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  لدیباجةا

  
مؤسسة  ھاراعتبوذلك با ،وصرحا ثقافیا للتكوین والتعلیم العالیین تعد الجامعة فضاء معرفیا،

عمومیة ذات طابع علمي وثقافي ومھني لھ أثره االیجابي في تطور األمة ورقیھا على جمیع 

والعمل على تفعیل التنمیة بمفھومھا الشامل التي ینعكس أثرھا اإلیجابي على الفرد األصعدة، 

  .والمجتمع

إذ عالوة على كونھا تسھم في تنشئة الفرد المنتسب إلیھا تنشئة علمیة متمشیة وروح العصر، 

 فإنھا تعده إعدادا یؤھلھ ألن یندمج في مجتمعھ، ویصبح فعاال، مسھما في بناء الصرح المعرفي

  .ملما بأسباب التطور والرقي الفكري والثقافي الذي ھو سبیل كل تغییر إیجابي بناء ،لوطنھ

مجاالت متخصصة داعمة، ومنظومة ووذلك لما تحوزه الجامعة من أسباب المعرفة الحقة، 

ورة، تدفع إلى البحث، وتشجع على طلب المعرفة تطعلمیة أكادیمیة ھادفة، ووسائل بیداغوجیة م

  .لثورة العلمیة التي تطبع عصرنا وتسمھ بمیسم العلم والدقة والتخصصلمواكبة ا

لكون مختلفة، ونظرا لكون الجامعة فضاء تسھم فیھ عدة أطراف، وتلتقي في عالمھ ھیئات 

  .ولإلنسانیة جمعاء لألمةالمعرفة حقا لكل فرد، وملكا 

ط العالقات بین أقطابھا الذي یضب ،من الضروري بمكان أن یكون للجامعة نظامھا الداخلي فإنھ

  .من أساتذة وطالب وإداریین وعمال

النظام الداخلي للجامعة یلزم كل أطراف األسرة الجامعیة بالسھر على تطبیقھ واحترام  إن

بنوده، بما ینظم العالقات بین كل األطراف، ویحفظ حقوق كل فئة، ویحدد مسؤولیاتھا، حتى تؤدي 

التكوینیة ویحقق أھدافھا التعلیمیة  بما لھاضمن السیر الحسن ، وتمالئمةفي ظروف  كاملة رسالتھا

خدمة للبحث، وتفعیال للطاقات البشریة الكفأة التي تزخر بھا الجامعة، وذلك وفق القوانین الساري 

 .العمل بھا، المعتمدة من لدن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي للجمھوریة الجزائریة
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  م الداخلي للسیر البیداغوجي لجامعة المدیةالنظا: القسم األول

  تعریفات وأحكام عامة: الباب األول
  

  .جامعة المدیة: تسمیة الجامعة ھي :01 المادة
تتمتع بالشخصیة  ،جامعة المدیة مؤسسة عمومیة ذات طابع علمي وثقافي ومھني:  02المادة

جانفي  04المؤرخ في ، 09/11رقم  وتخضع ألحكام المرسوم التنفیذي ،المعنویة واالستقالل المالي
  .المتضمن إنشاء جامعة المدیة ، 2009
، الجامعیةالعالقات بین أطراف األسرة  إلى تنظیمالنظام الداخلي ھو وثیقة إداریة تھدف : 03 المادة
والمتمثلة في التكوین العالي والبحث العلمي والتطویر  ،تحقیق المھام األساسیة للجامعة بھدف

  .التكنولوجي
 -حكام التشریعیة والتنظیمیة الساریة المفعولمع مراعاة األ - تطبق أحكام النظام الداخلي: 04 المادة

الطلبة واألساتذة والموظفین اإلداریین والتقنیین وأعوان  منتتشكل التي على األسرة الجامعیة 
  .والحراسوأعوان األمن المصالح 

  .افدین على الجامعة وزوارھاكما تسري كذلك أحكام ھذا النظام على كل الو
المصادقة علیھ النظام الداخلي، ویجب على كل أعضاء األسرة الجامعیة االطالع على  :05 المادة

  .لتزام بھواال
  

  والشؤون البیداغوجیة الطلبة: الباب الثاني
  والعطل األكادیمیة التسجیالت والتحویالت :الفصل األول

  
مؤقتة للبكالوریا والشھادة األجنبیة المعادلة لھا وثیقة إجباریة في تعد الشھادة األصلیة ال: 06المادة 

یمكن للطالب سحبھا إال عند توقفھ عن الدراسة،  ال .وعلى اإلدارة ختمھا وتأریخھا. ملف التسجیل
أو في حالة إقصائھ من قبل المجلس التأدیبي وفي ھذه الحال ال . وذلك بطلب منھ مقابل وصل تسلیم

  .انقضاء العقوبةتسلم إال بعد 
ال یستفید الطالب المتحصل على عدة شھادات بكالوریا إال من تسجیل جامعي واحد على : 07المادة 

  .المستوى الوطني
  .سنة جامعیة بدایة كلمع منح لكل طالب شھادة دراسیة وبطاقة طالب، تجدد ت :08المادة 
ى شھادة جامعیة إال إذا كان لطالب متابعة الدروس من أجل الحصول علل یمكنال : 09 المادة

  .مسجال بطریقة نظامیة
التسجیل وإعادة التسجیل ساري المفعول لسنة واحدة فقط، ویجب على الطالب أن یقوم : 10 المادة

من قبل مصلحة الدراسة لنیابة عنھ بإعادة التسجیل عند بدایة كل سنة جامعیة وفقا للجدول المعلن 
  .ائل المرتبطة بالطلبةالعمادة المكلفة بالدراسات والمس

على مستوى نیابة مدیریة الجامعة  -نون أو المحولوسواء الموجھ -  یتم تسجیل الطلبة: 11 المادة
  .للتكوین العالي والتكوین المتواصل والشھادات

بالتسجیل البیداغوجي بتقدیم الملف وفق القوانین  الحاصل على البكالوریایلتزم الطالب : 12 المادة
  .لنیابة مدیریة الجامعة للتكوین العالي والتكوین المتواصل والشھادات والتنظیمات

تعتبر تسجیال في كل  ،عملیة التسجیل البیداغوجي أو إعادة التسجیل على مستوى الكلیة: 13 المادة
لطالب التسجیل بصفة فردیة في الوحدات والمواد والمقاییس لالوحدات والمواد اإلجباریة، وینبغي 

  .اتبھذه الصفة یستفید الطالب من الحضور لالمتحان االختیاریة
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من الدروس االتصال في بدایة السنة بنیابة العمادة للكلیة المكلفة  المحرومینعلى الطلبة : 14 المادة

المحروم من الدروس، إضافة إلى ذلك المرتبطة بالطلبة الستخراج مقرر بالدراسات والمسائل
، ولكنھ یستفید من )من نقل وإطعام وإیواء(د من الخدمات الجامعیة الطالب في ھذه الحالة ال یستفیف

للتنظیم  ائیة، وتخضع النقطة اإلقص10/20أو تفوق  المقاییس التي تحصل فیھا على نقطة تساوي
  .المعمول بھ

نھایة النصف األول إلى غایة  ،سبتمبرالنصف الثاني لشھر تفتح التحویالت ابتداء من : 15 المادة
  .، وذلك طبقا لتعلیمات الوزارة الوصیةنفسھاوبر من السنة الجامعیة أكت لشھر
تتم دراسة ملفات تحویل الطلبة للسنة األولى بعد انتھاء عملیة تسجیل حاملي شھادة : 16 المادة

، ویجب خاصة بدراسة ملفات التحویل البكالوریا الجدد، على أن تنشر النتائج عقب اجتماع كل لجنة
من تاریخ صدور أسبوع التسجیل في الفرع المحول إلیھ في أجل أقصاه بولین المقعلى الطلبة 

  .النتائج
تدرس ملفات تحویل طلبة السنوات المتقدمة بعد مداوالت دورة امتحان االستدراك، على : 17 المادة

إلیھ في أجل  لى الطلبة التسجیل في الفرع المحولأن تنشر النتائج عقب اجتماع كل لجنة، ویجب ع
  .من تاریخ صدور النتائجأسبوع صاه أق

  :یجب على كل طالب أراد التحویل أن یقدم ملفا یحتوي على الوثائق التالیة: 18 المادة
  .نسخ) 03(حویل ثالثاستمارة الت -  
  .نسخة من شھادة البكالوریا مصادق علیھا -  
  .كشف النقاط للسنوات الدراسیة بالجامعة -  
   .األصلیةالسلوك من الجامعة شھادة حسن السیرة و -        
  .كل وثیقة یرى الطالب أنھا تفید في دراسة ملفھ -  

  .على أن یقدم الطالب الشھادة األصلیة للبكالوریا في حالة قبول ملفھ
  :على النحو التاليالملفات الخاصة بالتحویل تحدد معاییر دراسة : 19 المادة

  .الشروط البیداغوجیة للتسجیل في الفرع -  
  .تائج الطالب في البكالوریان -  
  .نتائج الطالب في الدراسة الجامعیة السابقة -  
  .شھادة حسن السیرة -   
  .عدد المقاعد البیداغوجیة المتوفرة -   
  .إمكانیة تكفل اإلقامات الجامعیة باإلیواء -   
  .الخریطة الجامعیة -   

إال في حالة  العودة إلیھا ثانیة ھامن درسوا بجامعة المدیة وحولواالطلبة الذین  یستفید ال       
  .الظروف القاھرة

حسب  خالل السنة الجامعیة ھاأو أن ینسحب من یغادر الدراسةال یحق ألي طالب أن : 20 المادة
  .رغبتھ الخاصة، وكل مخالفة لذلك قد تؤدي إلى الفصل النھائي من الجامعة

  .طیع الطالب أن یطلب عطلة أكادیمیةفي حالة عدم التمكن من مواصلة الدراسة یست: 21 المادة
  :المبررات المقبولة لطلب عطلة أكادیمیة ھي: 22 المادة

  .أمراض مزمنة -  
    .مرض لمدة طویلة -  
  .األمومة -        
  . ظروف عائلیة قاھرة –الوطنیة  الخدمة -        
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  :ا یليللحصول على عطلة أكادیمیة یجب أن یقدم الطالب ملفا یتكون مم: 23 المادة
  .طلب خطي -  
  .نسخة من شھادة التسجیل -  
  .المبررات -  

المصالح البیداغوجیة التي ینتمي إلیھا الطالب قبل  لب المبرر للعطلة األكادیمیة لدىیودع الط
  .االمتحانات األولى

بعد انقضاء العطلة األكادیمیة، یدمج الطالب المعني بطلب منھ في السنة الدراسیة : 24 المادة
  .معیة على أن یتم ذلك قبل بدایة شھر أكتوبرالجا

   .ال تمنح العطلة األكادیمیة إال مرة واحدة خالل المسار الدراسي للطالب :25 المادة
  .جمیع الوثائق اإلداریةمع إرجاع 

  
  تنظیم وسیر الدراسة: الفصل الثاني

  
القانونیة الخاصة بھم تلتزم إدارة الجامعة والكلیات بإعالم الطلبة بجمیع النصوص : 26 المادة

  .والمتعلقة بتنظیم الدراسة وسیر الجامعة
ة نظامیة في الجامعة فإن الطالب في مفھوم النظام الداخلي ھذا ھو كل مسجل بص: 27 المادة

  .لمتابعة طور التكوین العالي للتدرج ولما بعد التدرج، قصد الحصول على شھادة جامعیة
  :ون البیداغوجیة في الجامعة علىتقع مسؤولیة تسییر الشؤ: 28 المادة

نیابة مدیریة الجامعة المكلفة بالتكوین العالي والتكوین المتواصل والشھادات، والمصالح  -
  .الملحقة بھا

  .نیابة عمادة الكلیة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة، والمصالح الملحقة بھا -
  .القسم رئاسة -
  .كلفة بالتدریس والتعلیم في التدرجلما نیابة رئاسة القسم  -
  .رئاسة القسم المكلفة بالتدریس والتعلیم لما بعد التدرج نیابة -
  .اللجان البیداغوجیة لألقسام واللجان البیداغوجیة للتنسیق -
  .المجالس العلمیة للكلیات واللجان العلمیة لألقسام -
  .مسؤولي میادین التكوین، الفرع، التخصص -       

تسھر نیابة مدیریة الجامعة المكلفة بالتكوین العالي والتكوین المتواصل والشھادات على : 29 دةالما
ومتابعة التسجیالت والتحویالت، ومراقبة المعارف  السیر الحسن للتدریس والتدریب والتنظیم،

ھادات وانتقال الطلبة، والسھر على احترام التنظیم واإلجراءات المعمول بھا في مجال تسلیم الش
  .والمعادالت، وضمان مسك القائمة االسمیة للطلبة وتحیینھا

نیابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة، مكلفة بتنظیم التسجیالت، : 30 المادة
كما تسھر نیابة . والسیر الحسن من خالل تنظیم الدراسة واالمتحانات، ونشر المعلومات البیداغوجیة

  .م المكلفة بالتدریس والتعلیم في التدرج على السیر الحسن للتعلیم واالمتحاناترئاسة القس
تكلف المجالس العلمیة للكلیات واللجان العلمیة لألقسام بدراسة حصائل النشاطات : 31 المادة

البیداغوجیة والعلمیة للكلیات، واقتراح إنشاء أقسام أو شعب ووحدات ومخابر بحث، إلى جانب 
  .یم التعلیم وإبداء رأیھا في توزیع المھام البیداغوجیةاقتراح تنظ

  :بما یلي خصوصا ، الشعبة، االختصاص،ن التكوینامیدفریق  ومسؤول یكلف :32 المادة
 .، الشعبة، االختصاصتنشیط أعمال فریق میدان التكوین -
 .وكذا االختصاصات اقتراح البرنامج البیداغوجي لمسارات التكوین -



 
-7- 

 .سارات التكوین للسماح بالتوجیھ التدریجي للطلبةإعداد ممرات بین م -
 .وضع مناھج بیداغوجیة متوافقة -
 .تنظیم تقییم أشكال التكوین والتدریس -
 .وإبداء الرأي فیما یخص مسار التكوین أوتعدیلھ ،السھر على انسجام المسارات -
 .السھر على االنسجام العام للتربصات المنصوص علیھا في التكوین -
 .في الطور األول) الوصایة(إلشرافمتابعة وضع ا -
 .ترقیة وتنشیط آلیات اإلدماج المھني للمتخرجین -
  .مساعدة رئیس القسم في التسییر البیداغوجي للتكوین العالي في التدرج -

تلقي دروس یشرف  تصاص في مجموعات أو أفواج من أجلیتوزع الطلبة حسب االخ: 33 المادة
، أستاذ )أ(، أستاذ مساعد)ب(، أستاذ محاضر )أ(أستاذ محاضر أستاذ التعلیم العالي، (علیھا مدرس 

، وكل مجموعة تتكون من عدد أفواج لألعمال التطبیقیة أو األعمال الموجھة، وعلى )ب(مساعد
  .الطالب احترام تسجیلھ وعدم تغییر مجموعتھ أو فوجھ إال بإذن من اإلدارة

التنسیق للمواد ولكل سنة أو طور دراسي حسب تتشكل اللجنة البیداغوجیة للقسم ولجان : 34 المادة
  :التنظیم من

  .المسؤولین عن التدریس -  
  .المسؤولین عن األعمال الموجھة واألعمال التطبیقیة -  
  .المنتخبین من لدن الطلبة الذین یتم اختیارھم بدایة كل سنة جامعیة الممثلین -  
لمختلف السنوات ورؤسائھا في بدایة كل یجب على القسم تعیین اللجان البیداغوجیة : 35المادة 

اللجنة البیداغوجیة للسنة من األساتذة الذین یؤطرون الطلبة في المستوى تتكون . دخول جامعي
  .باإلضافة إلى ممثلي الطلبة عن كل فوج ،الدراسي نفسھ

الجامعیة  ینتخب الطلبة، بحضور ممثل إدارة القسم في بدایة الشھر األول الفتتاح السنة: 36 المادة 
  .ممثال عنھم ونائبا لھ یمثلھم أمام اإلدارة وعلى مستوى اللجان البیداغوجیة

  :تتمثل مھام اللجان البیداغوجیة فیما یلي: 37 المادة
  .التنسیق البیداغوجي للتعلیم -  
  .تحضیر اإلجراءات الالزمة لتنظیم االمتحانات -  
  .وجياقتراح ما تراه مناسبا لتحسین األداء البیداغ -  

تعقد اللجنة البیداغوجیة اجتماعات دوریة عادیة، وتتولى ھذه اللجنة تحدید تواریخ انعقاد : 38 مادةال
  . االجتماعات المقبلة حسب رزنامة مضبوطة

  :باإلضافة إلى نشاطات اللجنة البیداغوجیة المذكورة في النصوص فإنھا تقوم باآلتي: 39 المادة
  .اس وتحدید مدى التقدم في الدروسمتابعة سیر الدراسة لكل مقی -  
  .متابعة البرامج وخاصة مدى االلتزام بمحتویات المقاییس -        
  .حث وتشجیع األساتذة على تأطیر مذكرات نھایة الدراسة -        
  .معالجة المشاكل البیداغوجیة -  
  .اقتراح رزنامة االمتحانات -  

     ین مستوى الطلبة وإثراء معارفھم في برمجة محاضرات إضافیة وأیام دراسیة لتحس -
  .التخصص

  .تربصات الطلبة ومذكرات التخرج متابعة -  
  .تدوین محاضر االجتماعات -  
تخضع متابعة النشاطات البیداغوجیة لالنضباط وإلزامیة الحضور حسب نظام الدراسة : 40 المادة

  .ونوعیة النشاط
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لدراسة، ویسمح لھ بااللتحاق لمتابعتھا بعد انطالقھا یجب على الطالب احترام مواقیت ا: 41 المادة
  .دقیقة على أن یأذن لھ األستاذ بذلك) 15(في حدود خمس عشرة 

في حالة التأخر أو الغیاب غیر المتوقع لألستاذ ینبغي للطلبة االنتظار خمس عشرة  :42 المادة
  .دقیقة قبل مغادرة قاعة المحاضرات أو الدروس) 15(
حالة التأخرات والغیابات المتكررة لألستاذ ینبغي لممثلي الطلبة إعالم رئیس القسم  في :43 المادة 

  .بذلك
  .ستاذلأل المسبقة لموافقةلیخضع الخروج من القاعات أثناء سیر الدروس : 44 المادة
 یلتزمفعلى األستاذ أن األعمال التطبیقیة واألعمال الموجھة مقیدة بنظام الغیابات، ولذا : 45 المادة

  .بتسجیل غیابات الطلبة في كل حصة
في حلھ التسلسل اإلداري، بادئا  تبعإذا واجھ الطالَب مشكل إداري أو بیداغوجي ی :46 المادة

بمصالح قسمھ ثم نیابة عمادة الكلیة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة، ثم نیابة مدیریة 
  .لمتواصل والشھاداتالجامعة المكلفة بالتكوین العالي والتكوین ا

  
  في الدروس واالمتحانات الغیابات: الفصل الثالث

وتترك إجباریتھ لتقدیر الفرقة البیداغوجیة  ،ضروري) المحاضرات(حضور الدروس : 47 المادة
یجب  وكل تغیب عن أي حصة. أما حضور األعمال الموجھة واألعمال التطبیقیة فھو إجباري

  .وختم البرید یثبت ذلك ،ام الموالیةتبریره كتابیا خالل الثالثة أی
یقصى الطالب من المادة ومن الوحدة التعلیمیة التابعة لھا في المقاییس السداسیة بسبب : 48 المادة

الغیابات غیر  1/3أو خمسة حتى ولو كانت مبررة، وكذلك بلوغ  ،ثالثة غیابات غیر مبررة
  .المبررة

أو عشرة حتى ولو  ،ب بسبب ستة غیابات غیر مبررةأما بالنسبة للمقاییس السنویة فیقصى الطال
  . كانت مبررة

 ،یعتبر الطالب متخلیا إذا غاب في كل دروسھ المقررة خالل سداسي من السنة الجامعیة: 49 المادة
  .ویبلغ دیوان الخدمات الجامعیة وجوبا بقائمة المتخلین ،ویعد المتخلي مقصى في السنة الجامعیة

وذلك  ،لي أو المقصى بإعادة اإلدماج إال مرة واحدة خالل مساره الدراسيال یرخص للطالب المتخ
  .وحسب األماكن البیداغوجیة ھبعد دراسة ملف

ویمنح عند  ،ستدراكیةاالدورة المبرر في االمتحان بالمشاركة في ائب بالغللطالب یسمح : 50 المادة
وال یستفید من دورتھ  ،مادةالغیاب غیر المبرر عالمة صفر في االمتحان النھائي في تلك ال

  .االستدراكیة
  :حاالت الغیاب المبرر المقبولة ھي: 51 المادة

  المبرر  حاالت الغیاب
  شھادة عائلیة تثبت القرابة + شھادة وفاة   األقرباء أووفاة أحد األصول أو الفروع 

  )ویسمح بثالثة أیام(
  )ویسمح بثالثة أیام(عقد زواج   )ة(زواج المعني 

    ،ویسمح بثالثة أیام لألبوة( میالدشھادة   وة أو أمومةعطلة أب
  )الشھادة الطبیة فعطلتھا بحسبأما األم  

  شھادة اإلقامة بالمستشفى  إقامة المعني بالمستشفى
  شھادة طبیة من طبیب محلف  مرض المعني

  وثائق مبررة من ھیئات مؤھلة  استدعاء أو دعوة رسمیة
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  في النظام الكالسیكي طبیعة الدراسات: الرابعالفصل 
  

  .الدراسة: أوال
اللیسانس، الماجستیر، : للتكوین لتنظم الدراسة في النظام الكالسیكي في ثالث مراح: 52المادة.

