعة اتخاذ اإلجراءات املنصوص عليها في
املادة .511
املادة : 020
 .1السفر في مهمة يكون بتصريح من مدير املركز الجامعي أو من ينوبه بالنسبة ملستخدمي مديرية
املركز الجامعي إضافة إلى األساتذة وموظفي املعاهد و األقسام.
 .5يلزم كل من كلف بمهمة بتقديم عرض حال عن مهمته ملسؤوله املباشر ،وفيما يخص املصالح
التابعة ملديرية املركز الجامعي يجب إرسال نسخة الكترونية من عرض الحال إلى املسؤول
املباشر.
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 املادة  : 002يكون تنقل املستخدمين ما بين املصالح وداخل الحرم الجامعي ألغراض مهنية فقطوبعلم املسؤول املباشر وفي حالة مخالفة ذلك يتعرض املستخدم املعني لعقوبة من الدرجة األولى
.
 املادة  : 000يعتبر التمادي أو التكرار في تنقل املستخدمين دون مراعاة أحكام املادة املذكورة أعالهإخالل بقواعد االنضباط العامة ويترتب عليه تطبيق إجراءات تأديبية.

ثالثا :العقوبات التأديبية
 دون املساس بالنظام التأديبي املنصوص عليه في القوانين األساسية التشريعية والتنظيمية واملرتبطة بموظفي املركز الجامعي يأتي الجدول أدناه ليفصل في عقوبات األخطاء الشائعة واملعتادة
في املركز الجامعي كنوع من التخصيص.
 املادة  : 000تصنيف األخطاء ،املخالفات واإلجراءات ،العقوبات التأديبيةالعقوبة
الخطأ  /املخالفة
الرقم
تنبيه
تأخر غير مبرر ألول مرة
81
تكرار التأخر غير املبرر بصفة منتظمة لثالث
استفسار مع إمكانية خصم يوم من الراتب
85
مرات
استفسار
خروج غير مرخص ألول مرة
83
استفسار  +خصم يوم من الراتب
تكرار الخروج غير املرخص لثالث مرات
80
استفسار  +خصم يوم من الراتب عن كل
غياب غير مبرر ألول مرة
82
يوم غياب
استفسار  +خصم ثالثة أيام من الراتب عن
تكرار الغياب غير املبرر
80
كل يوم غياب
إخراج وسائل ،تجهيزات وأدوات اإلدارة
اإلحالة على املجلس التأديبي
80
واستعمالها ألغراض شخصية
عدم ارتداء لباس الخدمة بالنسبة للعمال
تنبيه
املهنيين وأعوان االستقبال واألعوان
80
املتعاقدين أثناء تأدية مهامهم ألول مرة
استفسار  +خصم من يوم واحد إلى ثالثة
تكرار عدم ارتداء لباس الخدمة بالنسبة
للعمال املهنيين وأعوان االستقبال واألعوان أيام من الراتب عن كل يوم عدم ارتداء
80
لباس الخدمة
املتعاقدين أثناء تأدية مهامهم
عدم االلتزام بتدابير النظافة ،األمن والوقاية تنبيه
18
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15
13
10

تكرار عدم االلتزام بتدابير النظافة ،األمن
والوقاية
رفض استالم االستفسار أو رفض اإلجابة
عليه خالل مدة  00ساعة.
تكرار رفض استالم االستفسار أو رفض
اإلجابة عليه
توجيه ثالث استفسارات متتالية للموظف

استفسار  +خصم من يوم واحد إلى ثالثة
أيام من الراتب
تنبيه +عقوبة الخطأ محل االستفسار
إنذار كتابي +عقوبة الخطأ محل االستفسار
أو عقوبة تكرار الخطأ محل االستفسار
إحالة على املجلس التأديبي

