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ديباجـة
تعد الجامعة مركز إشعاع لكل جديد من الفكر والمعرفة ،فهي تسعى إلى تنمية أفراد المجتمع علميا

وثقافيا وفكريا ،وتضمن لهم تكوينا عاليا في مختلف مجاالت المعرفة اإلنسانية والتكنولوجية؛ إنها باالصطالح
الحديث مؤسسة لصناعة المعرفة ونشرها.
ومن ناحية البحث العلمي فإن الجامعة في عصرنا تعد بمثابة مخبر كبير يزود األمة والمجتمع بالبحوث

الجادة ،واالكتشافات المختلفة ،وبراءات االختراع التي من شأنها أن تسهم في حل مشكالت المجتمع ،وتدفع
بوتيرة التنمية إلى األمام.
وعليه فالجامعة تدرج في قلب مخططات النهوض باألمة ،و تختلف أهدافها من مجتمع آلخر ،لكنها

تتقاطع جميعها في أهداف عامة ،تتمثل في االرتقاء بالعلم ونشره وتطويره ،وتكوين الطالب من أجل ممارسة

مهن يتطلبها المجتمع ،وكذا تدريبهم على البحث العلمي وطرائقه.

تلك ك ك ه ك ككي مواص ك ككفات الجامع ك ككة العصك ك كرية ،ول ك ككيس كم ك ككا يره ك ككا ال ك ككبعض س ك ككببا لالنح ارف ك ككات و نش ك ككر الرذيل ك ككة
بك ككين الشك ككباب والطك ككالب .فك ككال ب ك كد لجامعتنك ككا أن يكك ككون لهك ككا تمي ك كز وخصوصك ككية إيجابيك ككة ،ال مك ككن الناحيك ككة العلميك ككة
والبحثية فحسب ،بل من الناحية األخالقية واألدبية كذل .

إن وجود جامعة بمنطقة غرداية خصوصا؛ لهو أمر ضروري وهام ،لما لها من مؤهالت وخصائص
تجعلها أهال لذل  ،سواء من الناحية العلمية والثقافية أو من الناحية االقتصادية واالجتماعية.
لقكد كانكت البدايكة فكي سكبتمبر 2004م  ،حكين احتضكنت هكذه المنطقكة مكن جنكوب الكوطن بكين جنباتهكا

ملحقككة جامعيككة تابعككة إلككى جامعككة الج ازئككر (يوسككف بككن خككدة سككابقا) ،والتككي تحولككت إلككى مركككز جككامعي بعككد

أن شكهدت تطككو ار فكي بنيتهككا القاعديكة والبيداغوجيككة ،لتتموقكع بجككدارة بكين مختلككف المؤسسكات الجامعيكة ،ثككم

ارتقككت بعككد ذلك إلككى جامعككة سككنة  2012م ،وهككا هككي تشكككل اليككوم منككارة علميككة شككامخة فككي قلككب الجنككوب
الجزائري.

وتمثل هذه الوثيقة النظام الداخلي لجامعة غرداية ،وتتضمن تتميم وتدقيق المقتضيات القانونية والمراسيم
التطبيقية المتعلقة بالمؤسسات الجامعية،وكذا تعريف وتحديكد طرق التطبيق بكيفية مفصلة.
ه ككذا النظك ككام يلك ككزم ك ككل أف ك كراد األس ك كرة الجامعي ككة مك ككن أسك ككاتذة واداري ككين وتقنيك ككين وطلب ك ككة وعم ككال ،ويكككدعوهم إلكككى

الس ك ك ككهر عل ك ك ككى تطبيق ك ك ككه واحتك ك ك كرام بن ك ك ككوده ،بم ك ك ككا يض ك ك ككمن الس ك ك ككير الحس ك ك ككن للجامع ك ك ككة ،ويع ك ك ككرف الهياك ك ك ككل ويح ك ك ككدد
العالقات التي تربط بعضها ببعض.
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الباب األول :تعريفات وأحكام عــــامة
المادة  :01تسمية الجامعة هي :جامعة غردايكة
جامعك ك ككة غردايكك ككة مؤسسك ك ككة عموميك ك ككة ذات طكك ككابع علمك ك ككي وثقك ك ككافي ومهن ك ككي تتمتك ك ككع بالشخصك ك ككية