  .الدكتوراه
یھدف التكوین في اللیسانس إلى توفیر معارف علمیة في مجال علمي متخصص، مما : 53المادة

  .یؤھلھ للحیاة العملیةیكسب الطالب القدرة على التحلیل والبحث و
یھدف التكوین لنیل شھادة الماجستیر إلى تعمیق المعارف في مجال علمي خاص، وتلقین : 54المادة

تقنیات البحث والتمرن على طرق التحلیل والتفكیر وإنشاء بروتوكول مطابق من األبحاث أو 
ح نتائج األحداث والوقائع، التجارب أو كلیھما وإلى تنمیة قدرات التفكیر العلمي واالستنتاج، وشر

وتدوین ھذه النتائج في شكل قابل لالستغالل كما تھدف إلى زرع القدرة على التقدیر، والصرامة 
  .لشھادةاعلى والتوازن في الحكم على األمور عند الحائز 

 یفتح االلتحاق بالتكوین لنیل شھادة الماجستیر، عن طریق المسابقة للحائزین على شھادة: 55المادة
ویمكن أن یفتح االلتحاق بالتكوین لنیل شھادة الماجستیر،  ،التدرج طویل المدى أو شھادة تعادلھا

حائز على شھادة في التدرج طویل المدى والذي درس بانتظام في ال ،بدون مسابقة، لألول في الدفعة
  .الكلیة المعنیة

متابعتھا وتشكیل لجنة المناقشة إن طبیعة التكوین في الماجستیر وكذا موضوع المذكرة، وإعدادھا و
 1998أوت  17المؤرخ في  98/254وشروط المناقشة وكیفیاتھا، یضبطھا المرسوم التنفیذي رقم 

 .المتعلق بالتكوین الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأھیل الجامعي
بحث مبتكر تھدف األطروحة لنیل الدكتوراه إلى تكریس قدرات المترشح لتحقیق عمل : 56 المادة

ذي مستوى قیم والمساھمة بصفة معتبرة في حل المشاكل العلمیة والتكنولوجیة واالجتماعیة 
  .واالقتصادیة

  .یجب أن تقدم األطروحة بالضرورة، مساھمة في تطویر المعارف أو تؤدي إلى تطبیقات جدیدة
والقدرات المطلوبة  تسمح المقتضیات في مجال التكوین في الدكتوراه بتقییم المؤھالت والمھارات

  .الحقا الشھادةعلى  للقیام بأعمال البحث بصفة جیدة وباستقاللیة عند الحائز
" حسن جدا"یفتح التسجیل للحصول على الدكتوراه للحائزین على الماجستیر بمالحظة  :57 المادة

  .فقط" قریب من الحسن"و" حسن"و
وإعدادھا ومتابعتھا وتشكیل لجنة  إن طبیعة التكوین في الدكتوراه وكذا موضوع األطروحة،

أوت  17المؤرخ في  98/254المناقشة وشروط المناقشة وكیفیاتھا، یضبطھا المرسوم التنفیذي رقم 
  .المتعلق بالتكوین الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأھیل الجامعي 1998

  
  .التقییم البیداغوجي: ثانیا

ویتم  ،على أساس المراقبة المستمرة للمعلوماتفي التدرج ي یعتمد التقییم البیداغوج:  58المادة  
  :إجراؤه عن طریق

اختبارین في السنة للمواد السنویة واختبار واحد على األقل في المواد (اختبارات كتابیة  -
  ).السداسیة

  .األعمال التطبیقیة امتحانات -
  ).الشامل(النھائي االمتحان  -
  .االستدراكامتحان  -
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  : عدد االمتحانات الكتابیة اإلجباریة متوسطة المدى ھي -:59 المادة
  .بالنسبة للمقاییس السنویة) 02(امتحانان  -      
  .للمقاییس السداسیةبالنسبة امتحان واحد  -      

  : یتم الحصول على معدل المقیاس السنوي كما یلي :60المادة 
  : فقط كما یلي )TD(لموجھة یحسب معدل مقیاس یحتوي على المحاضرات واألعمال ا -) أ(

  عالمة األعمال الموجھة +االمتحان الثاني + االمتحان األول 
3  

   :یليفقط كما   ) TP(یحسب معدل مقیاس یحتوي على المحاضرات واألعمال التطبیقیة  - ) ب(
  عالمة األعمال التطبیقیة + الثاني االمتحان + األول االمتحان

3  
واألعمال ) TP(على المحاضرات واألعمال التطبیقیة یحسب معدل مقیاس یحتوي  - ) ج( 

  :كمایلي TD((الموجھة
  2/) عالمة األعمال الموجھة+ عالمة األعمال التطبیقیة (+ االمتحان الثاني+االمتحان األول

3  
  : یتم الحصول على معدل المقیاس السداسي كمایلي: 61المادة 

   :یليفقط كما ) TD(عمال الموجھة یحسب معدل مقیاس یحتوي على المحاضرات واأل -) أ(
  عالمة األعمال الموجھة+ متوسط المدى  االمتحان

2  
   :یليفقط كما   ) TP(یحسب معدل مقیاس یحتوي على المحاضرات واألعمال التطبیقیة  - ) ب(

  عالمة األعمال التطبیقیة+ متوسط المدى  االمتحان
2  

واألعمال )  TD(عمال الموجھةیحسب معدل مقیاس یحتوي على المحاضرات واأل -) ج( 
  :یليكما )  TP(التطبیقیة

  2/)عالمة األعمال الموجھة+ عالمة األعمال التطبیقیة ( +االمتحان متوسط المدى 
2  

السداسي للمقیاس  ي یشمل البرنامج السنوي أوالشامل االختیاري الذ االمتحانینظم  :62المادة 
  .10/20م للسنة أو للسداسي أكبر أو یساوي لصالح الطلبة الذین لم یتحصلوا على معدل عا

في حالة إجراء االمتحانات الشاملة قبل معرفة المعدالت السنویة، یسمح للطلبة بالدخول إلى       
  .10/20االمتحانات الشاملة في المقاییس التي لم یحصلوا فیھا على 

  : یعاد حساب معدل المقیاس السنوي أو السداسي كما یلي: 63المادة 
  : فقط كما یلي )TD(یحسب معدل مقیاس یحتوي على المحاضرات واألعمال الموجھة -) أ(

  عالمة األعمال الموجھة+  )x 2متحان الشامل اال(
3  

  : فقط كما یلي )TP(یحسب معدل مقیاس یحتوي على المحاضرات واألعمال التطبیقیة  - ) ب(
  عالمة األعمال التطبیقیة+  )x 2الشامل االمتحان (

3  
واألعمال ) TP(یحسب معدل مقیاس یحتوي على المحاضرات واألعمال التطبیقیة  - )ج(

  : كما یلي) TD(الموجھة
  2/)عالمة األعمال الموجھة+ عالمة األعمال التطبیقیة ( ) +x 2االمتحان الشامل (

3  
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   :یليیتم التقییم واالنتقال في الدراسات العلیا بالنسبة للسنة النظریة كما  :64المادة 
  .10/20حصول الطالب على معدل سنوي یساوي أو یفوق  -
  ). 07/20العالمة اإلقصائیة ھي ( أال یتحصل قي أحد المقاییس على عالمة إقصائیة -

ینظم االمتحان االستدراكي االختیاري للطلبة الراسبین في دورة جوان والذي یشمل : 65المادة 
لطلبة الذین تحصلوا على معدل اإال االمتحان ھذا  خلیدالبرنامج السنوي أو السداسي للمقیاس، وال 

ویشاركون في المقاییس التي تحصلوا فیھا على معدل أقل من ، 07/20سنوي یفوق أو یساوي 
عالمة االمتحان  حتساببا 60الموضحة في المادة نفسھا  العملیةبیتم حساب المعدل  .10/20

  .بدل عالمة االمتحان الشامل االستدراكي
  .یتم أخذ العالمة األحسن في المقیاس بعین االعتبار في كل الحاالت: 66المادة 
  :ةط التالیوتوفر فیھ الشر، أو في السداسي الموالي عندما تیعلن قبول الطالب في السنة: 67المادة 

  .10/20معدل عام سنوي أو سداسي أكبر أو یساوي  -
  ).كون ھناك نقطة إقصائیة إطالقات الیجب أ(في كل مقیاس  05/20معدل یساوي على األقل  -
  .أال یكون قد خضع لعقوبة اإلقصاء من قبل المجلس التأدیبي -

عقب دورة سبتمبر یحسب المعدل المتكامل من خالل أحسن العالمات المتحصل علیھا  :68المادة 
  . 128/98 طبقا ألحكام القرار الوزاري رقم في دورة جوان أو دورة سبتمبر

من المقاییس  یدستفوی ،ب الراسب عقب دورة سبتمبر یمكن السماح لھ بإعادة السنةالطال :69المادة 
وذلك بعد تقدیم طلب كتابي  إعادة التسجیل في مقیاس قد تحصل علیھ،نھ التي تحصل علیھا، كما یمك

وفي ھذه الحالة یفقد االمتیاز المتحصل علیھ في ھذا  ،منھ وموافقة مدیر الدراسات للكلیة على ذلك
  ).أي المعدل المتحصل علیھ(مقیاس ال
بإعادة السنة مع إمكانیة االحتفاظ بالمقاییس التي تحصلوا  یسمح للطلبة الراسبین نھائیا :70المادة  

  .10/20فیھا على معدل أكبر أو یساوي 
ال یسمح للطالب خالل فترة التكوین إعادة السنة أكثر مما ھو محدد قانونیا في القرار الوزاري رقم  

  . 1998سبتمبر  17المؤرخ في  128ویتمم القرار رقم  1998نوفمبر  02المؤرخ في  151
بالنسبة للجذوع المشتركة یتم توجیھ الطلبة إلى التخصصات المطلوبة مع مراعاة إمكانیة  :71المادة 

   .ألجل ھذا الغرض تنصب لجنة على مستوى الكلیة. استیعاب الفرع أو التخصص وترتیب رغباتھم
إذا أغلق أو زال النظام الكالسیكي في الجامعة، فإن الطالب مجبر على التحویل إلى  :72دة الما

جامعة أخرى یتوفر فیھا فرعھ في النظام الكالسیكي، أو التقدم من أجل طلب المعادلة للتسجیل في 
  .، وعلى لجنة التوجیھ تقریر ما تراه مناسبا في مثل ھذه الحاالتالنظام الجدید

وریا حملة شھادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة الحاصلین على شھادة البكالل نیمك: مكرر 72المادة 
لشروط مواصلة التكوین للحصول على شھادة اللیسانس وفق الكیفیات وا أو شھادة أجنبیة معادلة لھا

المتضمن كیفیات  2014جوان  09المؤرخ في  364المنصوص علیھا في القرار الوزاري رقم 
  .شھادة اللیسانسبالتكوین لنیل شھادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة لتحاق حاملي وشروط ا

  
  د. م. طبیعة الدراسات في نظام ل: الخامسالفصل 

   الدراسة: أوال
  . دكتوراه –ماستر  –لیسانس : د في أطوار ثالثة. م. ینظم التكوین في نظام ل: 73المادة 
ل على شھادة لیسانس من السداسیات، تتضمن وحدات ینظم التكوین المقدم للحصو: 74المادة 

  :تعلیمیة تكتسب وتقیم بنقطة وتقاس بأرصدة ویمكن تحویلھا، وتشمل
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  .وحدات تعلیمیة أساسیة -
  .إكتشافیة وحدات تعلیمیة -
  .وحدات تعلیمیة منھجیة -
  .وحدات تعلیمیة عرضیة -

داغوجي الشامل والمطلوب قصد یحدد عدد األرصدة لكل وحدة تعلیمیة على أساس العمل البی
  .الحصول على الوحدة المعنیة

  .تتمیز ھذه الوحدات التعلیمیة بتعلیم إجباري وتعلیم اختیاري
تتوج الدراسات من أجل الحصول على شھادة لیسانس إما بإعداد مذكرة نھایة الدراسة  :75 المادة

  .أو بتقدیم تقریر عن تربص، حسب أھداف التكوین
لم شھادة لیسانس من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي للطلبة الذین استوفوا مجمل تس: 76 المادة

) 180(شروط التمدرس والتدرج البیداغوجي في مسار التكوین المتبع والذین اكتسبوا مائة وثمانین
  .رصیدا في السداسي) 30(رصیدا، أي بمعدل ثالثین

  ین، وتلحق بوثیقة وصفیة للمعارف المیدان والفرع وتخصص التكو: توضح الشھادة المسلمة
  .والمؤھالت المكتسبة

ال یعتبر االنتقال من الطور األول إلى الطور الثاني حقا مكتسبا للطالب، بل یخضع  :77 المادة
والمتضمن  2014جوان  09المؤرخ في  363المنصوص علیھا في القرار الوزاري رقم للمعاییر 

 .نیل شھادة الماسترشروط التسجیل في الدراسات الجامعیة ل
ینظم التكوین في الطور الثاني في أربع سداسیات تتضمن وحدات تعلیمیة تكتسب و تقیم : 78 المادة

  :بنقطة وتقاس بأرصدة ویمكن تحویلھا، وتشمل
  .وحدات تعلیمیة أساسیة -
  .إكتشافیة وحدات تعلیمیة -
  .وحدات تعلیمیة منھجیة -
  .وحدات تعلیمیة عرضیة -

  ألرصدة لكل وحدة تعلیمیة على أساس مجمل العمل البیداغوجي الشاملیحدد عدد ا
  .والمطلوب قصد الحصول على الوحدة المعنیة

  .یمكن أن تتمیز ھذه الوحدات التعلیمیة بتعلیم إجباري وتعلیم اختیاري
تتوج الدراسات من أجل الحصول على شھادة الماستر بإعداد مذكرة ومناقشتھا أمام : 79 المادة

 09المؤرخ في  362وفق الشروط واإلجراءات المنصوص علیھا في القرار الوزاري رقم  ةلجن
  والمتضمن كیفیات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر 2014جوان 
. أستاذ أو أستاذ محاضر: یتولى اإلشراف على مذكرة الماستر أستاذ حائز على رتبة: 80 المادة

علمي للكلیة الترخیص باإلشراف لألساتذة برتبة أستاذ وفي الحاالت االستثنائیة، یمكن للمجلس ال
 ."أ"قسممساعد 
المیدان والفرع وتخصص التكوین، وتلحق بوثیقة وصفیة : توضح الشھادة المسلمة :81 المادة

  .للمعارف والمؤھالت المكتسبة
لجان  ینظم التكوین في الطور الثالث من طرف فرق تكوین الماستر التي یتم جمعھا في :82 المادة

  .حسب میادین التكوین
یمكن تنظیم تكوین معمق في التخصص خالل السنة األولى، في شكل محاضرات  :83 المادة

وندوات وملتقیات وورشات دكتوراه عروض فصلیة یقدمھا طالب الدكتوراه وأعمال مخبر أو في 
  .أیة أشكال أخرى للتكوین في البحث
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ین في الدكتوراه حسب میدان التكوین في دراسات الطور تنشأ لدى كل كلیة لجنة للتكو :84 المادة
  .الثالث
تتشكل لجنة التكوین في الدكتوراه من أساتذة باحثین من ذوي مصف األستاذیة ینتمون : 85 المادة

  .للمؤسسة المؤھلة
مع احترام صالحیات الھیئات البیداغوجیة والعلمیة للمؤسسة، تكلف لجنة التكوین في : 86 المادة
  :وراه، بما یليالدكت

 .تحدید شھادات الماستر التي تمنح الحق للتسجیل للمسابقة على أساس الشھادة -
 .دراسة ملفات الترشح للتكوین في الطور الثالث -
 .إجراء المقابالت مع المترشحین المقبولین بعد دراسة ملفاتھم -
 .وراهإبداء الرأي حول مواضیع البحث المقترحة من طرف المشرف على أطروحة الدكت -
 .تنظیم نشاطات التعلیم والبحث واإلشراف لفائدة طلبة الدكتوراه  -
 .المبادرة بكل شكل للتكوین للبحث ومن أجل البحث -
 .ضمان متابعة طلبة الدكتوراه خالل المسار التكویني وتقییمھم -
 .تنظیم حركیة األساتذة الباحثین والباحثین المشاركین في عملیة التكوین -
 .مي مع الشركاء في العملیة التكوینیةضمان التنسیق العل -

تعد لجنة التكوین في الدكتوراه نظامھا الداخلي وتستعمل الوسائل الموضوعة تحت  :87 المادة
  .تصرفھا من قبل المؤسسة