 الباب الرابع :املكتبة الجامعية
 املادة  : 000تعد املكتبة مركزا علميا ثقافيا تربويا اجتماعيا ،وهي نوع متميز من املكتبات األكاديميةالتي تهتم بجمع مصادر املعلومات وتنميتها ،تقوم املراكز الجامعية بإنشائها وإدارتها وتمويلها بعدة
طرق ( الشراء و اإلهداء و التبادل واإليداع ) وتنظيمها ،فهرستها ،تصنيفها وترتيبها ،من خالل
مجموعة من الخدمات التقليدية ،كخدمات إعارة املراجع و الدوريات و التصوير و الخدمات
الحديثة كاإلحاطة الجارية و البث االنتقائي للمعلومات و الخدمات األخرى املحسوبة ،وذلك عن
طريق كفاءات بشرية مؤهلة علميا ،فنيا وتقنيا في مجال علم املكتبات واملعلومات من أجل تقديم
الخدمات املكتبية واملعلوماتية املختلفة لكل أعضاء األسرة الجامعية على اختالفها( قراء وباحثين)
بما يتالءم مع أهداف املركز الجامعي واملجتمع ككل.
 املادة  : 000تتكون مكتبات املركز الجامعي من املكتبة املركزية ومكتبات املعاهد. املادة  : 000املستفيدون من املكتبة الجامعية : .1الطلبة املسجلون بمختلف مستوياتهم األكاديمية وتخصصاتهم العلمية والطلبة املرخص لهم
من مختلف الجامعات.
 .5أعضاء هيئة التدريس داخل املركز الجامعي ،وخارجها برخصة.
 .3الباحثون في مختلف املجاالت واملوضوعات ،في إطار التعاون بين املكتبات الجامعية.
 املادة  : 000أهم مهام املكتبة الجامعية تتمثل في : .1توفير مجموعة حديثة ،متوازنة ،شاملة وقوية من مصادر املعرفة و املعلومات التي ترتبط ارتباطا
وثيقا باملناهج الدراسية و البرامج األكاديمية و البحوث العلمية الجارية لخدمة التخصصات
العلمية املختلفة باملركز الجامعي و املساهمة في البناء الفكري للمجتمع.
 .5حماية الرصيد الوثائقي واإلنتاج الفكري للمركز الجامعي والحفاظ عليه وإتاحته لالستعمال.
 .3تشجيع البحث العلمي ودعمه بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ،وكذا النشر العلمي من بحوث،
دراسات وكتب وغيرها.
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 .0تنظيم مصادر املعلومات من خالل القيام بعمليات الفهرسة والتصنيف والتكشيف
واالستخالص ،و الببليوغرافيا.
 .2تقديم الخدمات املكتبية واملعلوماتية املختلفة للمستفيدين مثل اإلعارة و الدوريات و املراجع
...الخ.
 .0تدريب وإعداد كوادر بشرية متخصصة و تعليم املستفيدين على حسن استخدام املكتبة
،مصادرها وخدماتها املختلفة .
 .0إعداد برامج تعريفية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالخدمات التي تقدمها وكيفية استخدام
مصادر املعلومات املتوفرة.
 .0تطوير النظم املكتبية بما يتفق مع التطورات الحديثة في مجال خدمات املكتبات و املعلومات.
 .0تقديم الخدمات املعلوماتية و املكتبية لتيسير سبل البحث واالسترجاع وذلك من خالل ما
تصدره من مطبوعات ،فهارس ،ببليوغرافيات ،أدلة ،كشافات ،وغيرها.
 .18تبادل مطبوعات املركز الجامعي مع الجامعات واملؤسسات العلمية بالداخل والخارج وفق شروط
محددة في اتفاقية.
 .11تقديم خدمات للمستفدين عن طريق الرد واالستفسارات وتلبية الطلب في أسرع وقت ممكن.
 .15تهيئة املناخ املناسب داخل املكتبة للدراسة والبحث.
 .13تقديم خدمات املعلومات والبحث الببليوغرافي عن طريق الحاسوب من خالل قاعدة بيانات