المــــــادة :02

المعنويك ك ككة واالسك ك ككتقالل المك ك ككالي ،أنشك ك ككأت بموجك ك ككب المرسك ك ككوم التنفيك ك ككذي رقك ك ككم 248-12 :المك ك ككؤر فك ك ككي 14رجك ك ككب
عك ك ككام 1433هك ك ك ك الموافك ك ككق  04يونيك ك ككو سك ك ككنة 2012م ،المتضك ك ككمن إنشك ك ككاء جامعك ك ككة غردايك ك ككة .و تخضعععععع ألحكعععععع
المرسعععو التنفيععع
 ، 2003ال

رقععع  279-03المععع ر فععع  24جمععع

الث نيععع عععع  1424الموافععع  23غشععع سعععن

يحـ مهــ الجــ مع والقواع الخ ص بتنظيمه و سيره  ،المع ل والمتم .

المادة  : 03النظام الداخلي هو وثيقة إدارية ،تهدف إلى تحديد نطاق العالقات بين أطراف األسرة الجامعية من
جهة ،وتهدف إلى ضمان تحقيق المهام األساسية للمؤسسة الجامعية من جهة أخرى.
المـــــــادة  :04تطب ك ك ككق أحك ك ك ككام ه ك ك ككذا النظ ك ك ككام ال ك ك ككداخلي ،م ك ك ككع م ارع ك ك ككاة األحك ك ك ككام التشك ك ك كريعية والتنظيمي ك ك ككة الس ك ك ككارية
المفعك ك ككول ،علك ك ككى األس ك ك كرة الجامعيك ك ككة التك ك ككي تتشك ك كككل مك ك ككن الطلبك ك ككة واألسك ك ككاتذة ،و المك ك ككوظفين اإلداريك ك ككين والتقنيك ك ككين
وأعك ك كوان المص ك ككالح وأعك ك كوان األم ك ككن المتعاق ك ككدين والعم ك ككال المهني ك ككين .كم ك ككا تس ك ككري أحك ك ككام ه ك ككذا النظ ك ككام عل ك ككى ك ك ككل
الوافدين على الجامعة وزوارها.
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الباب الثاني  :الطلبة والشؤون البيداغوجية
الفصل األول  :التسجيالت واعادة التسجيالت والتحويالت.
المادة :05إن الطالب في مفهوم هذا النظام ،هو كل من سجل بصورة نظامية في الجامعة لمتابعة طور التكوين
العالي للتدرج ولما بعد التدرج؛ قصد الحصول على شهادة جامعية.

المادة :06يجب على الطلبة االطالع على النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بهم والمتعلقة بسير الجامعة.
المادة  : 07تعد الشهادة األصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها وثيقة إجبارية في ملف
التسجيل .و يسمح لحاملي شهادة البكالوريا ،أو لشهادة أجنبية معترف بمعادلتها ،بالتسجيل في ال كدراسات
الجامعية لنيل شهادة الليسانس.
 ال يستفيد الطالب المتحصل على عدة شهادات للبكالوريا ،إال من تسجيل جامعي واحد فقط علىالمستوى الوطني.

 يفتح التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر ،لحاملي شهادة الليسانس أو لشهادة أجنبيةمعترف بمعادلتها.

 ال تتحمل الجامعة مسؤولية أي طالب لم يلتزم بآجال التسجيل أو إعادة التسجيل كما هي محددة من ِقبلاإلدارة .

 يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي في كل سنة جامعية ،شروط التسجيل في ميادينتكوين الليسانس والماستر
المادة  :08تتم عملية التسجيل واعادة التسجيل للطلبة في ككل سنة جامعية ،وينبغي على الطالب تسديكد حقوق
التسجيل اإلداري بعنوان كل سنة جامعية .وتمنح لكل طالب شهادة مدرسية وبطاقة طالب ،تجدد مع بداية كل

سنة جامعية.