یفتح االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث عن طریق المسابقة على أساس الشھادات، : 88 المادة
ما لم ینص القانون على ، ستر أو أي شھادة معترف بمعادلتھادة الماللمترشحین الحائزین على شھا

  .خالف ذلك
مسابقة االلتحاق بالتكوین في الطور الثالث ھي مسابقة وطنیة وتنظمھا المؤسسة المؤھلة : 89 المادة

  .وفق مرحلتین، مرحلة أولى تتمثل في دراسة ملف الترشح ومرحلة ثانیة تتمثل في اختبارات كتابیة
دراسة ملفات المترشحین لتقییم مؤھالتھم وقدراتھم في مجال القیام بأعمال البحث بصفة مستقلة،  تتم

  :وذلك اعتمادا على المعاییر التالیة
 .المالءمة بین تخصص الماستر والطور الثالث الذي یرغب فیھ المترشح -
 .المعدل العام المحصل علیھ في الطور الثاني -
 .الرسوب وانعدامل الطور الثاني في تدرج الطالب خال االنتظام -
محتوى المالحظات الواردة في الوثیقة الوصفیة للمعارف والمؤھالت المكتسبة المرفقة لدبلوم  -

 .الماستر
 329یخضع ترتیب ملفات المترشحین لطریقة الحساب المنصوص علیھا في القرار الوزاري 

لثالث من أجل الحصول على شھادة المحدد لتنظیم التكوین في الطور ا 2014ماي  05المؤرخ في 
 الدكتوراه

عند التساوي بین مترشحین أو أكثر، تتم مراعاة تدرج الطالب خالل الطور األول من التكوین و
  .الجامعي

بعد دراسة ملفات الترشح،  ةیحدد عدد المترشحین المسموح لھم باجتیاز اإلختبارات الكتابیة للمسابق
  اف المناصب المفتوحةأضع 10ویجب أن یساوي على األقل 

  .تتمحور االختبارات الكتابیة حول تخصص أو تخصصات التكوین في الماستر
  اآلتیة وفق االستحقاقیحدد الترتیب النھائي للمترشحین حسب درجة 
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  .من العالمة المحصلة تبعا لدراسة الملف 25%-
  .من العالمة المحصلة في االختبارات الكتابیة في المسابقة 75%-
یختار المترشح المقبول موضوع األطروحة باالتفاق مع المشرف ویودعھ على أقصى : 90ة الماد 

  . تقدیر عند نھایة السداسي األول الذي یلي تسجیلھ األول
  .یعتمد المجلس العلمي للكلیة الموضوع المختار بعد تقدیر مالءمتھ مع محاور البحث ذات األولویة

  .كزي لألطروحاتیسجل الموضوع المعتمد في السجل المر
یتم اختیار المشرف من بین األساتذة الباحثین أو الباحثین الدائمین المؤھلین لإلشراف : 91 المادة
ث مؤھل أو أستاذ ـأو مدیر بح" أ"اذ محاضر قسم ـرتبة أستاذ التعلیم العالي أو أستى لإ ینتمونالذین 

  .مؤھل" أ " بحث قسم 
طرف مشرف ثان بعد موافقة المجلس العلمي للكلیة التي یمكن مساعدة المشرف على األطروحة من 

  .تسجل فیھا األطروحة
سنوات متتالیة، وال یمكن أن تتم مناقشة ) 3(تحدد مدة التكوین في الطور الثالث بثالث : 92المادة 

  .األطروحة إال عقب نھایة السنة الثالثة
تراح معلل من المشرف على یمكن لمدیر الجامعة أن یرخص بصفة استثنائیة إضافة سنة باق 

  .األطروحة، وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلیة المعنیة
یقصى من التكوین في الطور الثالث المترشح الذي لم یتمكن من مناقشة أطروحتھ بعنوان السنة 

  .الثالثة ولم یتحصل على ترخیص أو لم یقدم طلبا لذلك
أصلي من طرف طالب الدكتوراه، یؤدي وجوبا تتضمن أطروحة الدكتوراه إعداد بحث : 93 المادة

إلى نشر مقال واحد على األقل في مجلة عملیة معترف بھا، ویتوج بتحریر أطروحة الدكتوراه 
  .ومناقشتھا

یجب أن یقدم الطالب في الدكتوراه، كل سنة، عرضا عن مدى تقدم أشغالھ أمام فرقة  :94المادة 
  .األطروحة لىالتكوین للدكتوراه وبحضور المشرف ع

أعضاء مختصین ) 06(إلى ستة) 04(تتم مناقشة األطروحة أمام لجنة مشكلة من أربعة: 95 المادة
  :في مجال موضوع األطروحة حائزین على رتبة

 ".أ"أستاذ أو أستاذ محاضر قسم -      
  .مؤھل" أ"مدیر بحث مؤھل أو أستاذ بحث قسم -      

  .یكون المشرف على األطروحة مقررا
) ھما(أن تضم اللجنة في تشكیلھا عضوا أو عضوین من خارج مؤسسة التسجیل، یتم اختیاره یجب 

  .في مجال اھتمام موضوع األطروحة) ھما(على أساس كفاءتھ 

تخضع لجنة المناقشة التي یشكلھا المجلس العلمي للكلیة، بعد اإلطالع على رأي لجنة : 96 المادة
الجامعة، الذي یعد مقرر تعیین أعضاء اللجنة ویحدد صفة كل  التكوین في الدكتوراه، لموافقة مدیر

  .الرئیس، المقرر، المقرر المشارك عند االقتضاء، وكذا العضو أو األعضاء المدعوین :عضو فیھا
  .تسلم الھیئات اإلداریة المعنیة نسخا عن أطروحة الدكتوراه إلى أعضاء اللجنة المعینین :97 المادة

  .یوما لتقدیم تقاریرھم) 60(جل أقصاه ستون یمنح ألعضاء اللجنة أ
یستبدل العضو الذي لم یقدم تقریره بعد نھایة األجل المنصوص علیھ في الفقرة األولى أعاله، حسب 

یوما ) 30(أعاله، وللعضو المستبدل أجل ثالثین  95كیفیات التعیین المنصوص علیھا في المادة 
  .لتقدیم تقریره

ألطروحة بعد أن یقدم أغلبیة أعضائھا تقاریر إیجابیة تصرح بقابلیة یمكن مناقشة ا: 98 المادة
  .األطروحة للمناقشة
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عندما تكون األطروحة موضوع تحفظات جوھریة، تبلغ ھذه التحفظات للمشرف من أجل أخذھا 
  .بعین االعتبار

عندما یرفض المشرف كل التحفظات، تشكل لجنة ثانیة حسب نفس الشروط المذكورة في 
  .أعاله، ویكون قرار اللجنة الثانیة نھائیا 96و 95ین المادت

  .تجري مناقشة األطروحة علنیا أمام أعضاء اللجنة المعینة في التاریخ المحدد :99 المادة
  .یصرح عقب المناقشة وبعد مداوالت اللجنة بقبول المترشح أو تأجیلھ: 100 المادة

  ".مشرف جدا"أو " مشرف"تمنح لھ بتقدیر  التي" دكتور"یترتب عن قبول المترشح الحق في درجة 
یمكن للجنة، على لسان رئیسھا، أن تھنئ الحائز على الشھادة شفویا وعلنیا، عندما یجمع 

  .أعضاؤھا على أن نوعیة األعمال واألداء كانت متمیزة
  .تدون مداوالت اللجنة في محضر مناقشة مؤرخ وممضى من طرف جمیع أعضائھا: 101 المادة

  .الكلیةر اللجنة في سجل خاص بالمناقشات في یقید محض
كل محاولة انتحال أو تزویر في النتائج أو غش لھا صلة باألعمال العلمیة المتضمنة : 102 المادة

في األطروحة، والتي یتم التأكد من ثبوتھا أثناء المناقشة أو بعدھا، تعرض صاحبھا إلى إبطال 
المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في التشریع  المناقشة وسحب الدرجة الحائز علیھا، دون

والتنظیم المعمول بھما، وفي ھذه الحاالت فإن مسؤولیة المشرف على األطروحة تبقى قائمة، طبقا 
  . 2008مایو سنة  3المؤرخ في  130-08من المرسوم التنفیذي رقم  24ألحكام المادة

  .طور الثالثتتوج شھادة الدكتوراه، التكوین في ال :103 المادة   
تسلم شھادة الدكتوراه من الوزیر المكلف بالتعلیم العالي للطلبة الذین ناقشوا أطروحة دكتوراه وقدموا 

یة معترف بھا أمام لجنة من ملة والمنشورة في مجالت ذات سمعة عنتائج أعمالھم العملیة األصلی
  .المختصین

  الوصایة واإلشراف: ثانیا
ایة واإلشراف في المتابعة والمرافقة الدائمة للطالب من طرف أستاذ تتمثل مھمة الوص: 104 المادة

یسمى باألستاذ الوصي وذلك من أجل تمكین الطالب من االندماج في الحیاة الجامعیة وتسھیل 
  .حصولھ على المعلومات حول عالم الشغل

  :وبھذه الصفة، تكتسي مھمة اإلشراف جوانب عدیدة، منھا على الخصوص
  .عالمي واإلداري، ویأخذ شكل االستقبال والتوجیھ والوساطةالجانب اإل -
الجانب البیداغوجي، ویأخذ شكل المرافقة في التعلم وتنظیم العمل الشخصي للطالب ومساعدتھ  -

  .في بناء مساره التكویني
  .الجانب المنھجي، ویأخذ شكل تلقین مناھج العمل الجامعي، بصفة فردیة وجماعیة -
  .ویأخذ شكل التوجیھ في استعمال األدوات والدعائم البیداغوجیة الجانب التقني، -
  .الجانب النفسي، ویأخذ شكل تحفیز الطالب وحثھ على متابعة مساره التكویني -
  .الجانب المھني، ویأخذ شكل مساعدة الطالب على إعداد مشروعھ المھني -

ة طلبة السنة األولى من الطور من قبل رئیس القسم لفائد) الوصایة(ینظم اإلشراف  :105 المادة
  .لذا تعین على رئیس القسم إعالم الطلبة بالترتیبات الموضوعة في مجال اإلشراف. األول
  .یضمن األستاذ المنتمي إلى الجامعة مھمة اإلشراف والوصایة :106 المادة
رأي فیھا، یقترح فریق میدان التكوین على رئیس القسم، قائمة المشرفین، إلبداء ال: 107 المادة

  .یعرض رئیس القسم القائمة على عمید الكلیة للموافقة علیھا
تضمن مھمة اإلشراف في إطار التزام فردي بین المشرف ومدیر الجامعة بحد أقصاه : 108 المادة
  .ساعات في األسبوع) 04(أشھر في السنة، وأربع) 09(تسعة
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ان مھمتھ، وتقدم لھ على تضع إدارة الكلیة تحت تصرف المشرف وسائل ضم: 109 المادة
  :الخصوص

  .فضاء مالئم لالتصال بالطالب -
  .النصوص التنظیمیة التي تنظم السیر البیداغوجي واإلداري للمؤسسة -
  .المعلومات المتعلقة بأشكال التكوین المقترحة من مؤسسات التكوین العالي األخرى -
جیھ الطالب في اختیاراتھ في مساره االقتصادي لتو -كل معلومة مفیدة حول المحیط االجتماعي -

  .التكویني وفي مشروعھ المھني
ولھذا  .فریق میدان التكوین ورئیس القسمقبل یخضع المشرف إلى تقییم دوري من : 110 المادة

نتیجة التقییم تجدید اإللزام لى أشھر، یترتب ع) 3(الغرض، یلزم بتقدیم تقریر عن نشاطاتھ كل ثالثة 
  .هؤأو إلغا
، یرأسھا مدیر الجامعة، "لجنة اإلشراف " تحدث على مستوى الجامعة لجنة، تدعى: 111 المادة

تتكون من مدیر الجامعة المكلف البیداغوجیا أو مدیر الدراسات المكلف البیداغوجیا، مسؤولي 
  . میادین التكوین، أساتذة باحثین یعینھم مدیر الجامعة
ى الجامعة وتقدم تقریرا سنویا تقویمیا لھذه العملیة، تسھر ھذه اللجنة على تنظیم اإلشراف على مستو

تقییم  - على الخصوص-ویجب أن یتضمن ھذا التقریر. وترفعھ إلى الوزیر المكلف بالتعلیم العالي
  .الموارد المسخرة والنتائج المتحصل علیھا، وذلك إلرساء الممارسات البیداغوجیة الحسنة وتعمیمھا

الباحث الذي یضمن فعلیا مھمة اإلشراف من مكافأة تحسب استنادا إلى یستفید األستاذ : 112 المادة
رجب عام  13المؤرخ في  293 -01من المرسوم التنفیذي رقم  5السعر الساعي المحدد في المادة 

  .2001الموافق أول أكتوبر سنة  1422
اإلشراف، الحجم ال یمكن تجاوز الحجم الساعي األسبوعي بعنوان التعلیم باعتباره عمال ثانویا، و

المؤرخ في  293 - 01من المرسوم التنفیذي رقم  7الساعي األسبوعي المنصوص علیھ في المادة 
  .2001الموافق أول أكتوبر سنة  1422رجب عام  13

  .أشھر) 3(تدفع مكافأة اإلشراف كل ثالثة : 113 المادة
  .التقییم البیداغوجي: لثاثا

د على أساس المراقبة المتعددة للمعلومات ویتم .م.ي في نظام لیعتمد التقییم البیداغوج :114 المادة
  :إجراؤه عن طریق

  .تشمل على األقل امتحانا كتابیا واحدا في نھایة السداسي) محاضرات(كتابیة امتحانات -  
  .)عمال الموجھةاأل( تقییم مستمر لألعمال والنشاطات -  
  .تقییم األعمال التطبیقیة -  
  .االستدراك امتحان -  

  .نةسكل بدایة ویبلغ الطلبة بمضمونھا  تخضع طریقة التقییم للتنظیم،
السنة ن لمراقبة المعارف، عادیة واستدراكیة تنظم في تنظم في كل سداسي دورتا: 115 المادة
  .في أجل أقصاه شھر سبتمبرنفسھا 
رق المراقبة ینشر رئیس القسم بدایة كل سداسي عدد االختبارات وطبیعتھا ومدتھا وط: 116 المادة

التطبیقیة، الخرجات، التربصات، األعمال  األعمال الموجھة، - الدروس(ویشمل التقییم . والموازنة
  ).والعمل الشخصي قیات،تالمل

عروض، أسئلة كتابیة، (الموجھة من عالمات تقییم الطالب  األعمالیحسب معدل : 117 المادة
االختبارات  لال التطبیقیة على أساس معدوتحسب عالمات األعم...). فروض منزلیة، عمل فردي

  .وعالمات التقاریر
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یكتسب الطالب الوحدة التعلیمیة نھائیا إذا تحصل في كل مادة تكونھا على عالمة : 118 المادة
، أو بالتعویض إذا كان معدل مجموع عالمات مواد الوحدة موزونة 10/20تساوي أو تفوق 

ھذه ( إلیھاتساب الوحدة التعلیمیة تكتسب األرصدة المسندة باكو. 10/20فوق یبمعامالتھا یساوي أو 
اإلقصاء في ). أو تحویلھا في مسلك تكویني أخر یتضمن ھذه الوحدة ،األرصدة قابلة لالحتفاظ بھا

اكتساب الوحدة عن طریق حساب معدل الوحدة من العالمات بمادة من مواد الوحدة ال یسمح 
  .األخرى المكونة لھا

كتسب الطالب السداسي إذا تحصل على مجموع وحدتھ التعلیمیة أو بالتعویض بینھما ی: 119 المادة
باكتساب السداسي تكتسب  10/20موزونة بمعامالتھا إذا كان حاصل المعدل یساوي أو تفوق 

وال یسمح للطالب المقصى من مادة ومن وحدة تعلیمیة . رصیدا) 30(األرصدة المسندة إلیھ وعددھا 
  .لتعویضاالستفادة من ا

رة االستدراكیة للمشاركة في الدو الطالب اإلخفاق في الدورة األولى، یتقدمفي حالة : 120 المادة
في ھذه الحالة یحتفظ الطالب بالمواد . المكتسبةالوحدات التعلیمیة غیر بالنسبة لالختبارات المتعلقة ب

  .بةالمواد غیر المكتسختبارات المتعلقة بإلى االالمكتسبة ویتقدم فقط 
المشاركة في الدورة یمكن السماح للطالب بطریق التعویض  تعلیمیة عن وحدةفي حالة اكتساب 

  .الوحدةلھذه المواد غیر المكتسبة بالنسبة لالختبارات المتعلقة باالستدراكیة 
عالمة  ة األولى والدورة االستدراكیةالمعدل األفضل المحصل علیھ بین الدور تبریع: 121 المادة
  .نھائیة
  .یتم االحتفاظ بھاإن األرصدة المسندة إلى المواد المكتسبة والمكونة لھا  :122 المادة
  :یلي یطبق التعویض كما :123 المادة 

  .الوحدة التعلیمة بین المواد المكونة لھا موزونة بمعامالتھا
  .بحساب معدل عالمات الوحدات التعلیمیة المشكلة للسداسي موزونة بمعامالتھا: السداسي
من خالل حساب معدل عالمات الوحدات التعلیمیة المشكلة لھ موزونة ) 3ل ،2ل ،1ل(مستوى 

  .بمعامالتھا
  یعتبر االنتقال من السداسي األول إلى السداسي الثاني حقا لكل طالب مسجل بانتظام : 124 المادة

  :اللیسانس
الب تحصل على السداسیین حق لكل طالثانیة، االنتقال من السنة األولى إلى السنة : 125 المادة

منھا  1/3رصیدا على األقل ) 30(األولین، ویمكنھ االنتقال إلى السنة الثانیة أیضا إذا تحصل على 
  .على األقل في سداسي

االنتقال من السنة الثانیة إلى السنة الثالثة حق لكل طالب تحصل على السداسیات األربعة لمسار   
رصیدا على األقل واكتسب ) 90(نة الثالثة أیضا إذا تحصل على التكوین ویمكنھ االنتقال إلى الس

  .الوحدات األساسیة المطلوبة مسبقا لمواصلة الدراسات في التخصص
یمكن للطالب المسموح لھ باالنتقال االحتفاظ بالمواد المكتسبة لكن إجباره أو إعفاؤه : 126 المادة

المواد غیر المكتسبة من صالحیات فریق  من متابعة الدروس واألعمال الموجھة والتطبیقیة في
  .التكوین

یمكن السماح للطالب الراسب في السنة األولى أو الثانیة في مسلك تكوین بإعادة التسجیل في المسلك 
  .نفسھ أو إعادة توجیھھ من طرف فریق التكوین نحو مسلك آخر یتوافق وقدراتھ

في اللیسانس البقاء أكثر من خمس سنوات في كل الحاالت ال یمكن للطالب المسجل : 127 المادة
  .حتى في حالة إعادة توجیھھ
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  : الماستر
االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانیة ماستر حق لكل طالب تحصل على  :128 المادة