ملحتويات املكتبة وقواعد البيانات االلكترونية لالستعمال واالستفادة منها على مستوى املوقع
االلكتروني للمركز الجامعي
املادة  : 000تتم إعارة الكتب واملراجع للطلبة واألساتذة بموجب بطاقة يصدرها املركز الجامعي
وال يجوز استعمالها إال من قبل صاحبها فهي وثيقة شخصية البد من تقديمها عند كل طلب ويجب
التبليغ عن ضياعها لدى الجهات املسؤولة ،و هذه البطاقة صالحة لعدة سنوات وعلى الطالب
التأشير عليها مع مطلع كل سنة جامعية.
املادة  : 000يحق للطلبة استعارة كتابين كحد أقص ى ملدة ال تتجاوز  12يوما مع إمكانية التجديد،
ويحق لطلبة الدراسات العليا استعارة  80كتب كحد أقص ى ملدة ال تتجاوز شهرا ولطلبة املاستر
الحق في استعارة من  85إلى  83كتب ملدة  51يوم مع إمكانية التجديد ،أما األساتذة فيمكنهم
استعارة  82كتب كحد أقص ى ملدة شهر كحد أدنى وقد تصل إلى سداس ي دراس ي مع إمكانية
التجديد .ويحق للموظفين استعارة  82كتب على أال تتجاوز فترة إعارة ثالثة أسابيع.
املادة  : 000ال يمكن بأي حال من األحوال تجديد اإلعارة الخارجية للكتاب قبل مض ي  50ساعة
من إرجاعه طيلة مدة اإلعارة الخارجية يكون املستعير مسؤوال عن الكتب التي بحوزته.
املادة  : 002تعير املكتبة أفرادا وجهات غير تابعة للجامعة بناء على رخصة خاصة مقابل االحتفاظ
ببطاقة التعريف الوطنية في حدود ثالثة كتب وملدة  50ساعة.
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املادة  : 000في حالة التأخر عن إعادة الكتب املعارة خالل املدة املحددة أو عدم تجديدها حسب
األصول يحرم املستعير من االستفادة من خدمات اإلعارة ضعف مدة التأخر ،وإذا تكرر التأخر
تضاعف مدة الحرمان.
املادة  : 000إذا رغب املستعير تجديد استعارة الكتب املعارة له فيجب عليه إحضار تلك الكتب
إلى بنك اإلعارة من أجل تثبيت التجديد عليها بحيث يكون التجديد ملرة واحدة فقط ،كما يمكن
أن يتم التجديد عن طريق الحجز املسبق عبر املوقع االلكتروني للمكتبة.
املادة  : 000يعمل بنك اإلعارة للمدة التي تحددها املكتبة وفقا لبرنامج يعلن أمام الجميع من خالل
تعليقه على لوح اإلعالنات ،و االطالع على الكتب في بنك اإلعارة محدد بثالثة كتب.
املادة  : 000عند حدوث الفوض ى أمام بنك اإلعارة من حق املوظف توقيف اإلعارة ،وعدم
استئنافها إال بعد رجوع النظام أمام بنك اإلعارة .
املادة  : 000يجب على جميع رواد املكتبة تسوية وضعيتهم تجاه املكتبة مع كل نهاية سنة جامعية
وذلك بالتقرب من بنك اإلعارة وطلب وثيقة تبرئة من املكتبة هذه الوثيقة إلزامية ليتمكن أي
شخص من االستفادة من خدمات املكتبة الجامعية مع مطلع السنة الجامعية القادمة أما بالنسبة
للطلبة املتخرجين ال تسلم لهم شهادة التخرج إال بعد استرجاع الكتب املستعارة وفي حالة انتهاء
خدمة أي من العاملين في املركز الجامعي من موظفين أو أساتذة وفي حوزته كتب مستعارة فال
يجوز له تحويل تلك الكتب إلى أي اسم آخر مهما كانت األسباب.
املادة  : 000للمكتبة الحق في استرداد أي كتاب معار قبل انتهاء مدة اإلعارة إذا دعت الضرورة
لذلك.
املادة  : 000ال يجوز إعارة املراجع وكتب املجموعات الخاصة ،النادرة ،الثمينة ،الدوريات ،الرسائل
الجامعية ،املوسوعات ،القواميس ،األقراص املضغوطة ومقتنيات املكتبة اإليداعية للوثائق ،إال