المادة  :09فككي حالكة تضييع أو إتكالف أي وثيقكة بيداغوجيكة ،يمكن استخراج نسخككة ثانية للوثيقككة المعنية بعد
تقديم تصريح بالضياع مسلم من قبل مصالح األمككن الوطنكي أو الدر الوطني ..
المادة  :10تفتح التحويالت خالل شهر سبتمبر فقط ،وذل طبقا لتعليمات الو ازرة الوصية.
المادة  :11يجب على كل طالب يرغب في التحويل على مستوى الليسانس أن يقدم ملفا يحتوي على الوثائق
اآلتية:
 -استمارة التحويل ثالثة()03نسخ.
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 نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها. -كشف النقاط للسنوات الدراسية بالجامعة.

 شهادة حسن السيرة والسلو من الجامعة األصلية. -كل وثيقة يرى أنها تفيد في دراسة ملفه.

على أن يقدم الطالب الشهادة األصلية للبكالوريا في حالة قبول ملفه.
المادة  :12تحدد معايير دراسة الملفات الخاصة بالتحويل على النحو اآلتي:
 الشروط البيداغوجية للتسجيل في الفرع. -نتائج الطالب في البكالوريا.

 نتائج الطالب في الدراسة الجامعية السابقة. -شهادة حسن السيرة.

 -عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة.

 إمكانية تكفل اإلقامات الجامعية باإليواء. الخريطة الجامعية.ال يستفيد الطلبة الذين درسوا بجامعة غرداية وحولوا منها العودة إليها ثانية.

الفصل الثاني :معالجة الشهادة األصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها.
المادة : 13ينبغي أن يوضع على ظهر الشهادة األصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها
ختم المؤسسة و تاريخ التسجيل في المؤسسة الجامعية.
المادة : 14ال يمككن للطالكب سحكب الشهكادة األصليكة المؤقتكة للبكالوريكا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها إال بعد
نهاية دراسته وحصوله على الشهادة النهائية أو في حالة توقفه عن الدراسة ،وذل بطلب منه ،مقابل وصل
تسليم .كما يمكن قبول الطالب في مؤسسة أخرى لمتابعة دراسات الماستر أو الدكتوراه و إن لم يتحصل بعد على

الشهادة النهائية.

المادة  :15في حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها  ،و طلب سحب الشهادة األصلية المؤقتة للبكالوريا
أو الشهادة األجنبية المعادلة لها ،يتم وجوبا ،وضع مالحظة "إلغاء التسجيل"على ظهر الشهادة.
المادة  : 16ال يسمح للطالب فكي حالة إقصائه من قبل المجلس التأديبي للجامعة ،سحب الشهادة األصلية
المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها إال بعد انقضاء العقوبة.
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الفصل الثالث :العطلة األكاديمية
المادة :17يمكن للطالب تعليق تسجيله ألسباب استثنائية تتمثل في :أمراض مزمنة /األمومة /مرض لمدة
طويلة /الخدمة الوطنية /االلتزامات العائلية القاهرة :المتعلقة باألصول والفروع ،تنقل الزوج أو األولياء بسبب
االلتزامات الوظيفية.

في هذه الحالة ،تسلم للطالب حتما شهادة عطلة أكاديمية من قبل الهيئة المختصة لمؤسسته .و يخضع تسيير
العطل األكاديمية للمؤسسة الجامعية المعنية.

المادة  : 18يودع الطلب المبرر للعطلة األكاديمية لدى المصالح البيداغوجية التي ينتمي إليها

الطالب(القسم/الكلية) ،قبل االمتحانات األولى .و يتكون الملف مما يلي:
 طلب خطي يرفق باستمارة طلب عطلة أكاديمية. نسخة من شهادة التسجيل. بطاقة الطالب. بطاقة المكتبة. -المبررات.