  ).رصیدا 60أي ( السداسیین األولین لمسار التكوین
انیة ماستر إذا تحصل على خمسة وأربعین یمكن السماح بانتقال الطالب إلى السنة الث: 129 المادة

رصیدا على األقل وتحصل أیضا على الوحدات التعلیمیة المشروطة لمواصلة الدراسة في ) 45(
التخصص، في ھذه الحالة فإن إجبار الطالب أو إعفاءه من متابعة الدروس واألعمال الموجھة 

یمكن لفریق التكوین حسب الحالة  .وینوالتطبیقیة في المواد غیر المكتسبة من صالحیات فریق التك
السماح للطالب الراسب في السنة األولى بإعادة التسجیل في المسلك نفسھ أو إعادة توجیھھ نحو 

  .مسلك آخر یتوافق وقدراتھ
في كل الحاالت ال یمكن للطالب المسجل في الماستر البقاء أكثر من ثالث سنوات : 130 المادة

   .حتى في حالة إعادة توجیھھ
  والمداوالت االمتحانات: دسالفصل السا

  
، على االختبارات للطلبة قبل االمتحانات بمدة كافیة للمراجعة والتحضیر رزنامة تنشر: 131 المادة

  .أال تكون أقل من أسبوع في الحاالت العادیة
ین یجب على كل طالب مسجل اجتیاز جمیع اختبارات المراقبة المستمرة وفقا للقوان: 132 المادة

  .الساریة المفعول
للكتابة بدال قترح طالبا تأن اإلدارة  ىسبب، فعلالكتابة في االمتحان ألي إذا تعذر على الطالب    

  .عنھ
   :ما یليمراعاة خالل االمتحان یجب : 133 المادة

  .ھویة الطلبةالتأكد من  -  
  .دقیقة من توزیع األسئلة 20عدم التأخر عن مدة تزید عن  -  
  .على قائمة الحضور اإلمضاء -  
  .دقیقة من توزیع األسئلة 30یمنع الخروج ألي طالب قبل انقضاء  -   

  .إلیھابعد إرجاع ورقة اإلجابة ال یحق للطالب أخذھا مرة أخرى أو إضافة أي وثیقة أخرى  -   
  )الخ...آلة حاسبة، مسطرة، ممحاة(یمنع استعمال األدوات المشتركة بین الطلبة  -
  .بل یجب إغالقھا ...ة والمسامیع وغیرھااتف النقالوال وسائل االتصال كالھیمنع استعم - 
  .یمنع استعمال القلم األحمر - 
  .األساتذة المراقبینیمنع منعا باتا الخروج المؤقت إال في الحاالت القصوى ویكون بمرافقة أحد  - 

  :یتعین على القائم بالحراسة العمل بما یلي: 134 المادة
  .اللتزام بالقواعد المنظمة إلجراء االمتحانا -        
نھائیا أو االلتفات المشبوه، وفي حالة وقوع حادث ما أثناء سیر  التكلمإلزام الطلبة بعدم  -  

  .االمتحان یجب تقدیم تقریر مفصل عن الحادث یسلم إلى اإلدارة
  .تحریر محضر عن كل امتحان یجرى  -  
لة للغش المشبوه أو التشویش أو عدم االمتثال ألوامر األساتذة الغش الثابت أو أي محاو: 135 المادة

  .یعرض الطالب للمثول أمام المجلس التأدیبي ،الذین یقومون بالحراسة خالل االمتحان
أمانة القسم یمأل بكل عنایة من مسؤول القاعة أو  قبلمحضر المراقبة الذي یسلم من : 136 المادة

  :حضر علىالمدرج وینبغي أن یحتوي ھذا الم
  .عنوان االمتحان ودورتھ وتاریخ ووقت إجرائھ -  
  .قائمة األساتذة المراقبین مع إمضاءاتھم -  
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  .قائمة الطلبة الحاضرین مع إمضاءاتھم -  
  .عدد األوراق المسلمة -  
  ).الخ... ، انسحاب،محاولة غش(الحوادث المسجلة أثناء المراقبة  -       
وبدون مبرر مقبول یتحصل  الكالسیكيفي النظام متحانین الا أحدفي إذا تغیب الطالب : 137 المادة
  .في المقاییس المتغیب فیھا) 0/20(صفر  العالمةعلى 

على  ،بدون مبرر مقبول) د.م.نظام ل(متغیب في أحد االختبارات الكتابیة  طالبویتحصل كل 
الحظة متخلف في المواد المتغیب فیھا، إضافة إلى حصولھ على م) 0/20(صفر  العالمة

)absent.(  
یجب علیھ تقدیم المبرر  ،في النظام الكالسیكيأحد االمتحانین طالب في العندما یتغیب : 138 المادة
ویكون مجبرا على اجتیاز االمتحانات الشاملة بعد الحصول على  ،من تاریخ الغیاب ثالثة أیامخالل 

طة المتحصل علیھا في االمتحان الشامل وفي ھذه الحالة فإن النق. إذن بذلك من المصلحة المعنیة
، ویستفید الطالب من العالمة األحسن بین المتغیب فیھ لالمتحانللمادة أو المواد تحسب كنقطة 

  ).العادیة والشاملة(الدورتین 
مبرر  الكالسیكي بدونفي النظام  ین األول والثانيمتحاناالإذا تغیب الطالب في : 139 المادة
ا عن دراسة المقیاس المتغیب فیھ، وفي ھذه الحالة ال یسمح لھ القانون اجتیاز منقطع یعتبر ،مقبول

  .اختباري الشامل واالستدراك
 ،بدون مبرر مقبول) ل م د(وإذا تغیب الطالب في االمتحان الكتابي والتقییم المستمر في نظام    

مح لھ القانون باجتیاز وال یس ،یعتبر الطالب منقطعا أیضا عن الدراسة في المادة المتغیب فیھا
  .امتحان االستدراك

   ).20(إلى عشرین ) 0(تنقط االختبارات الكتابیة من صفر: 140 المادة
، وفي )0( رال یمنح إال إذا اجتاز الطالب االمتحان وكانت إجابتھ تستحق عالمة الصف) 0(الصفر 

  ھذه الحالة یجب على األستاذ أن یقدم تقریرا مبررا خاصا بكل حالة
  .نظام التدریس بھ حسبیخضع حساب المعدل للتنظیم المعمول : 141 مادةال

نشر م الطلبة بالنتائج المتحصل علیھا، وإعال ستاذكتابي یجب على األ امتحانبعد كل : 142 المادة
تقوم اإلدارة باستقبال طعون الطلبة وتسلیمھا لألستاذ لیقوم  .مع سلم تنقیط مفصل اإلجابة النموذجیة

النقاط وأوراق كشوف سلم ت بعد ذلك .للرد النھائي علیھا لطلبةوتخصیص لقاء مع ا بدراستھا
  .االمتحان إلى رئیس القسم

االمتحان  ماعدابعد التصحیح حق للطالب، االطالع على أوراق االمتحان : 143 المادة
  .االستدراكي

  .االمتحانیمكن للطالب أن یقدم طلبا بإعادة تصحیح ورقة  :144 المادة 
  : رئاسة القسم وفق اآلتي قبلتنظم عملیة إعادة التصحیح من  :145 لمادة ا
 االمتحانبعد تقدیم طلب خطي بإعادة التصحیح من طرف الطالب، تقوم اإلدارة بتقدیم ورقة   

إلى أستاذ آخر لتصحیحھا مع اعتماد سلم التنقیط ) یعاد كتابتھا في حالة الضرورة(المتنازع فیھا 
.ح النموذجي األصلياألصلي والتصحی  

  : نتائج إعادة التصحیح: 146المادة 
إذا  ، أماإذا كان الفارق أقل من ثالث نقاط یؤخذ المعدل الحسابي بین العالمتین ،تقارن النقطتان

إذا و ،كانت العالمة الثانیة أعلى من األولى والفارق یساوي أو یفوق ثالث نقاط تؤخذ العالمة األعلى
من األولى والفارق یساوي أو یفوق ثالث نقاط تؤخذ العالمة الدنیا ویحال الطالب كانت الثانیة أدنى 

   .على المجلس التأدیبي
  .إداریة إعالمیة خاصةیخضع إجراء االمتحانات والمداوالت لمذكرة : 147 المادة
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، )ةالشامل/  عادیةال(تنظم دورة استدراكیة للطلبة الذین لم ینجحوا في دورة جوان : 148 المادة
أن یمتحن في مجموع على ، والطالب یجبر 07/20یساوي أو أكثر من  معدالیحوزون والذین 

، ویجوز لھ أیضا أن یمتحن في المواد التي 05/20المواد التي تحصل فیھا على عالمة أقل من 
تنظم دورة استدراكیة للطلبة ) ل م د(في النظام الجدید . 10/20تحصل فیھا على عالمة أقل من 

عدل م ن لم ینجحوا في الدورة العادیة وبإمكان الطالب أن یمتحن في المواد التي تحصل فیھا علىالذی
  .10/20أقل من 

على إثر دورة االستدراك یحسب المعدل العام المعوض انطالقا من أحسن عالمة : 149 المادة
  .محصل علیھا في الدورتین السابقتین ودورة االستدراك

 للسنة،مرتین أكثر من التكوین ال یستطیع الطالب االستفادة من الرسوب خالل فترة : 150 المادة
   .في ھذه الحالة یمكن للطالب التسجیل بصفة محروم من الدراسة أو إعادة توجیھھ الختصاص آخرو

لمداوالت إجباري، وأعضاؤھا ملزمون بالسریة التي قد تعرض ل ةاألساتذ حضور: 151 المادة
واللجنة سیدة في مداوالتھا وتتخذ قراراتھا باألغلبیة البسیطة، وصوت  یةإدارمخالفتھا إلجراءات 

   .األصوات ساويت ةالرئیس مرجح في حال
واألعمال  المحاضراتتنعقد المداوالت عند نھایة كل دورة امتحان وتضم أساتذة : 152 المادة

بعد إبداء رغبتھ في  األعلى من ذوي الرتبةالموجھة والتطبیقیة لمواد الوحدة التعلیمیة وتعین رئیسھا 
  .، وفي حالة امتناعھ فعلیھ تقدیم ذلك كتابیاذلك
 24رئیس القسم في لتسلم عالمات المواد والوحدة والتوصیات الممكنة الخاصة بالمداوالت     

  .ساعة قبل المداوالت
األساتذة وتضم ، في نھایة كل دورة امتحان أوالسنة تنظم لجان المداوالت للسداسي: 153 المادة

 .أو السنة ن عن الوحدات التعلیمیة المشكلة للسداسيیالمسؤول
  :مھام لجنة المداوالت ھي: 154 المادة

  .والسنة لمصادقة على تمدرس ونتائج الطلبة المحصلة في السداسيا -   
إبداء الرأي في انتقال وتأجیل أو إقصاء الطلبة من المواد والوحدات والسداسي وكذا اقتراح  -  

  .جیھ الطالب عند االقتضاءتو
وقد تختلف طبیعة  ویكون عند االقتضاء، ،وال یعتبر حقا ،صالحیات اللجنةمن  إنقاذ الطلبة -  
والكلیات، وھذا بالنظر إلى الخصوصیة التي تمیز كل لجنة  واألقسامحسب مستوى التمدرس  اإلنقاذ

  .عقب الدورة االستدراكیة فقط، 10إلى المعنیة باإلنقاذ وعندئذ یجب رفع العالمة  .عن أخرى
ویتضمن محضر  ،تلتزم األقسام والكلیات بالنموذج الذي تقدمھ إدارة الجامعة: 155 المادة

  :یلي وجوبا المداوالت المؤرخ والخالي من الشطب والخدش ما
وكل سداسي  ات التعلیمیةوحدالاد وومال المقاییس وكذا كل كشف نقاط شامل لمعدالت -  

  .تسبةواألرصدة المك
  .اسم ولقب وإمضاء كل عضو حاضر -  
  .اسم ولقب كل عضو غائب -  
  .نتائج الطلبة الناجحین والراسبین والمفصولین -  
بالنسبة  والمتخلین النسبة العامة حسب كل مادة وكل وحدة للناجحین والراسبین والمفصولین -  

  .المسجلین دلعد
  .مداوالتمعاییر اإلنقاذ المتفق علیھا من قبل لجنة ال -  
  .عن المداوالت اتقریر -        
  :وھو أو موقع الواب للمؤسسة/ ویجب إعالم الطلبة وفق النشر القانوني : 156 المادة

 www.univ-medea.dz  المصادقة علیھا عندبالنتائج النھائیة للمداوالت.  
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یقدم الطالب  ،أو حساب المعدل ،أساسیات المحضر أو النقاط في إ ماعند ثبوت خط: 157 المادة
تھ بإحالرئیس القسم ، یتكفل ثالثة أیام بعد إعالن المحضر األولي للمداوالت خالل لرئیس القسم طعنا
تصحیح األخطاء، ویحرر محضر القیام بمجددا لمناقشة الطعون و ىالتي تستدعلجنة المداوالت  على

  ".المحضر المصحح واإلضافي للمحضر األول" ویعنوننفسھا، الشروط ب
  .ال یقبل أي طعن خارج ھذه المدة 

بترتیب وتوجیھ الطلبة في اجتماعھا بعد مداوالت نھایة " لجنة الترتیب والتوجیھ"تقوم : 158 المادة
وتضم رؤساء األقسام رئیس الجامعة المكلف بالدراسات أو ممثل عنھ، السنة ویرأسھا نائب 

وتدون  .ومسؤولي الفروع المعنیة وكذا مسؤولي التخصصات المعنیة یدان المعنيلي الموومسؤ
  .لطلبةإلعالم انتائج االجتماع في محضر یمضیھ أعضاؤھا وینشر 

  .الطلبة توجیھوفي  ،في الدفعة في تحدید األوائلا الترتیب مفید یعتبر
  .خاص والدكتوراه لنظاماجستیر یخضع نظام الدراسة والتقییم واالنتقال في شھادة الم: 159 المادة
  :یتم تحدید الطلبة األوائل حسب المعاییر التالیة: 160 المادة

  ).العادیة ثم الشامل ثم االستدراك(الترتیب حسب دورات النجاح -1  
  .الترتیب حسب معدل السنوات-2  

عیة في االختصاص وخارج الترتیب بدون تأخر بیداغوجي في الدراسات الجام-3
  ). وكل تأخر یبرر بعطلة أكادیمیة واحدة فقط ،تاریخ الحصول على البكالوریا(االختصاص 

  
  

  
  التخرج اتمذكر: السابعالفصل 

  
في الفروع والتخصصات التي تستلزم القیام بتربصات نھایة الدراسة أو مشاریع أو : 161 المادة

من أجل تحضیر مشروع مذكرات، یحق لكل طالب في نھایة الطور الدراسي االستفادة من التأطیر 
  .نھایة الدراسة

المشروع یتم بالتنسیق بین األستاذ المؤطر والطالب والمؤسسة  اختیار موضوع: 162 المادة
  .المستقبلة إذا استدعى األمر ذلك ویخضع الموضوع لموافقة القسم حسب التنظیم المعمول بھ

  .القسم رئیس صصة یعینھایناقش مشروع نھایة الدراسة أمام لجنة تحكیم متخ: 163 المادة
  :یلي دورات المناقشة محددة كما: 164 المادة

  .جوان: الدورة األولى-  
  .تمبربس: الدورة الثانیة-  
إتمام إجراءات  في اآلجال المحددة بإمكانھ إذا لم یتمكن الطالب من مناقشة المشروع: 165 المادة

  . المناقشة دون تسجیل إداري
من بین الطلبة الذین زاولوا دراستھم  التخصص القسم أوفي المتفوق یختار الطالب : 166 المادة

  .، ولم یسبق لھ الخضوع ألیة عقوبة تأدیبیة)بدون إعادة أو استدراك(بطریقة نظامیة 
بعد نھایة الدراسة في الجذوع المشتركة یمأل الطلبة استمارة الرغبات الختیار : 167 المادة

  .التخصص حسب األولویات
التخصصات المختارة مع یوجھ الطالب الناجح بعد نھایة الجذع المشترك إلى أحد : 168 المادة

االعتبار الطاقة االستیعابیة للتخصص الموجھ إلیھ، والشروط الواجب توفرھا لالنضمام األخذ بعین 
  .للتخصص المطلوب، ونتائج الطالب
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القسم تثبت أنھ متحصل  یتحصل الطالب عند التخرج على شھادة إداریة من رئیس: 169 المادة
  .على كل الوحدات البیداغوجیة لنیل شھادة التخرج

  :یسلم الطالب عند التخرج شھادة نجاح مؤقتة بعد إحضار الوثائق التالیة: 170 المادة
  .بطاقة الطالب -  
  .كل المصالحشھادة التبرئة من  -  
   .الجامعیة الخدماتشھادة تبرئة من  -        
  .أسابیع من تاریخ المداوالت) 04(مكن أن تمنح الشھادة المؤقتة إال بعد أربعة ال ی: 171 المادة
محررا لدى سلم شھادة النجاح المؤقتة إال للمعني أو من یحمل تفویضا قانونیا تال : 172 المادة
   .الموثق

  السیرة العامة: الثامنالفصل 
  

  .ال یعذر أي طالب بجھلھ للنظام الداخلي للجامعة: 173 المادة
  .تعتبر بطاقة الطالب بطاقة شخصیة ویجب المحافظة علیھا وإظھارھا عند كل طلب: 174 المادة
   .ولباس الئق لوا بسیرة مثالیةحأن یتیجب على الطلبة : 175 المادة

  .إن عدم مراعاة ھذه القواعد یعرض صاحبھ إلى العقوبات المحددة في التنظیم
  .واعد المنظمة للنشاطات البیداغوجیةیجب على الطلبة احترام الق: 176 المادة
  التدریس أجنحة داخل )التدخین، تناول المشروبات والمأكوالت( یمنع منعا باتا: 177 المادة

  .األقسام وقاعات المحاضرات والمخابرباألخص داخل  و
  .ال یمكن ألي طالب اصطحاب شخص أجنبي إلى الحرم الجامعي: 178 المادة
ص یرخما لم یحصل على ت لجامعةا متلكاتمن م شيءأي إخراج بالب طللال یسمح : 179 المادة

  .صریح مكتوب من قبل المسؤولین
  .یمنع منعا باتا على الطلبة الدخول إلى مختلف المصالح في غیر أوقات االستقبال: 180 المادة
  .یجب أن تراعى بدقة قواعد النظافة الجماعیة والفردیة للطلبة: 181 المادة
یجب على الطلبة أن یتمتعوا بعالقة حسنة مع مستخدمي الجامعة مھما كانت رتبتھم : 182 المادة

  .في السلم اإلداري
  .الھواتف النقالة أثناء الدراسة واالمتحانات یجب على الطلبة إغالق: 183 المادة

ى یخضع الطلبة لقواعد اآلداب العامة والحفاظ على النظام في الجامعة التي ترتكز عل: 184المادة 
ویجب علیھم بالخصوص . المؤسسةالتسامح والحفاظ على ممتلكات الغیر، حسن المعاملة واحترام 