في حاالت خاصة واستثنائية يقررها مدير أو مسؤول املكتبة و ملدة ال تتجاوز  50ساعة ،وكل من
يخرجها دون تصريح يتعرض للعقوبات املنصوص عليها قانونيا.
املادة  : 000ملدير أو مسؤول املكتبة الحق في االمتناع عن إعارة أي كتاب أو منع استعماله بشكل
عام داخل املكتبة ،إذا رأى أن املصلحة العامة تقتض ي ذلك.
املادة  : 000على من تسبب في فقدان أي مادة مكتبية أو إتالفها أو جزء منها تأمين نسخة أصلية
بديلة عنها وإذا تعذر ذلك تقبل طبعة جديدة منها وإذا تعذر ذلك  83نسخ في نفس التخصص
العلمي للكتاب بالنسبة للطلبة و  82نسخ بالنسبة لألساتذة ،على أن يحدد العناوين مدير أو
مسؤول املكتبة ،و يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية حسب الحالة .
املادة  : 002على الجهات املعنية عدم إبراء ذمة أي من العاملين في املركز الجامعي من أساتذة
وموظفين أو الطلبة أو املرخص لهم قبل الحصول على براءة ذمة من املكتبة.
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 املادة  : 000تتم اإلعارة بين مكتبة املركز الجامعي ومكتبات الجامعات األخرى ومؤسسات البحثبموجب اتفاقية خاصة.
 املادة  : 000قاعات املطالعة بمكتبات املركز الجامعي مفتوحة لفترة تحددها املكتبة وهي قاعاتعمل ،دراسة وتفكير ،فالهدوء فيها واجب وملزم ،وكل من يتسبب في عرقلة السير الحسن لقاعة
املطالعة يطرد في الحين وتتخذ ضده اإلجراءات املخولة قانونا ،و تعمل قاعة املطالعة حسب
التوقيت املحدد من طرف اإلدارة ،ويحق ألعوان األمن منع الدخول إلى قاعة املطالعة اعتبارا من
الساعة الرابعة مساء.
 املادة  : 000احترام عمال املكتبة واالستماع إلى توجيهاتهم وأي محاولة لعرقلة السير الحسنللمكتبة بما في ذلك املشاجرة مع املوظفين العاملين باملكتبة يعرض صاحبه حسب درجة خطئه
للعقوبات التالية :
 .1إنذار  ،توبيخ شفوي.
 .5إنذار ،توبيخ كتابي.
 .3الطرد من القاعة أو املكتبة.
 .0سحب البطاقة وتجميد املعامالت مع املكتبة ملدة يحددها مدير أو مسؤول املكتبة.
 .2املنع من دخول املكتبة فترة معينة بموجب مقرر من مدير أو مسؤول املكتبة.
 .0الطرد النهائي من املكتبة والحرمان من خدماتها.
 .0اإلحالة على املجلس التأديبي بناء على تقرير من مدير أو مسؤول املكتبة.
 املادة  : 000يجب على رواد املكتبة التقيد ب : .1عدم القيام بتصرفات تخل باآلداب العامة.
 .5عدم أخذ كتاب أو الخروج به من املكتبة دون ترخيص أو دون إتمام إجراءات اإلعارة.
 .3تفادي االزدحام وإحداث الطوابير وعرقلة حركة املرور ببنك اإلعارة.
 .0يمنع التجمع أمام الحواسيب املخصصة للبحث وعدم استخدامها إال للغرض الذي خصصت
له وعدم نقل أي جزء منها من مكان إلى آخر واحترام الوقت املخصص للبحث.
 .2يمنع الدخول إلى مخزن املكتبة وأخذ الكتب من على الرفوف .إال في الحاالت االستثنائية وبعد
الحصول على إذن كتابي من مدير أو مسؤول املكتبة.
 .0عدم الكتابة أو التخطيط أو أي شكل من أشكال إتالف الكتب.
 .0عدم وضع املالبس ،املظالت والحقائب فوق الطاوالت .
 .0يمنع التجمع ورفع األصوات أثناء العمل الجماعي.
 .0عدم التدخين ،األكل وتناول املشروبات داخل قاعة املطالعة.
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 .18يمنع استعمال الهاتف النقال داخل قاعة املطالعة أو الدوريات.
-