و ال تمنح العطلة األكاديمية إال مرة واحدة خالل المسار الدراسي للطالب.
المادة  : 19بعد انقضاء العطلة األكاديمية ،يدمج الطالب المعني بطلب منه في السنة الدراسية الجامعية؛ على
أن يتم ذل خالل شهر سبتمبر.

الفصل الرابع :تنظيم الدراسـة وسيرها
المادة  :20يجب على اإلدارة إعالم الطلبة عن طريق اإلعالن بكل أنواعه بجميع النصوص القانونية الخاصة
بهم والمتعلقة بتنظيم الدراسة وسير الجامعة.
المادة  :21يجب على الطلبة االطالع على النصوص القانونية الخاصة بهم والمتعلقة بتنظيم الدراسة وتسيير
الجامعة.
المــــادة 22

 :تسكككهر نيابك ككة مديريك ككة الجامعكككة المكلفك ككة بكككالتكوين العكككالي فكككي الط ككورين األول والثك ككاني والتك ك كوين

المتواصك ككل والش ك ككهادات وكك ككذا التك ك ككوين العك ككالي ف ك ككي التك ككدرج عل ك ككى السك ككير الحس ك ككن للتك ككدريس والت ك ككدريب والتنظ ك ككيم،
ومتابعك ك ك ككة التسك ك ك ككجيالت والتحك ك ك ككويالت ،ومراقبك ك ك ككة المعك ك ك ككارف وانتقك ك ك ككال الطلبك ك ك ككة ،والسك ك ك ككهر علك ك ك ككى احت ك ك ك كرام التنظك ك ك ككيم
واإلجراءات المعمول بها في مجال تسليم الشهادات والمعادالت.
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المادة  :23نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة ،مكلفة بتنظيم التسجيالت والتحويالت
والسير الحسن للتدريس  ،من خالل تنظيم الدروس واالمتحانات  ،ونشر المعلومات البيداغوجية  .كما تسهر
نيابة رئاسة القسم المكلفة بالتدريس والتعليم في التدرج على السير الحسن للتعليم واالمتحانات.
المادة  :24تكلف المجالس العلمية للكليات واللجان العلمية لألقسام بدراسة حصائل النشاطات البيداغوجية
والعلمية للكليات ،واقتراح إنشاء أقسام أو شعب ووحدات ومخابر بحث .
المادة  : 25تشكل اللجنة البيداغوجية للقسم ولجان التنسيق للمواد ولكل سنة أو طور دراسي على امتداد السنة
الجامعية ،حسب التنظيم من:
 -المسؤولين عن الدروس(المحاضرات).

 المسؤولين عن األعمال الموجهة واألعمال التطبيقية. ممثلي الطلبة المنتخبين .الذين يتم اختيارهم بداية كل سنة جامعية.المادة  :26تمثل اللجنة البيداغوجية إط را للتش ور و التفكير من أجل السير الحسن للت ريس وترقيته .وتعمل
على ضمان انتظام المساهمة في المسائل البيداغوجية على مستوى القسم.
المادة  :27تعقد اللجنة البيداغوجية اجتماعات دورية عادية ،وتتولى هذه اللجنة تحديد تواريخ انعقاد االجتماعات
الشهرية  -مع بداية السنة الجامعية  -حسب رزنامة مضبوطة بالتنسيق مع إدارة القسم.
المادة  :28باإلضافة إلى نشاطات اللجنة البيداغوجية المذكورة في النصوص ،فإنها تقوم باآلتي:
 متابعة سير الدراسة لكل مادة وتحديد مدى التقدم في الدروس. -متابعة البرامج وخاصة مدى االلتزام بمحتويات المواد.

 حث وتشجيع األساتذة على تأطير مذكرات نهاية الدراسة. معالجة المشاكل البيداغوجية. -اقتراح رزنامة االمتحانات.

 برمجة محاضرات إضافية وأيام دراسية لتحسين مستوى الطلبة واثراء معارفهم في التخصص. متابعة تربصات الطلبة ومذكرات التخرج. -تدوين محاضر االجتماعات.