  .احترام قواعد النظافة والمظھر والھندام الالئق
  :علیھم یمنعو

، إال بموافقة اصطحاب األشخاص األجانب عن المؤسسة إلى المقرات اإلداریة والبیداغوجیة -   
  .اإلدارة

والذي الجامعة، الحرم الجامعي إال بترخیص مسبق من طرف إدارة إلى  إدخال السیارات -
  .یخضع لسلطتھا التقدیریة

  .سیاقة السیارات وتوقیفھا في األماكن المخصصة للراجلین -   
احترام القواعد التي تضبط سیر النشاطات مع وجوب السیر أو اللعب في المساحات الخضراء  -   

  .البیداغوجیة
 ،یكون كل طالب محل تفتیش جدي لألشیاء التي یحملھایمكن أن الضرورة، لة في حاو      

المعني من یمنع  اإلمتثال معد حالةوفي  .من طرف أعوان األمن للجامعةالتي یقودھا وللسیارة 
  .ضده الالزمةجراءات اإلوتتخذ  يلجامعالدخول إلى الحرم ا
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  المجالس التـأدیبیة: الفصل التاسع
  

  
خضع كل طالب داخل الحرم الجامعي للقواعد العامة لالنضباط والحفاظ على النظام، ی: 185 المادة

  .الجامعةالقائمة على احترام اآلخر، والحفاظ على ممتلكات وتجھیزات 
  .للجامعةیلتزم كل طالب باحترام، على وجھ الخصوص، أحكام النظام الداخلي 

  .عیةمل مراقبة من طرف المصالح الجاینبغي على كل طالب تقدیم بطاقتھ عند ك: 186 المادة
  .الجامعةینبغي على كل طالب احترام قواعد النظافة واألمن المعمول بھا داخل  :مكرر 186المادة
  :جامعة المدیةیحدث على مستوى : 187 المادة

  .للجامعةمجلس تأدیبي  -
  .الكلیةو لقسملمجلس تأدیبي  -

  لجامعةاینشأ المجلس التأدیبي بموجب مقرر من مدیر 
  :من یةلس التأدیباتشكل المجت: 188 المادة

خمسة أعضاء دائمین وخمسة أعضاء إضافیین، یتم انتخابھم من طرف ومن بین أساتذة الھیئة  -
  .المعنیة

عضو دائم ممثل عن الطلبة وعضو آخر إضافي، یتم انتخابھم من الطرف ومن بین طلبة الھیئة  -
  .المعنیة
  :لي ی كمالكل من القسم، الكلیة، الجامعة  ةالمجالس التأدیبی تاختصاصاتحدد : 189 المادة

  .یختص مجلس التأدیب للقسم بالبت في المخالفات من الدرجة األولى المرتكبة على مستوى القسم -
یختص مجلس التأدیب للكلیة أو المعھد بالبت في المخالفات من الدرجة الثانیة المرتكبة على  -

  .مستوى الكلیة أو المعھد
بالنظر في المخالفات، مھما كانت درجتھا، المرتكبة بداخلھا،  للجامعةختص مجلس التأدیب ی -

السیما المخالفات المرتكبة في الفضاءات البیداغوجیة واإلداریة غیر الملحقة بھیكل بیداغوجي 
  .قسملللكلیة، أو لتابع 

حیة الفصل في طلبات ھ صالول .للكلیة، أو القسم يمجلس التأدیبالیعد ھیئة طعن ضد قرارات و
  .إعادة اإلدماج وطلبات العفو

 من تاریخ صدور قرار المجلس یوما) 15(خمسة عشر تقدم الطعون الكتابیة في أجل أقصاه 
  .التأدیبي
 ،أعالهمجالس التأدیب المنصوص علیھا  جامعة المدیةیجب أن تنصب على مستوى : 190 المادة

 .وأن تكون عملیة
  .ثالث سنوات جامعیةبدیب عھدة مجالس التأتحدد -

  :تعد مخالفات من الدرجة األولى: 191 المادة
  .كل محاولة غش، غش مثبت مع سبق اإلصرار في االمتحان -

  .كل حالة عدم امتثال للتوجیھات الصادرة عن اإلدارة، األساتذة الباحثین أو المكلفون باألمن- 
  .كل طلب غیر مؤسس لتصحیح ثان لورقة االمتحان -

  .تعد مخالفات من الدرجة الثانیة: 192 دةالما
  .حاالت تكرار مخالفات الدرجة األولى- 
الفوضى المنظمة، العنف، التھدید وكل حاالت االعتداء مھما كانت  للجامعةعرقلة السیر الحسن  -

  .طبیعتھا
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والتقنیین حمل أیة وسیلة بنیة اإلضرار بالسالمة الجسدیة لألساتذة الباحثین، األعوان اإلداریین  -
  .ومستخدمي المصالح والطلبة

  .التزویر واستعمال المزور وتحویر محتوى الوثائق البیداغوجیة واإلداریة -
  .انتحال ھویة -
  .القذف في حق كافة مستخدمي المؤسسة الجامعیة والطلبة -
القیام بسلوك متعمد من شأنھ إحداث الفوضى الموصوفة وعرقلة السیر الحسن للنشاطات  -

  ....یداغوجیة، كإعاقة سیر الدروس واالمتحانات أو مقاطعتھا، التجمعات المخلة بالنظامالب
  .، األساتذة والطلبةلجامعةالسرقات واستغالل الثقة وتحویل ممتلكات ا -

  .كاألجھزة واألثاث وملحقاتھالجامعة إتالف متعمد لممتلكات - 
اتذة الباحثین، المستخدمین اإلداریین، التقنیین الشتم والكالم البذيء في حق كافة المستخدمین، األس -

  .وأعوان المصالح والطلبة
  .رفض االمتثال والخضوع للمراقبة القانونیة داخل الحرم الجامعي- 

من ھذا القرار، یمكن للمجلس أن  12و11المخالفات غیر المذكورة في المادتین : 193 المادة
  .یة، حسب خطورتھا والنتائج المترتبة عنھایصنفھا ضمن مخالفات الدرجة األولى أو الثان

  :تحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة األولى كما یلي: 194 المادة
  .إنذار شفوي -

  .إنذار كتابي یدرج في الملف البیداغوجي للطالب- 
  .توبیخ یدرج في الملف التأدیبي للطالب -

  .حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش فیھ تمنح عالمة صفر على عشرین آلیا المتحان المعني في
  :تحدد العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانیة كما یلي: 195 المادة

اإلقصاء من المادة أو الوحدة المعنیة، یؤدي ھذا اإلقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي - 
  .یكون قد حصل علیھا الطالب في ھذه المادة أو الوحدة

قصاء من السداسي أو من السنة الجاریة حسب ما إذا كان التدرج سداسیا أو سنویا، یؤدي ھذا اإل- 
اإلقصاء حتما إلى عدم المصادفة على النتائج التي یكون قد حصل علیھا في ھذا السداسي أو في ھذه 

  .السنة
ن التدرج سداسیا اإلقصاء لسداسیین أو سنتین باحتساب السداسي أو السنة الجاریة، حسب ما إذا كا- 

أو سنویا، یؤدي ھذا اإلقصاء حتما إلى عدم المصادفة على النتائج التي یكون قد حصل علیھا في ھذا 
  .السداسي أو في ھذه السنة

اإلقصاء لسداسیین أو سنتین باحتساب السداسي أو السنة الجاریة، حسب ما إذا كان التدرج سداسیا  -
الي، یؤدي ھذا اإلقصاء حتما إلى عدم المصادفة على النتائج أو سنویا، في كل مؤسسة للتعلیم الع

تحسب مدة اإلقصاء في المسار .التي یكون قد حصل علیھا في ھذا السداسي أو في ھذه السنة
  .الجامعي

ال تلغي العقوبات التأدیبیة الصادرة عن المجالس التأدیبیة، المتابعات القضائیة : 196 المادة
  .یع والتنظیم الساري المفعولالمنصوص علیھا في التشر

مجلس الیمكن وجوبا للجھة البیداغوجیة المؤھلة، اتخاذ إجراءات تحفظیة، ریثما یصدر قرار و
بالنسبة لحاالت الغش والمخالفات من الدرجة الثانیة، وتحسب مدة تنفیذ ھذه اإلجراءات في  يالتأدیب

  .مدة العقوبات
البیداغوجیة المؤھلة قانونا، كتابیا عن كل مخالفة تمت  یتم إخطار المسؤول عن الجھة: 197 المادة

  .لینعقد المجلس التأدیبي للنظر في المخالفات ساعة التي تلي األحداث 48معاینتھا وذلك في غضون 
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موجھ لرئیس المجلس  المسؤول عن الجھة البیداغوجیة المؤھلة من طرفتبعا لتقریر مفصل 
المجلس التأدیبي كتابیا في أجل أقصاه أسبوع، یحتوي ھذا التأدیبي، یستدعي ھذا األخیر أعضاء 

  :التقریر على ما یلي
  .ھویة الشاكي-
  .وصف مفصل لألحداث وتحدید الضرر-
  .اسم شاھد عیان إن وجد-
  .األدلة كل عناصر-
  .ملخص السیرة الدراسیة للطالب-

  :یبلغ قرار العقوبة: 198 المادة
  .للمعني باألمر- 
  .ینشر في المؤسسة -
  .یدرج في الملف البیداغوجي للمعني -
  .تدون على ملحق الشھادة الوصفیة للطالب -
للمؤسسات الجامعیة األخرى والدیوان الوطني للخدمات الجامعیة، إذا كانت العقوبة تتمثل في - 

  .اإلقصاء لمدة سنة على األقل
لجامعة، یقدم ھذا االلتماس یمكن للطالب المعاقب أن یلتمس كتابیا، العفو لدى مدیر ا: 199 المادة

   .یوما بعد تبلیغ القرار) 15(كتابیا مؤرخا وممضیا من قبل المعني، في أجل أقصاه خمسة عشر 
  .بعد انقضاء مدة العقوبة، یحق للطالب التمتع بجمیع حقوقھ الجامعیة من جدید

   
  المنظمات الطالبیة :العاشرالفصل 

 
  .طبقا للقوانین الساریة المفعول المنظماتء یتمتع الطلبة بحریة إنشا :200المادة 
یجب على المنظمة الطالبیة المعتمدة تسلیم نسخة من قرار اعتمادھا وأعضاء مكتبھا  :201المادة 

تقدیم محضر التعیین عند بدایة كل سنة جامعیة وإعالم إدارة ، كما یجب للجامعةإلى األمانة العامة 
   الجامعة عند كل تعدیل فیھ

من طرف وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ھا الطالبیة المعترف ب المنظماتعلى  :202المادة 
إلدارة لأكتوبر من كل سنة  15ھا للسنة الماضیة قبل اتوحصیلة نشاط السنوي تقدیم برنامج نشاطھا

  .المركزیة شریطة عدم تجاوز تظاھرتین في السنة
نوفمبر  27دارة جامعة المدیة بتاریخ إلس بموجب محضر اجتماع لمج تعدل :مكرر 202المادة 
2013 )1.(  

العضویة في المنظمات الطالبیة للطلبة الحاصلین على شھادة البكالوریا المسجلین ألول مرة في 
  .صلیة فقطالجامعة األ

  :حاالت منع العضویة داخل المنظمات الطالبیة
  .كالوریا ثانیةالطلبة الحاصلین على شھادة ب/ 1
  .لتسجیلھم في الجامعة وتم توجیھھمد القانوني حذین تجاوزوا الال الطلبة /2
  .الطلبة المسجلین للحصول على شھادة ثانیة/ 3
یجب عدم استخدامھا لغیر  المنظمات تحت تصرف - مؤقتا –المقرات الموضوعة  :203لمادة ا

  .المنظمات ھا من طرف الجامعة و طبقا للقانون األساسي لھاتھلاألغراض المرخص 
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بحریة عقد االجتماعات ذات الطابع البیداغوجي داخل الطالبیة  المنظماتتتمتع  :204لمادة ا
سبب أي عرقلة للنشاطات تبعد إذن مسبق من اإلدارة المركزیة للجامعة شریطة أن ال  ،الجامعة

  . البیداغوجیة والعلمیة للمؤسسة
استدعاء أي شخص غریب  فإن ،المنظماتلنشطات المبرمجة من طرف في إطار ا :205لمادة ا

  . المبدئیة لإلدارة المركزیة للجامعة یخضع للموافقةعن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات 
  .المطبقة على الطلبة ھانفسللقوانین  الطالبیة المنظمات تخضع :206المادة 
ات یمنع منعا باتا كل نشاط یستھدف اإلخالل بالنظام العام والسیر الحسن للنشاط :207المادة 

   .مع تبلیغ اإلدارة عن كل إعالن البیداغوجیة،
  .استغالل كل نشاط مرخص لغیر غایتھ ایمنع منعا بات :208المادة 
من طرف مجلس التأدیب  المنظماتفي حالة المخالفة تطبق العقوبات التأدیبیة على  :209المادة 
 .للجامعة
المخالفات من الدرجة األولى  ، فإن189باإلضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة  :210المادة 
  :ھيالطالبیة  المنظمات بالنسبة

  .استدعاء شخص غریب عن الجامعة إللقاء محاضرات بدون الترخیص المسبق -    
  .اإلعالنات غیر المرخص بھا -    
  .غیر القانوني تجمع لإلضراب المشاركة فيأو  التنظیم -    
  .  وجمع األموال وغیرھا تنظیم التبرعات، أو التسویق -    

المخالفات من الدرجة الثانیة  ، فإن190باإلضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة  :211المادة 
  :ھيالطالبیة  للمنظماتبالنسبة 

  .تكرار المخالفات من الدرجة األولى -  
  .ھاللغیر األغراض المرخص  المنظماتف استعمال المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصر -  

 ادتینالثانیة خارج المیمكن للمجلس التأدیبي أن یصف أي خطأ من الدرجة األولى أو  :212المادة 
  .والممارسة التطبیق ھذا الخطأ یقرو ،190و  189

الدرجة األولى ھي نفسھا المحددة في من مخالفات المرتكبي العقوبات المطبقة على  :213المادة 
 ما یضاف 193في المادة  العقوبات المذكورة لىزیادة عفالثانیة أما مخالفات الدرجة .192المادة 

  :یلي
حسب خطورة للجامعة من طرف المجلس التأدیبي  علیقتحدد مدة التو ،المنظمة نشاطات تعلیق -   

  .المخالفة
  .الدرجة األولى من أو تكرار مخالفات أ جسیمفي حالة خط المنظمةالنھائي لمكتب  الغلق -   
  

  المكتبات :لثالثاالباب 
  .مكتبات الكلیاتت الجامعة من المكتبة المركزیة وتتكون مكتبا: 214المادة 
  :اآلتیةمكتبات الجامعة للفئات دخول یخصص : 215المادة 

  .ـ األساتذة والطلبة المسجلین بصفة منتظمة في كلیة من كلیات الجامعة     
       ن، الطلبة ون، الباحثیوساتذة الجامعاأل(ـ األشخاص المرخص لھم من قبل مسؤول المكتبة      

  .)نوالموظفو
  .على الطالب أن یلتزم بالنظام الداخلي للمكتبة: 216المادة 
  .المكتبة یعمل بنك اإلعارة طوال فترة تحددھا إدارة: 217المادة 
 تعتبرو حالة،أو ترخیص حسب كل  ،ة قارئتمنح لطلبة ورواد مكتبات الجامعة بطاق: 218المادة 

عند ال یمكن إعارتھا و .طلبعند كل  ھذه البطاقة أو الترخیص وثیقة شخصیة البد من تقدیمھا
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یجب على كل معني تجدید بطاقة القارئ مع مطلع كل سنة و .المعنیةھا یجب إبالغ الجھات ضیاع
  .جامعیة
  .إدارة المكتبةإن قاعات المطالعة بمكتبات الجامعة مفتوحة لفترة تحددھا  :219المادة 
كل إخالل أو ، و، فالھدوء فیھا واجب وملزمتفكیرإن قاعات المطالعة قاعات عمل و :220 المادة

  :یلي ما إلى-درجة خطورتھ  حسب -قلة لسیر المكتبة یؤدي بمرتكبھ عر
  ـ التنبیھ       
  ـ الدعوة إلى مغادرة المكان        
  .ول المكتبةـ المنع من الدخول فترة معینة بموجب مقرر من مسؤ       
  .ـ الطرد النھائي من مكتبات الجامعة       

  .اإلحالة على المجلس التأدیبي -       
. فھو مجبر على تسدید قیمتھ ضیعھ،أو  ،أو أخذه دون ترخیصكتابا، كل شخص شوه : 221المادة 

  .زیادة على تسدید قیمة الكتب یمكن أن تتخذ ضده إجراءات تأدیبیة حسب الحالة
  .بثالثة كتب ةمحدد اإلعارة الداخلیة :222 المادة

ذلك ضمن اإلعارة الخارجیة وال كتب لمدة أسبوع، و ةیستعیر ثالث یمكن للطالب أن :223المادة 
ساعة من إرجاعھ،  24یمكن في أي حال من األحوال تجدید اإلعارة الخارجیة للكتاب قبل مضي 

  .ن الكتب التي بحوزتھطیلة مدة اإلعارة الخارجیة یكون المستعیر مسؤوال ع
یعرض صاحبھ إلى عقوبة المحدد، كل تأخیر في إرجاع الكتب المستعارة بعد التاریخ  :224المادة 

  .الحرمان من االستعارة لمدة تساوي ضعف مدة التأخیر
في حالة شھر ضمن اإلعارة الخارجیة، ویحق لألستاذ استعارة خمسة كتب لمدة  :225المادة 

  .الكتب فعلى األستاذ تجدید االستعارة قبل انقضاء األجل المحدد لإلعارة األولى الحاجة الماسة لتلك
 الكتب النادرة الثمینةو، والقوامیس، من اإلعارة الخارجیة الموسوعاتتستبعد : 226المادة 

  .واألطروحات والرسائل والمذكرات العلمیة
تقبل استعارة استثنائیة للكتب بناء على طلب یقدم إلى مسؤول المكتبة، یمكن أن : 227المادة 

  .ساعة 48المستبعدة من اإلعارة الخارجیة لمدة ال تتجاوز 
المكتبة مع نھایة كل سنة  حیالیجب على جمیع رواد المكتبة تسویة وضعیتھم  :228المادة 

التبرئة إلزامیة تمكن  شھادة .وذلك عن طریق الحصول على شھادة تبرئة من المكتبةجامعیة، 
طلبة المتخرجین الإلى بالنسبة و مكتبة في السنة الجامعیة الجدیدة،االستفادة من خدمات ال الطالب من

  .ال تسلم لھم شھادة التخرج إال بعد استرجاع الكتب المعارة
  .إلزامیة إلمضاء محضر الخروج الخاص بالعطلة الصیفیةساتذة إلى األة ببالنستعتبر شھادة التبرئة 

لذلك یعلم  ،رد وثائق المكتبة وإحصائھا كل سنة أثناء العطلة الصیفیةتعاد عملیة ج :229 المادة
الذي المعارة ووبتاریخ آخر أجل السترجاع الوثائق  ،القراء عن طریق اإلعالن بتاریخ ھذه العملیة
تاریخ انطالق عملیة من  یوما )15(خمسة عشر قبل یجب أن یتم دون أي استثناء من المستعیرین

الذي بدوره و، بة المركزیةات إلى محافظ المكتج ھذه العملیة من مسؤولي المكتبنتائترسل و، الجرد
   .شامال عن وضعیة الجرد إلى السید مدیر الجامعة ایرسل تقریر
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  اإلعالم اآللي :الباب الرابع
. 