-

-

-

 .11الحرص على األغراض الشخصية فإدارة املكتبة غير مسؤولة عن ضياعها.
املادة  : 000على الطالب أن يلتزم بالنظام الداخلي للمكتبة  .وكل خرق له يؤدي إلى عقوبات حسب
درجة خطورتها كالحرمان املؤقت أو الدائم من اإلعارة بنوعيها وقد يحال الطالب إلى املجلس
التأديبي.
املادة  : 000يمكن أن تتلقى املكتبة إهداءات ملواد مكتبية من أفراد أو مؤسسات وفي هذه الحالة
يوقع الطرفان على محضر هبة يمنح املكتبة حق التصرف بهذه اإلهداءات.
املادة  : 000تقدم املكتبة خدمات التصوير لقاء الثمن الذي تقرره الجهات املختصة في املركز
الجامعي بموافقة مدير أو مسؤول املكتبة أو من يفوضه وخدمات املعلومات واالنترنت وفق نظام
املكتبة.
املادة  : 000تتوقف اإلعارة الخارجية أثناء العطل الرسمية.
املادة  : 000تتم عملية جرد وثائق املكتبة وإحصائها كل سنة أثناء العطلة الصيفية لذلك يعلم
القراء عن طريق اإلعالن بتاريخ إجراء هذه العملية ،وكذا آخر أجل السترجاع الوثائق املستعارة
والذي يجب أن يتم دون أي استثناء قبل انطالق الجرد بمدة كافية و نتائج هذه العملية ترسل
من مسؤولي املكتبات إلى مدير املكتبة املركزية و الذي بدوره يرسل تقريرا شامال عن وضعية الجرد
في نسختين واحدة ورقية و الثانية إلكترونية في قرص مضغوط إلى السيد مدير املركز الجامعي.
املادة  : 002مدير املكتبة املركزية ومسؤولو املكتبات مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات،
و تلغي هذه التعليمات جميع األحكام املتعارضة معها والواردة في أي تعليمات أو قرارات سابقة.

 الباب الخامس :املتعاملون االقتصاديون
-

-

-

املادة  : 000املتعامل االقتصادي هو كل شخص معنوي أو طبيعي تعاقد في إطار صفقة/اتفاقية
أو تحصل على سند طلب من إدارة املركز الجامعي( مديرية الجامعة ،الكليات ،املعاهد أو مديرية
الخدمات الجامعية ) لتقديم خدمة أو تنفيذ أشغال.
املادة  : 000يلزم كل متعامل اقتصادي بالحصول على ترخيص بالدخول من مديرية املركز الجامعي
قبل بداية الخدمة.
املادة  : 000يجب على املتعاملين االقتصاديين املتعاقدين مع املركز الجامعي( مديرية الجامعة،
الكليات ،املعاهد أو مديرية الخدمات الجامعية ) لتقديم مختلف الخدمات و/أو تنفيذ األشغال
املختلفة ،تبليغ القائمة االسمية للعمال التابعين لهم املكلفين بتنفيذها والقائمة املفصلة لعتاد
الخدمة قبل بدايتها.
املادة  : 000ال يمكن ألي متعامل اقتصادي إدخال و/أو إخراج أي عتاد وأدوات دون رخصة ،كما
أنه يخضع لتفتيش أعوان األمن عند مختلف املداخل واملخارج ونقاط التفتيش التي يمر منها.
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-