المادة  :29يتوزع الطلبة حسب االختصاص في مجموعات أو أفواج من أجل تلقي دروس يشرف عليها
مدرس(أستاذ التعليم العالي ،أستاذ محاضر"أ" ،أستاذ محاضر"ب" ،أستاذ مساعد"أ" ،أستاذ مساعد "ب") .وكل
مجموعة تتكون من عدد أفواج لألعمال التطبيقية أو األعمال الموجهة ،وعلى الطالب احترام تسجيله وعدم تغيير

مجموعته أو فوجه إال بإذن من اإلدارة.
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المادة  : 30يجب على الطالب إذا واجه مشكال إداريا أو بيداغوجيا ،أن يحترم التسلسل اإلداري في معالجته،
بادءا بمصالح قسمه ثم نيابة العمادة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة ،ثم عميد الكلية.

الفصل الخامس :نمط الدروس
المادة  :31يهدف الدرس(المحاضرة) إلى تقديم الجانب النظري للمادة المدرسة.
يعد حضور الطالب في الدروس ضروريا ،و تتر إجبارية الحضور لتقدير الفريق البيداغوجي للتكوين بالنسبة
لنظكام (ل.م.د).
المادة  : 32تهدف األعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب وتعميق المعارف المقدمة خالل الدرس
بواسطة تمارين تطبيقية أو كل نشاط بيداغوجي تختاره الفرقة البيداغوجية.
المادة : 33يعد حضور الطلبة في األعمال الموجهة إجباريا ،ويجب على األستاذ المكلف باألعمال الموجهة
مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين االعتبار أثناء عملية التقييم وفي االقصاء،
على أن هذا األخير يتم من قبل اللجنة البيداغوجية المختصة.

المادة  :34تهدف األعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء أو كل المعارف المقدمة في الدرس
والتي تم تعميقها في األعمال الموجهة كما يمكنها أن تكون وسيلة لتوضيح ودعم الدرس.
المادة  :35يعد حضور الطلبة في األعمال التطبيقية إجباريا ،و يجب على األستاذ المكلف باألعمال التطبيقية
مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين االعتبار أثناء عملية التقييم  .وفي
االقصاء ،على أن هذا األخير يتم من قبل اللجنة البيداغوجية المختصة.
المادة  :36يعد ارتداء لباس العمل المناسب ( مئزر عمل ) ...إجباريا في المخابر أو في الورشات.
المادة : 37يقوم األستاذ المكلف باألعمال التطبيقية بتحضيرها ،ويساعده في ذل مهندسو وتقنيو المخابر.
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الفصل السادس :سير االمتحانات
المادة  :38يحدد جدول امتحانات المراقبة لكل مادة ،مدة االمتحانات و تواريخ و أماكن إجرائها وكذا تنظيم
جدول المراقبة.
المادة :39يجب إعالم الطلبة بهذا الجدول عن طريق النشر القانوني أو أي وسيط إعالمي آخر .و بالنسبة
لألساتذة يتم إبالغهم عن طريق مذكرة في بداية كل سداسي ،وقبل بداية االمتحانات.
المادة  :40أثناء امتحانات المراقبة ،ينبغي على الطلبة احترام كل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل األساتذة
المراقبين.
المادة  :41ال يسمح ألي طالب بالمشاركة في االمتحان:


إذا لم يكن مسجال في القوائم الرسمية للمؤسسة،



إذا وصل إلى قاعة االمتحان نصف ساعة بعد توزيع المواضيع.

المادة  :42بعد بداية االمتحانات فإنه:


ال يسمح ألي طالب مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي نصف ساعة من توزيع مواضيع االمتحان.



ال يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة االمتحان بعد تسليمه ورقة االمتحان.