الجامعة یقصد بموارد اإلعالم اآللي كل وسائل معالجة المعلومات المتوفرة داخل  :230 المادة
  .التي تساعد على التواصل عن بعد وسائلوال

یقصد بموارد الشبكة كل وسائل الربط واإلیصال المتوفرة داخل الجامعة بما في ذلك  :231المادة 
  .، وكل وسائل نقل وإرسال المعلومات)الویب، البرید اإللكتروني، المنتدیات(خدمات اإلنترنت 

  :والشبكات داخل الجامعة للفئات التالیة یسمح باستعمال موارد اإلعالم اآللي :232 المادة
  لجامعیونااألساتذة  - 
  .كلیات الجامعةإحدى الطلبة المسجلین بصفة منتظمة في  - 
 .ز األنظمة والشبكاتكاألشخاص المرخص لھم من قبل رئیس مر - 

بعد، مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واإلتصال والتعلیم المتلفز والتعلیم عن  ریعتب :233 المادة
 .المسؤول المباشر عن موارد اإلعالم اآللي والشبكات داخل الجامعة

ألشخاص والشبكات التابعة للجامعة إال لیسمح باستعمال موارد اإلعالم اآللي  ال :234المادة 
س، التطویر المھام اإلداریة، البحث العلمي، الدراسة، التدری :والمكلفین بالمھام التالیة المرخص لھم

 .المعلومات العلمیة، التقنیة والثقافیةالتقني، نشر والتبادل
أو موظفا علیھ أن یتقید ، باحثا ، أوأستاذا أو كل مستعمل، سواء كان طالبا، :مكرر 234 المادة

  . بقواعد حسن استعمال أجھزة اإلعالم اآللي والشبكات التابعة للجامعة
الم اآللي التابعة للجامعة إال في إطار مستعمل یتعھد بأن ال یستعمل وسائل اإلع كل :235 المادة

  .المھام الموكلة إلیھ داخل الجامعة
  .جد شخصیة الحسابات الرقمیة المفتوحة للمستخدمین تعتبر :236 المادة
  .الحسابات الرقمیة الشخصیة بكلمات مرور ةیجب حمای :237 المادة
  .یعةیمنع تمریر كلمات المرور لآلخرین مھما كانت الذر :238 المادة
كل تعلیمات مسؤول الحمایة فیما یخص تثبیت وتحدیث البرامج فور  إتباعیجب  :239 المادة

  .صدورھا
بعد الخروج من التطبیقات أو قفل  ملین مغادرة جھاز الكمبیوتر إالعیمنع على المست :240 المادة

 .الحساب الخاص
موارد اإلعالم  باستعماللھم  یتعھد المستعملون بعدم السماح لألشخاص غیر المرخص :241 المادة

  .اآللي والشبكات التابعة للجامعة
  .ال تربط أیة وسیلة إعالم آلي بالشبكة إال من طرف شخص مؤھل ومرخص لھ :242 المادة
یمنع منعا باتا ربط جھاز الكمبیوتر بشبكة الجامعة وشبكة أخرى تتوفر على خدمة  :243 المادة

 .في آن واحد )connexion modem, ADSL(اإلنترنت 
یمنع منعا باتا تثبیت برامج للتحایل على اإلجراءات األمنیة داخل شبكة  :1مكرر 243المادة 
 .الجامعة

  :یتعھد المستعمل بأن ال یقوم بتصرفات تؤدي إلى: 2مكرر 243 المادة 
   .إخفاء ھویتھ - 
.انتحال صفة شخص آخر -  
.االستحواذ على كلمة مرور شخص آخر -   
بحمایتھا، وخاصة  اام أو تعدیل بیانات أشخاص آخرین بدون إذن، حتى ولو لم یقومواستخد - 

.حسابات البرید اإللكتروني  
.إحداث خلل في الشبكة -   
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   .كة استخداما غیر عقالنياستخدام موارد اإلعالم اآللي والشب - 
.دیل أو حذف معلومات خاصة بالنظامتع -   
.الغیر دون ترخیصالدخول عبر الشبكة إلى أجھزة  -   

  :اإلنترنت داخل الجامعة ب ویتعھد مستعمل: 244 المادة
من شأنھا التأثیر على سالمة شخص آخر، التشھیر بھ، ) شفھیة أو مكتوبة(عدم اإلدالء ببیانات  -

  . اإلساءة إلیھ، سبھ أو شتمھ
  .عدم اإلرسال المكثف للبرید اإللكتروني غیر المرغوب فیھ أو المزعج -
أو معلومات  ،أو لعرض دروس ،استعمال فضاء ویب الجامعة ألغراض شخصیة، تجاریةعدم  -

  .تنتھك حقوق الملكیة الفكریة
  .احترام القوانین الخاصة بالملكیة الفكریة - 

ألجھزة اإلعالم اآللي یتحملھ الشخص غیر الالئق  االستعمال لىكل ما یترتب ع :245 المادة
  .غیر مسؤولة عنھ وتعتبر الجامعةوحده،  المستعمل
یمنع على مستعملي اإلنترنت داخل الجامعة تصفح المواقع اإلباحیة والمواقع  :246المادة 

  .ورةظالمح
 .دوریةكل مستعمل یلتزم بالحفاظ على ملفاتھ الرقمیة ونسخھا بصفة  :247المادة 
  .الكلیة إن قاعات اإلنترنت والمخابر بالجامعة مفتوحة لفترة تحددھا إدارة :248 المادة
إن قاعات اإلنترنت والمخابر قاعات عمل وتفكیر، فالھدوء فیھا واجب وملزم، وكل  :249المادة 

إلى  -حسب درجة خطورتھ  -تصرف من شأنھ اإلخالل بالھدوء أو إزعاج اآلخرین یؤدي بمرتكبھ 
  :ما یلي 

  .ـ التنبیھ   
   .ـ الدعوة إلى مغادرة المكان   
  .رة معینة بموجب مقرر من مسؤول المكتبةـ المنع من الدخول فت   
  .ـ الطرد النھائي من مكتبات الجامعة   

  .اإلحالة على المجلس التأدیبي -   
كل شخص ألحق عطبا تقنیا بجھاز كمبوتر ولواحقھ، فھو مجبر على تسدید قیمتھ أو  :250المادة 

  .سب الحالةزیادة على ذلك یمكن أن تتخذ ضده إجراءات تأدیبیة ح. قیمة إصالحھ
لذلك  ،كمبیوتر قاعات اإلنترنت دوریا على مستوى كل كلیة إعداد أجھزةتعاد عملیة : 251المادة 

  . كل قاعة عن طریق اإلعالن بتاریخ ھذه العملیة، وبتاریخ آخر أجل لحفظ ملفاتھم ویعلم مستعمل
  

  المستخدمون اإلداریون واألساتذة: خامسالباب ال
  لعاماالنضباط ا: الفصل األول

  
یقصد باالنضباط العام، تقید المستخدمین بجمیع الواجبات الواردة في النصوص  :252لمادة ا

وإتقان  على وجھ الخصوص في اإلخالص المتمثلةالسیما االلتزامات  القانونیة األساسیة الخاصة،
  .الحیادوالتحفظ و العمل واإلنضباط

بالتالي و ووفاء المستخدمین تجاه الجامعة، یجب االلتزام باإلخالص من خالل نزاھة :253المادة 
  :یعتبر المستخدم مسؤوال عن المخالفات التالیة

  .ـ عدم احترام مواقیت العمل بكیفیة متكررة واعتیادیة       
بدوافع عدوانیة والمنقولة المرتكبة عمدا التخریبیة للممتلكات العقاریة و ـ األعمال والمحاوالت        

  .قلة واختالل السیر الحسن للجامعةوالمتسببة في عر
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  .الجامعةـ سرقة واختالس أمالك ووسائل        
  .ات غیر مشروعةیـ االستعمال االحتیالي ألمالك ووسائل الجامعة لغا       
 مبرر في تنفیذ التعلیمات القانونیة الصادرة عن السلطة اإلداریة،الـ التقصیر واالمتناع غیر        

  .أضرار أو خسائر فادحةالمترتب عنھا و
  .االضطرابات في الجامعةبھدف زرع الفوضى و ،ل أماكن العملالتھدیدات والتحرشات داخـ        
داخل الجامعة وخارجھا  )قوال وفعال( التحلي بسلوك مشرفو، یجب االلتزام بالتحفظ: 254المادة 

  .فى مع صفة الوظیفة المشغولةاالمتناع عن كل نشاط یتنایجب  ا، كمالسمعة الطیبةلھا  مما یحفظ
األسرار  كذا إفشاءو كل نشاط غیر مرتبط بمنصب العمل،منافیا للنظام العام یعد : 255المادة 

التي تشغل المستخدم عن أداء واجباتھ المھنیة لح المادیة والمعنویة للجامعة والنیل من المصاالمھنیة و
  :التالیةلنظام العام كل من قام باألعمال طائلة مخالفي اتحت  یقعو فعالیة،و بكل استقاللیة

أو التھرب من الواجبات التنظیمیة ، یتنافى مع ممارسة الوظیفة المشغولة الذي ـ اإلخفاء العمدي    
  . بھدف اإلضرار بالجامعة

إلقاء خطب دعائیة أثناء  الجامعة، أوـ تنظیم اجتماعات مھما كانت طبیعتھا دون رخصة إدارة     
  .اسبة أدائھالعمل وبمن

خارج اإلجراءات القانونیة  ،لعملجمعھا مھما كانت طبیعتھ، في أماكن االتبرعات و ـ تنظیم    
  . دون رخصة مسبقة من إدارة الجامعةو

وإفشاء محتوى أي وثیقة أو خبر یحوزه المستخدم أو یطلع علیھ  ،ـ اإلخالل بالتزام السر المھني    
  .ةباستثناء ما تقتضیھ ضرورة الخدم

  .وتحویلھا أو إطالع الغیر علیھا ،ـ إخفاء ملفات الخدمة وأوراقھا ووثائقھا أو إتالفھا   
  .ـ أعمال العنف البدني والقذف والشتم والتھدید داخل أماكن العمل   
    اإلخالل  قصد الجامعي،محیط الحرم داخل أماكن العمل و ،نشاط النقابيـ التجمعات خارج ال  

خدمة ألغراض تتعارض مع ممارسة الحقوق النقابیة المعترف بھا جامعة وبالسیر الحسن لل
  .قانونا

 الخاصة بالمستخدم داخل المكاتباستعمال اآلالت الكھرومنزلیة ـ یمنع الطبخ وتسخین األكل و  
  .المرافق األخرىو

   لھصت اإلداریة إلى أي نشاط یتنافى مع الھدف الذي خصمنع تحویل المقرات البیداغوجیة وـ ی  
تساوي الجمیع في االستفادة من خدمات  أیجب االلتزام بالحیاد من خالل مراعاة مبد: 256المادة 

یتمثل عدم مراعاة ھذا االلتزام فیما األشكال، والجامعة دون تمییز أو معاملة مجحفة بأي شكل من 
  : یأتي

دین من خدمات قصد اإلضرار بأحد المستفی ،أو محاولة تزویر وثائق المصلحة ،ـ تزویر
  .الجامعة

  .لتفضیل أو اإلضرار بالمستفیدین من خدمات الجامعةلـ استعمال الوظیفة 
  .ـ المحاباة أو إقصاء مستعملي مصالح الجامعة دون مبرر مقنع

 إذا-نوعھاأي كان - موظف أن یكون عضوا في لجنة للمسابقة  یمنع على أي أستاذ أو :257المادة 
  .أو الموظف أحد الفروع أو األصول أو األقارب لھذا األستاذ كان من بین المترشحین لھا

وفي حالة علم األستاذ أو الموظف بوجود حالة التنافي المذكورة أعاله، یجب علیھ أن یخطر اإلدارة 
  .المعنیة بذلك وینسحب فورا من ھذه اللجنة وتقوم اإلدارة بتعویضھ بشخص آخر
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  ملالمدة القانونیة للع :الثانيالفصل 
  

 ،امعةفیھ المستخدم تحت تصرف الجیكون یقصد بالمدة القانونیة للعمل الوقت الذي  :258لمادة ا
  .صب عملھنمن أجل إعداد أو أداء مھام مرتبطة بم ،إما في مكان آخرو نفسھ،إما في مكان العمل 

وعمال المصالح  ،تحدد المدة األسبوعیة للعمل بالنسبة للمستخدمین اإلداریین والتقنیین: 259المادة 
غیر أنھ تقید بھا حسب التنظیم المعمول بھ، وتحدد مواقیت العمل الواجب ال. ساعة) 40(بأربعین 

أو تنطوي  ،األخطاردائمة لإلرھاق و یمكن للمستخدمین الذین یشغلون مناصب عمل معرضة بصفة
یض المدة األسبوعیة تخف من-  إطار ما یسمح بھ القانون في-الستفادة اعلى ضغوط بدنیة أو عصبیة، 

  .للعمل
المھام المسندة رتبھم، لمدة العمل األسبوعیة و یخضع المستخدمون األساتذة بمختلف :260المادة 
القانون   المتضمن  2008ماي  03المؤرخ في  08/130المرسوم التنفیذي لرقم وفقا ألحكام إلیھم 

زمون بحضور اجتماعات اللجان األساتذة بمختلف رتبھم مل. األساسي الخاص باألستاذ الباحث
یشارك األساتذة باختالف رتبھم في كما . ت االمتحانات التي ینتمون إلیھاالبیداغوجیة ولجان مداوال

وعلیھ فإن اإلدارة ملزمة بتقدیم استدعاء لألساتذة أسبوعا قبل انطالق  ،االمتحاناتمراقبة 
إال في الحاالت ) ةساع 48(مقبول  استالم استدعاء لمراقبة االمتحانات في وقت .االمتحانات
منع  البطاقات،مراقبة ( لالمتحان السیر الحسنالحرص على  ومن ثم یجب على األستاذ .االستثنائیة

  .حساب أوراق االمتحان قبل تسلیمھاو عد). الخ... الغش،
ھذا بالتوقیع اإلجباري على كشف و ،احترام مواقیت العملالمستخدمین  یجب على :261المادة 

  .الحضور الیومي عند الدخول والخروج
مراقبة رئیسھم اإلداري یلزم بالتوقیع كافة المستخدمین وذلك تحت مسؤولیة وإشراف و :262المادة 

  .یعد التوقیع على كشف الحضور لمستخدم بدل مستخدم آخر خطأ مھنیا یعاقب علیھالمباشر، و
مواقیت المحددة بمثابة تغیب غیر شرعي إلى مكان العمل بعد ال الموظف یعتبر وصول: 263المادة 

  .خصم من الراتب ما لم یقدم عذرا مقبواللیھ ع ترتبی
متكررة، إخالال بقواعد ام مواقیت العمل بصفة اعتیادیة ومنتظمة ویعد عدم احتر :264المادة 

  .تطبیق اإلجراءات التأدیبیة المعمول بھا لیھیترتب عة واالنضباط العام
مواظبة األساتذة مشتركة مراقبة المصالح الدارة الكلیات واألقسام وإ تتولى :265 لمادةا
  .وفق النصوص القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعولالمستخدمین و

في إطار المھام البیداغوجیة یلتزم األستاذ باإلشراف على مذكرتین على األقل، خالل : 266المادة 
  .السنة الجامعیة

تدریس المجموعات (لمكافأة والتعویض یتم تثمین الجھد اإلضافي لألستاذ ا لمبدأتطبیقا : 267 المادة
الكبیرة، تقییم األعمال العلمیة، اإلشراف اإلضافي الذي یتجاوز فیھ النصاب، عضویة اللجان غیر 

  ).الدائمة
  .یتم التجسید العملي للجھد اإلضافي لألستاذ بقرار من المجلس العلمي للجامعة: 268المادة 
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  والغیاباتالخروج والتنقالت  :الثالثالفصل 
  

إال برخصة كتابیة تسلم  ،مصلحة أثناء أوقات العملالال یسمح للمستخدم بالخروج من  :269المادة 
  .لھ من رئیسھ اإلداري المباشر

المشار كل مستخدم یغادر مكان عملھ أثناء أوقات العمل خالفا للكیفیة المبینة في المادة  :270المادة 
یتعرض لعقوبة إداریة باستثناء المستخدمین الذین تتطلب طبیعة نشاطھم الخروج  أعاله، إلیھا

  .باستمرار
ھ لییترتب عإخالال بقواعد االنضباط العامة ویعتبر تكرار الخروج بدون رخصة  :271المادة 

  .بھا تطبیق اإلجراءات التأدیبیة الجاري العمل
  .ص كتابي مسبقیرخد حصول الموظف على تإال بع غیبال یسمح بالت :272المادة 
 اتخاذ )ساعة 48( غیر مبرر قبلو ،غیب غیر مرخص بھ مسبقاتكل  علىیترتب  :273المادة 

  .اإلجراءات القانونیة الالزمة
، توجیھ إعذار إلى المستخدم فأكثر )ساعة 48( كل تغیب غیر مبرر مدتھ لىیترتب ع :274المادة 
في حالة عدم و مع تقدیم التبریرات الالزمة، ،لیلتحق بمنصب عملھ مباالستال همع إشعار ،المعني

خدم في وضعیة التخلي عن ، یعتبر ھذا المستلم اإلعذارستمن  )ساعة 48(االستجابة بعد انقضاء 
  .علیھ اإلجراءات القانونیة الساریة المفعول بھذا الصدد بقتطو ،المنصب

واألمین العام من عمید الكلیة  ترخیصیكون ب مةمھإطار تكلیف ب األستاذ فيسفر  :275لمادة ا
ما عدا في حاالت  ،من مدیر الجامعة خیصیمنع منعا باتا السفر خارج الوطن إال بتر، وللجامعة

  .الرسمیة لالعط
ألغراض مھنیة  ،لحرم الجامعيداخل انقل المستخدمین ما بین المصالح ویخضع ت :276المادة 

في حالة مخالفة ذلك، یتعرض المستخدم المعني لعقوبة من الدرجة بعلم المسؤول المباشر، وو ،فقط
  .وفقا للقوانین الساریة المفعول ،األولى

األولى من یعتبر التمادي أو التكرار في تنقل المستخدم دون مراعاة أحكام الفقرة  :277المادة  
تطبیق اإلجراءات یھ ویترتب عل ،لقواعد االنضباط العامة إخاللبمثابة ، المادة المذكورة أعاله

  .التأدیبیة
  :مضي األستاذ محضر الخروج للعطلة الصیفیة بعد تقدیمی: 278المادة 
 .تبرئة الذمة من المكتبة -
  .تبرئة الذمة من االلتزامات البیداغوجیة -

  
  السیرة العامة :الرابعالفصل 

  
لیمات األمنیة مراعاة التع، وممكان عملھالمحافظة على  ینیتعین على المستخدم: 279المادة 