-

-

-

املادة  : 000التزام العمال باالنضباط ،حسن السلوك ،حسن الخلق ،وروح املسؤولية واحترام
كافة فئات األسرة الجامعية ( أساتذة ،موظفين ،عمال وطلبة ) طيلة فترة تواجدهم داخل الحرم
الجامعي.
املادة  : 000التزام العمال خصوصا أعوان شركة الحراسة وعمال شركات النظافة  ...إلخ بارتداء
لباس خدمة يتوافق مع معايير السالمة واألمن ويحمل شعار و/أو اسم الشركة.
املادة  : 000بإمكان املتعاملين االقتصاديين تنظيم تظاهرات في الوسط الجامعي قصد التعريف
بمنتجاتهم و/أو اإلشهار لها وفقا للشروط املحددة في اتفاقية تبرم بين الطرفين إلى جانب حصولهم
على رخصة مكتوبة مسبقة من مدير املركز الجامعي.
املادة  : 000يجب على املتعاملين االقتصاديين توجيه طلبات الحصول على الرخصة إلى السيد
مدير املركز الجامعي شهرا واحدا على األقل قبل تاريخ تنظيم التظاهرة ،وله كامل السلطة التقديرية
لقبولها أو رفضها.
املادة  : 000في حالة إجراء تظاهرات من هذا النوع في الوسط الجامعي يتحمل املتعامل االقتصادي
لوحده كامل املسؤولية الشخصية فيما يخص التنظيم ،التأطير و األمن قبلها ،أثناءها أو بعدها،
ويلزم بالحفاظ على نظافة املحيط.

 الباب السادس :األمن الداخلي
 املادة  : 002يشمل األمن الداخلي كل التدابير و اإلجراءات األمنية والوقائية ،التي ترمي أساسا إلىتوفير األمن ،املحافظة عليه والدفاع عنه ،تكفله ترتيبات تدرجية مناسبة ذات هدف وقائي ،قد
تكون ردعية وزجرية عند الضرورة .تساهم في نجاحها كل أطراف األسرة الجامعية  :أساتذة،
موظفين ،عمال وطلبة وهم ملزمون بتطبيق واحترام معايير األمن والسالمة داخل كل املرافق
التابعة للجامعة.
 املادة  : 000يتشكل األمن الداخلي للجامعة من : .1مكتب األمن الداخلي ملديرية املركز الجامعي.
 .5مكاتب األمن الداخلي للمعاهد.
 املادة  : 000تتمثل املهام األساسية ملكاتب األمن الداخلي املنشأة داخل املركز الجامعي في : .1السهر على أمن وسالمة األفراد واملمتلكات العامة والخاصة وكل املنشآت الجامعية.
 .5ضمان السير الحسن ملختلف األنشطة املهنية في أماكن العمل.
 .3اتخاذ جميع التدابير االستعجالية بخصوص اإلنذار واإلنقاذ والحاالت الطارئة.
 .0إعداد تقارير سنوية عن الوضعية األمنية وإرسالها للوزارة الوصية.
 .2العمل على إشهار كل ما يمس بحرمة و قدسية الحرم الجامعي عبر وسائل التواصل االجتماعي
في محاولة ملعالجة هذه الوضعيات و الحاالت.
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 املادة  : 000تمارس صالحيات األمن الداخلي للمركز الجامعي داخل الحرم الجامعي ويمكن أنتتسع إلى حوافه ،وكذلك إلى املساحات واملصالح املجاورة املباشرة التابعة له ،يقصد بحواف الحرم
الجامعي املساحات املجاورة ملحيط املركز الجامعي والتي يمكن من خاللها القيام بأعمال تمس
بأمن املركز الجامعي.
 املادة  : 000يجب على أعوان األمن و الحراس : .1التحلي باليقظة والفطنة و روح املسؤولية أثناء تأدية مهامهم.
 .5االلتزام بواجب الوالء ،السر املنهي واإلنصاف املنصوص عليه في التنظيم الجاري العمل به،
واالمتناع عن أي تدخل في عالقات العمل أو النزاعات والخالفات املهنية ذات الطابع النقابي
داخل املركز الجامعي.
 .3ارتداء البدالت الخاصة بهم واستظهار البطاقة املهنية بشكل دائم أثناء أوقات العمل.
 .0االلتزام بالحفاظ على الهدوء داخل وخارج املرافق البيداغوجية واإلدارية ،مع التدخل عند كل
فعل من شأنه اإلخالل بالنظام الداخلي.
 .2تنظيم حركة األشخاص واملركبات داخل املركز الجامعي.
 .0عدم مغادرة أماكن العمل أثناء أوقات الدوام ألي ظرف كان إال بعد تسليم املهام لفريق/فرق
العمل املوالية.
 .0عدم السماح بخروج أي عتاد إال بواسطة ترخيص بالخروج ممض ي من طرف مسؤول إداري
مخول قانونا.
 .0التأكد من غلق كل أبواب ونوافذ املباني اإلدارية ،البيداغوجية ،البحثية والعلمية بعد نهاية
أوقات العمل.
 .0منع دخول األشخاص الذين يرتدون لباس غير محتشم يمس باألخالق واآلداب العامة للجامعة.
 .18منع دخول األجانب واألشخاص الذين ليست لهم صلة باملركز الجامعي دون سبب يذكر.
.11منع دخول األفراد إلى الحرم الجامعي خارج أوقات العمل إال بترخيص من اإلدارة.
 املادة  : 000يجب على أصحاب السيارات ( أفراد األسرة الجامعية ،الزوار األجانب وكذا املتعامليناالقتصاديين ( االلتزام بما يلي :
 .1تسهيل مهمة أعوان األمن أثناء مراقبة مركباتهم عند الدخول والخروج إلى الحرم الجامعي.
 .5استظهار بطاقة أو رخصة الدخول الخاصة بهم عند نقاط املراقبة.
 .3ركن سياراتهم في األماكن املخصصة لها ( الحظيرة التابعة ملديرية الجامعة ،املعهد أو املعهد ).
 .0يمنع أي وقوف أو توقف للسيارات في الطرق واملعابر داخل الحرم الجامعي.
 .2يمنع رفع صوت جهاز الراديو الخاص بالسيارات داخل الحرم الجامعي.
 .0يمنع استعمال منبه السيارة داخل الحرم الجامعي إال عند الضرورة القصوى.
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 .0السرعة القصوى املسموح بها داخل الحرم الجامعي هي  38كلم/سا.
 املادة  : 000يلزم جميع الزوار من أصحاب السيارات و األجانب تقديم وثائق تثبت الهوية عندنقاط املراقبة و حمل شارة زائر.