باألخص في المخابر ، ومان عملھمك مل مغادرتھبغلق النوافذ ققة بالكھرباء والغاز والمیاه والمتعل
  .الورشاتو

ھر على تنظیف المقرات الھیاكل التابعة لھا، الستولى المصالح المختصة بالجامعة وت :280المادة 
ا، بصفة منتظمة ومستمرة وفق تنظیم العمل كذا المرافق األخرى التابعة لھة والبیداغوجیاإلداریة و
  .المعمول بھ

طابقا لما تقتضیھ نا للدولة، ماعوأ مالجامعة بصفتھ يینبغي أن یكون سلوك مستخدم :281المادة 
مع  متھاالشخصیة في عالق مرائھآ عن إبداء وابالحیاد التام ویتمنع واأن یتحلضرورة الخدمة و

  .مستعملي مصالح الجامعةواطنین والم
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مؤشر علیھ من مستوى إدارة الجامعة والكلیات واألقسام، سجل مرقم ویوضع على  :282المادة 
تسجیل ي مرافق الجامعة إلبداء آرائھم ومستعملول المباشر، تحت تصرف الجمھور وقبل المسؤ
  .احتجاجاتھم

سجل بانتظام لدراسة یتعین على المسؤول المباشر أن یطلع على محتوى ال :283 المادة
 عند-معاقبة و ،تقویمھامعالجة األوضاع ویتولى  كما الرد علیھا في أجل معقول،االحتجاجات و

  .المنسوب إلیھ إذلك بعد إثبات الخطو ،المتسبب في التفریط المستخدم-االقتضاء 
  

  األمن الداخلي :السادسالباب 
  

  ، تكفلھا ترتیبات تدرجیة تدابیر الوقایة والمحافظة والدفاع من یعتبر األمن الداخلي :284المادة 
  .، وزجریة عند االقتضاءذات ھدف ردعي ووقائي أساسا ومالئمة،

  :مكاتب على النحو التالي منیتشكل األمن الداخلي للجامعة  :285المادة 
  .)عین الذھب( ـ مكتب األمن الداخلي للجامعة           

  ).القطب الجامعي( للجامعةتب األمن الداخلي ـ مك           
  ).المسرح سابقا(للجامعة تب األمن الداخلي ـ مك           
  .كتب األمن للبھو التكنولوجيم -        

  :یليلجامعة فیما لتتمثل مھمة األمن الداخلي  :286المادة 
  .داخل الجامعة ـ السھر على أمن األشخاص           
  . التجھیزاتوالعقاریة، والمنشآت األساسیة وى الممتلكات العمومیة المنقولة ـ المحافظة عل           
  .ـ توفیر الجو المناسب للسیر العادي للنشاطات البیداغوجیة والمھنیة في أماكن العمل           

یمكن أن امعة ضمن حدود الحرم الجامعي، وتمارس صالحیات األمن الداخلي للج :287المادة 
  .ح المجاورة المباشرة التابعة لھالمصال، وكذلك إلى المساحات وھلى حوافتتسع إ

أن تشكل فضاء التي یمكن و ،مساحات المتاخمة لحوزة الجامعةیقصد بحواف الحرم الجامعي ال 
  .لقیام بأعمال تمس بأمن الجامعةل

شركات األمن الخاصة في ھذا النظام وكذا  والوقایة، یجب على جمیع أعوان األمن: 288المادة 
  :یلي االلتزام بما

  ).بدلة العمل(الزي الرسمي  ارتداء -            
  ).                تعلیقھا(استظھار البطاقة بشكل دائم  -            

  .أماكن العمل في الوقت المحددإلى الحضور   -            
  .عدم مغادرة مكان العمل قبل حضور المستخلف  -            

  .الفضاءات البیداغوجیة ضمان الھدوء والسكینة في -            
  :یلي عند تسلیم المھام یجب على كل عون أمن أو حارس التأكد مما :289المادة 

  .األقسام خارج أوقات العملوافذ لجمیع المكاتب أو المخابر واألبواب والن غلق -            
  .التي تضبطھاعددھا والقائمة  صحة التأكد منو ،جمیع األمالك المنقولة مراقبة -            

قبل  من ىترخیص ممضبأي عتاد من األقسام أو الكلیات إال  اجخراعدم السماح ب -            
  .المسؤولین المباشرین أو مدیریة الجامعة

التأكد من ھویة كل من یدخل تعتبر من المھام األساسیة ألعوان األمن والحراسة  :290المادة 
والعمال التابعین  واألساتذة والموظفین ، للطلبة المسجلینللحرم الجامعي، وال یسمح بالدخول إال

  .للجامعة، أما الزوار فیخضعون لإلجراءات الخاصة المحددة أدناه
  :یلي یلتزم كل عون أمن أو حارس بما :291المادة 
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ال یسمح لھا داخلة للحرم الجامعي أو خارجة منھ، وكل سیارة أو شاحنة أو حافلة  مراقبة -          
  .قبل المسؤولین المباشرینال بترخیص من إذلك ب

تسجیلھا في سجل و ،من الجامعة أو الكلیة أو القسم ،جمیع المنقوالت الخارجة مراقبة -        
  .تحدد فیھ ھویة الناقل، طبیعة األشیاء المنقولة، والغرض من ذلكخاص إداري 
  .األقسامدیریة الجامعة والكلیات وإلى م) الداخلة( جمیع األشیاء الواردة مراقبة -         
الكلیات إلى مدیریة الجامعة و مرافقیھم الوافدینالتأكد من ھویة أصحاب السیارات و -         

  .األقسامو
 )الزوار(إتباع اإلجراءات التالیة بخصوص الوافدین یجب على أعوان األمن والحراسة :292لمادة ا

  :قسامات الجامعة أو الكلیات أو األمدیریعلى 
  .المصلحة المقصودةو )الزائر(الوافد ـ تسجیل اسم ولقب           
 ،)بطاقة التعریف الوطنیة أو رخصة السیاقة أو البطاقة المھنیة(ـ االحتفاظ ببطاقة الھویة           

  .تقبل أیة بطاقة أخرى للھویة وال
  .بالسیارةالوافدین  في حالة دخولالبطاقة الرمادیة بـ االحتفاظ           
  .القانون الداخلي للجامعة وإلزامھ باحترامزائر  مراقبة كلـ           

بأماكن العمل خاصة مع األجانب، وعلیھ تجمع على أعوان األمن والحراسة تجنب ال :293المادة 
  .األقسامالكلیات وومدیریة الجامعة في فضاءات  فإنھم ملزمون بالقیام بدوریات مستمرة

تباه بشأن أي شخص أو مجموعة أشخاص فعلیھم التأكد من ھویتھم واتخاذ اإلجراءات وفي حالة االش
  .الالزمة حیالھم

  .أو أي وثیقة غیر مرخص بھا من قبل المسؤولین ،یمنع منعا باتا إلصاق أي إعالن :294المادة 
ج أوقات األقسام خارات والكلیداخل مدیریة الجامعة وفي فضاء  السیارات یمنع توقف :295المادة 

  .أیام العطل ویستثني من ذلك السیارات المرخص لھا من قبل مسؤولي الجامعةالعمل و
 یتم التبلیغ عنھ فورا ،االشتباه في أمر ما أو )حادث(في حالة وقوع أي طارئ  :296المادة 

  .للمسؤول المباشر
ئع الھامة التي الوقاواألحداث  وتدوین الداخلي،قصد تسجیل عملیات تنفیذ أعمال األمن  :297لمادة ا

ترقم ویؤشر علیھا من قبل األمین العام للجامعة، ویطلع علیھا سجالت لذلك  تخصص. جرت
  .بإنتظام
جبات ، واوبدقة ملحوظة االعتبارالحراس أن یأخذوا بعین یجب على أعوان األمن و :298المادة 

أن یمتنعوا عن ي بھ العمل، وا في التنظیم الجاراإلنصاف المنصوص علیھالوالء والتحفظ والحیاد و
أي تدخل في عالقات العمل وفي الخالفات والنزاعات المھنیة ذات الطابع اإلداري أو النقابي داخل 

  .الجامعة
عدم اإلدالء س احترام واجب السر المھني واالحریجب على أعوان األمن و :299المادة 

   .ذا االلتزام باآلداب العامة، وكبالمعلومات التي یطلعون علیھا أثناء أدائھم لمھامھم
الداخلي جمیع رؤساء الفرق ملزمون بتقدیم تقاریر یومیة لرؤساء مكاتب األمن  :300المادة 

  .الحالة األمنیة العامة بخصوص
یجب على رؤساء مكاتب األمن الداخلي تقدیم تقاریر أسبوعیة للسید األمین العام  :301المادة 
بما فیھا مدى تنفیذ  حول سیر األمور األمنیة، ،ن للكلیات حسب الحالةیموالسادة األمناء العا ،للجامعة

  . احترام اإلجراءاتالتعلیمات و
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  أحكام ختامیة: بعالباب السا
  

باإلطالع على مضامین النظام الداخلي للجامعة، كل طالب وأستاذ وعامل یكون معنیا : 302 المادة
  .واحترامھ وااللتزام بھ

  . إدارة الجامعةإال بعد موافقة مجلس  ،كن تغییر أو تعدیل مواد ھذا النظام الداخليال یم: 303 المادة
تعدیل مواد ھذا النظام الداخلي، على أن یتم عرض  ،وفي الحاالت االستثنائیةدیر الجامعة یمكن لم   

  .أول اجتماع لمجلس إدارة الجامعة ھذا التعدیل في
ویتم . إدارة الجامعةام الداخلي بموجب مداولة مجلس تمت المصادقة على ھذا النظ: 304 المادة

  .إصداره بموجب مقرر من مدیر الجامعة
 .بیر المخالفة لھذا النظام الداخلي ملغاةاتعتبر كل التد: 305 المادة

  
  مدیر الجامعة
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  میثاق األخالقیات واآلداب الجامعیة: القسم الثاني
  

  :دیباجة
لجامعة الجزائریة منذ االستقالل، إلى یومنا ھذا، نموا معتبرا من حیث انتشارھا عبر شھدت ا  

أنحاء البالد ویتجلى ذلك في توسع شبكة المؤسسات الجامعیة، وتزاید أعداد الخریجین، وتنوع فروع 
  .تخصصات وبرامج البحث العلمي وأنشطتھالالتكوین و

سارعة لتطور الجامعة حتى إن كان ما ینتظر إن ضخامة اإلنجازات المحققة والوتیرة المت
إنجازه مازال معتبرا لبلوغ المعاییر العالمیة الدولیة، فقد أسفرت عن اختالفات عدة في مجال 
النوعیة والفعالیة، وفي مجال احترام معاییر النشاط األكادیمي والتحكم في سیرورة تحسین أدائھ، 

ھامھا في محیط اجتماعي واقتصادي ومؤسساتي عرف ویعود ذلك أساسا إلى كون الجامعة تقوم بم
ھو اآلخر تغیرات عمیقة وسریعة تستدعي ضرورة إعادة ترسیخ مبادئ عامة، وإعادة إرساء قواعد 

  .تسییر كفیلة، في الوقت ذاتھ بتعزیز مصداقیة الجامعة البیداغوجیة والعلمیة وضمان مشروعیتھا
، والحالة ھذه االتفاق على المسعى األخالقي لقد بات لزاما على أفراد األسرة الجامعیة

والمنھجي المؤدي إلى إقرار سلوكات وممارسات جامعیة مثلى في مجالي آداب المھنة وأخالقیاتھا، 
ومحاربة ما یلحقھا من انحرافات تؤكد میثاق األخالقیات واآلداب الجامعیة، المنبثق عن إجماع 

مدة من المقاییس العالمیة وعلى قیم خاصة بمجتمعنا، واسع لألسرة الجامعیة على مبادئ عامة مست
  .یشترط فیھا أن تكون محرك المسعى التعلم ومجسدة لمیثاق أخالقیات المھنة الجامعیة وآدابھا

إن ھذا المیثاق یمثل إذن أداة تعبئة وأداة مرجعیة لتسطیر المعالم الكبرى التي توجھ الحیاة 
ھا القوانین الضابطة لآلداب والسلوك وأشكال التنظیم المكرسة الجامعیة، كما یمثل أرضیة تستلھم من

  .لھا
  المبادئ األساسیة لمیثاق األخالقیات واآلداب الجامعیة: أوال

  :النزاھة واإلخالص-1
إن السعي لتحقیق األمانة والنزاھة یعني رفض الفساد بجمیع أشكالھ والبد أن یبدأ ھذا السعي 

ا فإن تطویر آداب السلوك وأخالقیات المھنة یجب أن تجسد في بالذات قبل أن یشمل الغیر وھكذ
  .ممارسات مثالیة

  : الحریة األكادیمیة-2
ال یمكن تصور نشاطات التعلیم والبحث في الجامعة بدون حریة األكادیمیة التي تعتبر الركن 

عبیر عن األساسي لھذه النشاطات فھي تضمن في كنف احترام الغیر والتحلي بالضمیر المھني، الت
  .اآلراء النقدي بدون رقابة أو إكراه

  
  :المسؤولیة والكفاءة-3

إن مفھوم المسؤولیة والكفاءة متكامل ویتعز زان بفضل تسییر المؤسسة الجامعیة تسییرا قائما   
على الدیمقراطیة واألخالق وعلى المؤسسة الجامعیة أن تضمن التوازن الجید بین ضرورة فعالیة 

یع مساھمة األسرة الجامعیة باشتراكھا في سیرورة اتخاذ القرار، مع التأكید على دور اإلدارة، وتشج
  .أن المسائل العلمیة تبقى من صالحیات األساتذة الباحثین دون سواھم

  
  :االحترام المتبادل-4

یرتكز احترام الغیر على احترام الذات لذا یجب على أفراد األسرة الجامعیة االمتناع عن   
بعضھم بعضا باحترام وإنصاف،  یعاملأن لعنف الرمزي والمادي واللفظي وینبغي جمیع أشكال ا

  .بصرف النظر عن المستوى الھرمي لكل واحد منھم
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  :وجوب التقید بالحقیقة العلمیة والموضوعیة والفكر النقدي-5
یرتكز السعي للمعرفة ومساءلتھا وتبلیغھا على مبدأین أساسیین یتمثالن في تقصي الحقیقة   

إن وجوب التقید بالحقیقة العلمیة یفترض الكفاءة، والمالحظة النقدیة لألحداث . اعتماد الفكر النقديو
والتجریب ومقارنة وجھات النظر، ووجاھة المصادر والصرامة الفكریة لذا یجب أن یقوم البحث 

  .العلمي على األمانة األكادیمیة
   
  :اإلنصاف-6

  أساسیین لعملیة التقییم والترقیة والتوظیف والتعیینتمثل الموضوعیة وعدم التحیز شرطین   
  
  :احترام الحرم الجامعي-7

تساھم جمیع فئات األسرة الجامعیة بسلوكاتھا في إعالء شأن الحریات الجامعیة حتى تضمن   
خصوصیاتھا وحصانتھا، وتمتنع عن المحاباة وعن تشجیع الممارسات التي قد تمس بمبادئ الجامعة 

قھا وعلى األسرة الجامعیة تجنب كل نشاط سیاسي متحزب في رحاب الفضاءات وحریاتھا وحقو
  .الجامعیة

  
  الحقوق وااللتزامات :ثانیا

  
  حقوق والتزامات األستاذ الباحث في التعلیم العالي-1

لألستاذ الباحث دور في تكوین إطارات األمة والمساھمة بواسطة البحث في التمنیة   
بالد ولكي یتمكن من االضطالع بمھامھ، على الدولة أن تضمن لھ وسائل االقتصادیة واالجتماعیة لل

  .العیش الكریم، وعلیھ أن تؤمن لھ الوظیفة في مختلف المؤسسات العمومیة للتعلیم العالي
  
  :حقوق األستاذ الباحث- 1-1

على مؤسسات التعلیم العالي أن تؤمن التوظیف في سلك األساتذة الباحثین على أساس   
وینبغي لھا أن تتخذ جمیع التدابیر الكفیلة بضمان حق . ت الجامعیة والخبرة المشترطة ال غیرالتأھیال

  .التدریس لألستاذ الباحث في مأمن من كل تدخل طالما التزم بمبادئ األخالقیات واآلداب الجامعیة
نشطة شبھ والبد أن یعتمد في جمیع المسائل المتعلقة بتحدید وتفعیل برامج التعلیم والبحث واأل  

  .الجامعیة، وتخصیص الموارد، في إطار التنظیم المعمول بھ على آلیات شفافة
ویجب أن یستجیب األستاذ الباحث لجمیع مستلزمات االحترام والنجاعة إذا ما دعى للقیام   

  .بوظائف إداریة
تعلیم تعتبر عملیات تقییم وتقدیر أنشطة األستاذ الباحث جزءا ال یتجزأ من مسار منظومة ال  

والبحث وال بد أن یقتصر التقییم على معاییر التقدیر األكادیمیة لنشاطات التدریس والبحث، 
  .والنشاطات االحترافیة ذات العالقة بالجامعة

یستفید األستاذ الباحث من شروط عمل مالئمة ومن الوسائل البیداغوجیة والعلمیة الضروریة التي 
وقت الكافي لالستفادة من تكوین مستمر، وتجدید دوري تسمح لھ بالتفرغ لمھامھ، وكذا من ال

  .لمعلوماتھ
یجب أن یكون الراتب الممنوح متماشیا مع األھمیة التي تكتسیھا ھذه الوظیفة، ومع من یضطلع بھا 
في المجتمع في إطار تكوین النخبة، ومع أھمیة جمیع أنواع المسؤولیات التي یتحملھا األستاذ بمجرد 

  .مباشرة وظیفتھ
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  :التزامات األستاذ الباحث- 1-2
یجب أن یكون األستاذ الباحث مثاال للكفاءة وحسن الخلق والنزاھة والتسامح، وأن یقدم   

صورة مثالیة للجامعة على األستاذ الباحث، على غرار باقي أفراد األسرة الجامعیة، واحترام مبادئ 
علیھ أثناء ممارسة مھامھ التصرف أخالقیات وآداب المھنة الجامعیة المذكورة أعاله كما یجب 

بعنایة، وفعالیة، وكفاءة، ونزاھة، واستقاللیة، وأمانة، وحسن نیة، خدمة للمصلحة العلیا للمؤسسة 
  .الجامعیة

في حالة ارتكاب األستاذ الباحث خطأ مھنیا ومثولھ أمام الھیئات التأدیبیة المخولة، یمكن ھذه األخیرة 
، وفي ظل احترام اإلجراءات التأدیبیة التي یقرھا التنظیم حسب درجة خطورة الخطأ المرتكب

  .المعمول بھ، أن تقترح عقوبات قد تصل إلى التجرید من صفة األستاذ الباحث الجامعي
تتمثل المسؤولیة األساسیة الملقاة على عاتق األستاذ الباحث في اضطالع التام بوظائف الجامعیة 