 الباب السابع :أحكام ختامية
-

-

املادة  : 000تسري أحكام هذا النظام الداخلي على كل أطراف األسرة الجامعية وعلى كل أجنبي
يتواجد داخل الحرم الجامعي ،كما تسري على املتعاملين االقتصاديين.
املادة  : 000ال يجوز بأي حال من األحوال ألي شخص كان مهما كانت صفته إصدار أي قوانين أو
أحكام تتعارض مع محتويات هذا النظام الداخلي أو تعديلها.
املادة  : 000في الحاالت االستثنائية يمكن ملجلس مديرية املركز الجامعي تعديل نصوص هذا النظام
كلها أو بعضها على أن تعرض هذه التعديالت على مجلس اإلدارة في أول اجتماع له بعد التعديل.
املادة  : 002كل أطراف األسرة الجامعية سواء طلبة أو أساتذة أو إداريين إلى جانب املتعاملين
االقتصاديين واألجانب املتواجدين داخل الحرم الجامعي مطالبون بضرورة االطالع على مضمون
أحكام هذا النظام ،كما أنهم ملزمون بالتقيد بأحكامه واحترامه.
املادة  : 000تلتزم إدارة املركز الجامعي بإعالم الطلبة وجميع أفراد األسرة الجامعية بالنظام
الداخلي وتعمل على نشره بكل الوسائل املتوفرة.
املادة  : 000ال يعذر أي فرد ينتمي لألسرة الجامعية بجهله لهذا النظام.
املادة  : 000تعتبر كل التدابير األخرى املخالفة لهذا النظام ملغاة.
املادة  : 000يبدأ سريان هذا النظام بعد املصادقة عليه من طرف مجلس إدارة الجامعة.
املادة  : 000تمت املصادقة على هذا النظام الداخلي بموجب مداولة مجلس اإلدارة املؤرخة في
،ويتم إصداره بموجب مقرر من مدير املركز الجامعي.
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