  :وفي ھذا الصدد علیھ بـ
  .ن أجل االمتثال ما أمكن للمعاییر العلیا في ممارسة نشاطھ المھنياالجتھاد م-
  .السھر على احترام سریة مضمون المداوالت والنقاشات التي تدور في الھیئات التي یشارك فیھا-
  .التحلي بالضمیر المھني أثناء القیام بمھامھ-
  .مة في جمیع المستویاتالمشاركة في دینامیكیة عملیة تقییم النشاطات البیداغوجیة والعلی-
  .تكریس مبدأ الشفافیة وحق الطعن-
  .عدم التعسف في استعمال السلطة التي تمنحھا إیاه مھرتھ-
  .االمتناع عن تسخیر الجامعة لقضاء أغراض شخصیة-
التسییر األمین لكل االعتماد المالیة الموكلة إلیھ في إطار الجامعة، أو نشاطات البحث أو أي نشاط -

  .مھني آخر
  .صیانة حریتھ في العمل وصفھ جامعیا-
  .االستعداد لالضطالع بالمھام المرتبطة بوظیفتھ-
التصرف كمحترف في التربیة عن طریق االطالع على المستجدات والسھر على التحیین -

المتواصل لمعارفھ وطرائقھ في التدریس والتكوین، والقیام بالتقییم الذاتي مع البرھنة على الحس 
  .االستقاللیة، والدرایة التامة بتحمل المسؤولیةالنقدي و

القیام بالتدریس والبحث تماشیا مع المعاییر األدبیة والمھنیة العالمیة بعیدا عن جمیع أشكال الدعایة -
واالستمالة المذھبیة وبھذا یكون األستاذ الباحث مطالبا بتقدیم تعلیم ناجع، بقدر ما تسمح بھ الوسائل 

سسات التعلیم العالي، في جو من العدل واإلنصاف تجاه جمیع الطلبة بدون أي التي وفرتھا لھ مؤ
  .استثناء، مشجعا التبادالت الحرة لألفكار بینھم، ومستعدا لمرافقتھم عند الحاجة

االمتناع عن كل أشكال التمییز على أساس الجنس، أو الجنسیة، أو االنتساب اإلثني أو الوضع -
  . لدیني، أو اآلراء السیاسیة، أو اإلعاقة والمرضاالجتماعي، أو االنتماء ا

ـ تقدیم عرض واضح لألھداف البیداغوجیة لمقرره الدراسي، واحترام قواعد التدرج البیداغوجي 
دورات االختیارات، مدة التنقیط، مراجعة الوثائق وتصحیحھا، استقبال الطلبة قبل ضبط العالمات (

).  بصفة نھائیة  
.داة الطلبة تقییما موضوعیاـ التمكن من تقییم أ  

ـ توجیھ نشاطاتھ في الخبرة واالستشارة نحو أعمال كفیلة بإثراء مادتھ التعلیمیة، والمساھمة في 
.إعطاء دفع ألبحاثھ  

ـ تأسیس بحوثھ على رغبة صادقة في المعرفة مع االحترام التام لمبدأ الحجة والموضوعیة في 
.االستدالل  
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وعلیھ فإن  .صة بزمالئھ الجامعیین وبالطلبة، وذكر أسماء المؤلفینـ احترام أعمال البحث الخا
.السرقات العلمیة، تعد من األخطاء الجسیمة غیر المبررة التي یمكن أن تؤدي إلى الطرد  

ـ المساھمة في احترام الحریات األكادیمیة لبقیة أعضاء األسرة الجامعیة، والقبول بالمجابھة الشریفة 
.ختالفھالوجھات النظر على ا  

.ـ التحلي باألنصاف وعدم التحیز في التقییم المھني واألكادیمي لزمالئھ  
 

 2 ـ حقوق وواجبات الطالب في التعلیم العالي:
یجب توفیر كل الشروط الممكنة للطالب حتى یتسنى لھ االرتقاء بمستواه بطریقة متناسقة في 

دالالتھا إال إذا رافقھا التحلي بالمسؤولیة التي وھكذا فإن لھ حقوقا ال تأخذ . المؤسسات التعلیم العالي
.تتجسد في عدد من الواجبات  

 
 1.2. حقوق الطالب:

للطالب الحق في تعلیم وتكوین للبحث ذوي نوعیة وعلیھ، فإن لھ الحق في االستفادة من تأطیر * 
.نوعي یستعمل طرائق بیداغوجیة عصریة ومكیفة  

.والكرامة من قبل األسرة الجامعیةللطالب الحق في أن یحظى باالحترام *   
.یجب أال یخضع ألي تمییز لھ عالقة بالجنس أو بأیة خصوصیات أخرى*   
للطالب الحق في حریة التعبیر والرأي، على أن یتم ذلك في إطار احترام التنظیمات التي تحكم * 

.سیر المؤسسات الجامعیة  
، وأن توضع تحت تصرفھ الدعائم یجب أن یسلم للطالب برنامج الدروس في بدایة كل فصل*

 التعلیمیة
....). المصادر والمراجع والمطبوعات،(   

.للطالب الحق في تقییم منصف وعادل وغیر متحیز*   
یجب أن یتم تسلیم الطالب العالمات مرفقة بالتصحیح النموذجي وسلم التنقیط الخاص بموضوع * 

ثیقة االمتحان على أن یكون ذلك في حدود كما لھ الحق عند االقتضاء، في اإلطالع و. االمتحان
.اآلجال المعقولة التي تحددھا اللجان البیداغوجیة  

.للطالب الحق في الطعن إذا ما أحس بإجحاف في حقھ عند تصحیح امتحان معین*   
للطالب في مرحلة ما بعد التدرج الحق في تأطیر جید، وفي االستفادة من وسائل الدعم إلنجاز * 

.بحثھ  
لب الحق في األمن والنظافة والوقایة الصحیة الالزمة في الجامعات وفي اإلقامات الجامعیة للطا* 

.على حد سواء  
كما یمكن للطالب أن یؤسس . یختار الطالب ممثلیھ في اللجان البیداغوجیة دون قید أو ضغط* 

.ةجمعیات طالبیة على أال تتدخل ھذه األخیرة في التسییر اإلداري للمؤسسات الجامعی  
 

 2.2. واجبات الطالب :
.على الطالب احترام التنظیم المعمول بھ*   
.على الطالب احترام كرامة وسالمة أعضاء األسرة الجامعیة*   
.على الطالب احترام أعضاء األسرة الجامعیة في حریة التعبیر*   
.على الطالب احترام نتائج لجان المداوالت*   
ودقیقة عند قیامھ بعملیة التسجیل، وأن یفي بالتزاماتھ  على الطالب أن یقدم معلومات سلمیة* 

.اإلداریة تجاه المؤسسة  
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.على الطالب أن یتصف بالحس المدني وحسن الخلق في سلوكھ*   
.على الطالب أال یلجا أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غیره*   
ھا تحت تصرفھ، على الطالب الحفاظ على األماكن المخصصة للدراسة والوسائل التي یتم وضع* 

.واحترام قواعد األمن و النظافة في كامل المؤسسة  
وتستمد العقوبات المتخذة ضده من  ،شكل رسمي باألخطاء المنسوبة إلیھیتم إعالم الطالب، ب* 

ویعود اتخاذ اإلجراءات إلى المجلس  ،التنظیم المعمول بھ ومن النظام الداخلي لمؤسسة التعلیم العالي
.ن تصل العقوبات إلى الطرد النھائي من المؤسسةالتأدیبي ویمكن أ  

 
 3 ـ حقوق و التزامات الموظفین اإلداریین و التقیین في التعلیم العالي :

ال یعتبر األستاذ الباحث والطالب العنصرین الفاعلین الوحیدین في الجامعة، بل یرتبطان ارتباطا 
ت الجامعیة، الذین لدیھم بدورھم حقوق ترافقھا وثیقا بالموظفین اإلداریین والتقیین التابعین للمؤسسا

.التزامات  
 1.3 . حقوق الموظفین اإلداریین والتقنیین:

ـ یجب أن یعامل الموظفون اإلداریون والتقنیون بطریقة تضمن لھم االحترام والتقدیر واإلنصاف 
.على غرار باقي األفراد الفاعلین في التعلیم العالي  

والتقنیین، أثناء عملیات التوظیف والتقییم والتعیینات والترقیة، أن یحضوا  ـ یحق للموظفین اإلداریین
.بمعاملة موضوعیة وغیر متحیزة  

.ـ یجب أال یتعرض الموظفون اإلداریون والتقنیون ألیة مضایقات وتمییز في عملھم  
مھامھم على ـ یستفید الموظفون اإلداریون والتقنیون من الظروف المالئمة التي تسمح لھم بالقیام ب

.وفي ھذا الصدد یستفیدون من التكوین المتواصل والتحسین الدائم لمؤھالتھم. أحسن وجھ  
 2.3. واجبات الموظفین اإلداریین والتقنیین:

تتمثل مھمة الموظفین اإلداریین والتقنیین في توفیر أفضل الظروف التي تسمح لألستاذ الباحث بأداء 
على أكمل وجھ، وتوفیر كل أسباب النجاح للطالب في مساره  وظیفة التعلیم والبحث المنوطة بھ

.الجامعي  
إن ھذه المھمة التي تعد جزءا من الخدمة العمومیة التي تضمنھا المؤسسات الجامعیة عن طریق 

موظفیھا اإلداریین والتقنیین، ینبغي أن تتم في إطار احترام القیم األساسیة للوظیفة العمومیة المتمثلة 
وتعتبر ھذه المعاییر بمثابة . وعدم التحیز والسالمة واالحترام والسریة والشفافیة واألمانة في الكفاءة

مبادئ كبرى وجب على كل الموظفین اإلداریین والتقنیین السھر على احترامھا وترقیتھا، خاصة 
:منھا  

عن قراراتھم و یؤدي الموظفون اإلداریون و التقنیون مھامھم باحترافیة، و ھم مسؤولون : الكفاءة ـ 
.أفعالھم و كذا عن االستعمال الحكیم للموارد و المعلومات التي توضع تحت تصرفھم  

یتحلى الموظفون اإلداریون و التقنیون بالحیادیة و الموضوعیة، و یتخذون قراراتھم : ـ عدم التحیز 
وظائفھم بعیدا  كما یؤدون. في إطار احترام القواعد المعمول بھا و معاملة الجمیع بطریقة منصفة

  .عن أي اعتبارات حزبیة وعن أي شكل من أشكال التمییز
یتصرف الموظفون اإلداریون و التقنیون بطریقة عادلة و نزیھة، ویتفادون كل وضعیة  :ـ النزاھة 

  .یكونون فیھا مدینین ألي شخص قد یؤثر علیھم بطریقة غیر شرعیة أثناء أدائھم لمھامھم
فون اإلداریون و التقنیون عن تقدیرھم تجاه كل األشخاص الذین یتفاعلون یعبر الموظ :ـ االحترام 

معھم أثناء أدائھم لمھامھم ، و یبدون استعدادھم لمجاملتھم و اإلصغاء لھم و التكتم حول المعلومات 
  .التي تخصھم، ویمتنعون عن أي تماطل في القیام بمھامھم
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وھكذا فإنھ على ھؤالء الموظفین . ن االحترامویجب أن تحاط كل مجاالت االختصاص بنفس القدر م
وعلى الھیئات اإلداریة لمؤسسات التعلیم . أن یمتنعوا عن كل تدخل في األفعال البیداغوجیة والعلمیة

 .العالي أن تمتنع بدورھا عن أي تدخل في ھذه المجاالت
.لمیة لواجب الكتمانیجب أن تخضع الملفات اإلداریة  و التقنیة و البیداغوجیة و الع: ـ السریة   
یؤدي الموظفون مھامھم و مختلف األعمال المستمدة منھا بطریقة تسمح بضمان سیولة  :  ـ الشفافیة

  .لمعلومات المفیدة ألعضاء األسرة الجامعیة، و بالتأكد من الممارسات المھنیة الحسنة
یم العالي، عن طریق یجب أن تخضع الخدمة العمومیة التي تقدمھا مؤسسات التعل :ـ حسن األداء 

لمعاییر النوعیة التي تستلزم وجوب معاملة األشخاص المعنیین بكل  موظفیھا اإلداریین و التقنیین،
ویعني ذلك علمیا، إلزامیة معاملة األستاذ والطالب بتبني تصرفات تتسم باللطف . تقدیر و اعتبار

ا األمر قیام اإلداریین والتقنیین بالمھام یستدعي ھذ. والتھذیب من قبل المستخدمین اإلداریین والتقنیین
الموكلة لھم على جناح السرعة عند معالجة الملفات المناطة بھم والتي تتعلق باألساتذة والطلبة على 

  .حد سواء، وتسلیمھم ما یطلبونھ من المعلومات التي یحق لھم االطالع علیھا
 

خالقیاتیلتزم أعضاء األسرة الجامعیة، حرصا منھم على ترقیة األ  
.واآلداب الجامعیة، باحترام ھذا المیثاق نصا وروحا  
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  المراجع القانونیة
  

  المتعلق بالمواظبة في األعمال  19/02/1972المؤرخ في  23المنشور الوزاري رقم
  . التطبیقیة والتوجیھیة

   ء المتعلق بإنشا 31/10/1972المؤرخ في  57المنشور الوزاري رقم
  . للتنسیق البیداغوجیة اللجان

  المتعلق بتنظیم المجالس التأدیبیة 09/06/1989المـؤرخ في  96/89 القرار الوزاري رقم.  
  المتعلق بقوانین مجالس االنضباط في الجامعات والمعاھد  1989جوان  25القرار مؤرخ في

 .الجامعیة والمعاھد الوطنیة للتعلیم العالي والمؤسسات األخرى
 المتعلق بالتكوین الدكتوراه وما  1998أوت  17المؤرخ في  98/254سوم التنفیذي رقم المر

 .بعد التدرج المتخصص والتأھیل الجامعي
  یحدد كیفیات تنظیم التقییم والتوجیھ  1998سبتمبر  13مؤرخ في  127القرار الوزاري رقم

 .في الجذوع المشتركة
  یتضمن تحدید كیفیات قبول حملة  1998سبتمبر  16مؤرخ في  131القرار الوزاري رقم

 .شھادة التكوین العالي قصیرة المدة في التكوین العالي طویل المدة
  یتضمن إنشاء لجنة خاصة مكلفة  1998سبتمبر  17مؤرخ في  129القرار الوزاري رقم

 .بالمعدالت في الجذوع المشتركة على مستوى التعلیم العالي
  مؤرخ  127یعدل ویتمم القرار رقم  1998نوفمبر  02 مؤرخ في 150القرار الوزاري رقم

 .یحدد كیفیات تنظم التقییم والتوجیھ في الجذوع المشتركة 1998سبتمبر  13في 
  مؤرخ  128یعدل ویتمم القرار رقم  1998نوفمبر  02مؤرخ في  151القرار الوزاري رقم

دراسات الجامعیة على یتضمن كیفیات تنظیم التقییم واالنتقال في ال 1998سبتمبر  17في 
 .مستوى التدرج

  23الموافق  1424جمادى الثانیة عام  24المؤرخ في  279-03المرسوم التنفیذي رقم 
الذي یحدد مھام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظیمھا وسیرھا، المعدل  2003غشت سنة 

 .والمتمم
  یونیو  23لموافق ا 1425جمادى األولى عام 5المؤرخ في  180- 04المرسوم التنفیذي رقم

 .الذي یحدد صالحیات مجلس آداب وأخالقیات المھنة الجامعیة وتشكیلیة وسیره 2004سنة 
  غشت سنة  24الموافق  1425رجب عام  08القرار الوزاري المشترك المؤرخ في

، یحدد التنظیم اإلداري لمدیریة الجامعة والكلیة والمعھد وملحقة الجامعة ومصالحھا 2004
  .المشتركة

  یحدد تنظیم وضبط كیفیات مراقبة المعارف  2005جانفي  23القرار الوزاري المؤرخ في
 .والكفاءات واالنتقال في الدراسات اللیسانس نظام جدید

  مایو سنة 3الموافق  1429ربیع الثاني عام  27المؤرخ في  130- 08المرسوم التنفیذي رقم
 .باحث، المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ ال2008

  یتضمن نظام الدراسات 2008أوت سنة  19المؤرخ في  08/265المرسوم التنفیذي رقم ،
 .للحصول على شھادة اللیسانس وشھادة الماستر وشھادة الدكتوراه

  یوضح مھمة اإلشراف ویحدد 2009جانفي  3المؤرخ في  03-09المرسوم التنفیذي رقم ،
 .كیفیات تنفیذھا

  المتضمن إنشاء جامعة المدیة 04/01/2009المؤرخ في  11-09المرسوم التنفیذي رقم. 



 
-43- 

  یحدد تنظیم التكوین في الطور  2009جویلیة  28مؤرخ في  250القرار الوزاري رقم
  .الثالث من أجل الحصول على شھادة الدكتوراه

  المتضمن میثاق األخالقیات واآلداب  2010ماي  12المؤرخ في  43القرار الوزاري رقم
 .العامة

 یل العملي لتطبیق ومتابعة ل م د الصادر عن وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جوان الدل
2011 

  یحدد القواعد المشتركة للتنظیم  03/11/2011المؤرخ في  711رقم الوزاري القرار
 .والتسییر البیداغوجیین للدراسات الجامعیة لنیل شھادتي اللیسانس والماستر

  یتضمن كیفیات التقییم والتدرج  03/11/2011لمؤرخ في ا 712رقم الوزاري القرار
 .والتوجیھ في طوري الدراسات لنیل شھادتي اللیسانس والماستر

  یحدد تشكیلة لجنة اإلشراف وسیرھا 03/11/2011المؤرخ في  713رقم الوزاري القرار . 
  یتضمن كیفیات ترتیب الطلبة 03/11/2011المؤرخ في  714رقم الوزاري القرار. 
 یحدد شروط الحصول على شھادة  03/11/2011المؤرخ في  715رقم الوزاري لقرار ا

الماستر للطلبة المسجلین لنیل شھادة مھندس دولة، دبلوم المھندس المعماري في المدارس 
 .خارج الجامعة

  191المعدل والمتمم للقرار رقم  2012 أكتوبر 17المؤرخ في  345القرار الوزاري 
لتنظیم التكوین في الطور الثالث من أجل الحصول المحدد  2012یھ جویل 16المؤرخ في 

 .على شھادة الدكتوراه
  المحدد لتنظیم التكوین في الطور الثالث  2014ماي  05المؤرخ في  329القرار الوزاري

 .من أجل الحصول على شھادة الدكتوراه
  إعداد ومناقشة  والمتضمن كیفیات 2014جوان  09المؤرخ في  362القرار الوزاري رقم

 مذكرة الماستر
  والمتضمن شروط التسجیل في  2014جوان  09المؤرخ في  363القرار الوزاري رقم

  .الدراسات الجامعیة لنیل شھادة الماستر
  المتضمن كیفیات وشروط التحاق  2014جوان  09المؤرخ في  364القرار الوزاري رقم

  .كوین لنیل شھادة اللیسانسحاملي شھادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة بالت
  المتضمن إحداث المجالس التأدیبیة  2014جوان  11المؤرخ في  371القرار الوزاري رقم

 .في مؤسسات التعلیم العالي ویحدد تشكیلھا وسیرھا
 