المادة  :43من أجل السير الحسن لالمتحان ،ينبغي على كل طالب أن يتزود بكل األدوات المسموح بها لتمكينه
من إجراء االمتحان في ظروف حسنة .و ال يسمح له استعارة أية أداة دون الموافقة المسبقة لألستاذ المراقب.
المادة  :44تجرى مراقبة هوية الطلبة أثناء إجراء االمتحانات.
المـــــادة :45

تض ك ككبط قائم ك ككة حض ك ككور الطلب ك ككة م ك ككن قب ك ككل األس ك ككاتذة المك ك كراقبين داخ ك ككل ك ك ككل م ك ككدرج أو قاعك ك كات

االمتحك ك ككان .ويج ك ك ككب عل ك ك ككى ك ك ك ككل الطلب ك ك ككة ال ك ك ككذين شك ك ككاركوا ف ك ك ككي االمتح ك ك ككان تس ك ك ككليم أوراق امتح ك ك ككانهم ( وان كان ك ك ككت
بيضاء).

على إثر انتهاء االمتحان يدون محضر المراقبة و يسلم إلى القسم أو الهيئة التابعة مرفوقا بقائمة الطلبة

المشاركين في االمتحان وتوقيعاتهم ،ويتضمن المعلومات التالية:


تسمية المادة و طبيعة االمتحان ،



مكان و تاريخ و توقيت و مدة إجراء االمتحان ،



اسم و لقب و إمضاء األساتذة المراقبين،
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اسم و لقب األساتذة المراقبين الغائبين في الحراسة،



عدد أوراق االمتحان المسلمة عند انتهاء االمتحان،



اسم و لقب الطلبة المشاركين في االمتحان والذين لم يسلموا أوراق امتحانهم ،أو سلموها فارغة.



الحوادث والمالحظات الخاصة باالمتحان ،



موضوع االمتحان و سلم التنقيط.

الفصل السابع :المواظبة والغياب في األعمال الموجهة واألعمال التطبيقية
المادة  :46يعد الحضور في األعمال الموجهة واألعمال التطبيقية إجباريا طوال السداسي.
المادة : 47تؤدي ثالث غيابات غير مبررة أو خمس غيابات و إن كانت مبررة في حصص األعمال الموجهة
للمادة إلى إقصاء الطالب من المادة ومن الوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان السداسي الجاري.
المادة  :48يستفيد الطلبة المعنيون بالمراقبة الطبية المستمرة أو العالج (تصفية الكلى ).أو المطلوبون بصفة
منتظمة في المنافسات الرياضية للنخبة ،من نظام مواظبة خاص يناسب متطلبات التزاماتهم.
المادة : 49في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر ،ميدان وتربصات ) يحق له
االستفادة من حصة استدراكية إذا توفرت الشروط لذل خالل السداسي.
في حالة الغياب غير المبرر للطالكب فكي حصة العمكل التطبيقي (مخبر  ،ميدان و تربصات ) تمنح له عالمة

 20/00عكن تقرير هكذه الحصة .وفي هذه الحالة ،ال يمكن للطالب االستفادة من حصة تعويضية.

يؤدي أكثر من ثلث )( 1/3الغيابات غير المبررة في حصص األعمال التطبيقية إلى اإلقصاء من المادة بعنوان
السداسي الجاري.
المادة  :50ينبكغي أن يبلكغ مبكرر الغكياب إلى مصالح القسم خالل ثالثة ( )03أيام (أيام العمل الفعلية) الموالية
لتاريخ الغياب .و إذا تعدى هذا األجل ،يعتبر المبرر غير مقبول.
في حالة تبليغ المبرر عن طريق البريد ( يعد ختم البريد إثباتا لذل ) .ويجب على رئيس القسم التأشير على

مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه وذل قبل تسليمه لمسؤول المادة أو رئيس اللجنة البيداغوجية  .وتدرج
نسخة من هذا المبرر في ملف الطالب.
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الفصل الثامن :الغيابات في االمتحانات
المادة : 51يسمح الغياب المبرر في االمتحان النهائي للطالب بالمشاركة في امتحان يعوض االمتحان المعني
(امتحان استدراكي).
المادة  :52يؤدي الغياب غير المبرر في االمتحان النهائي إلى منح عالمة  20/00في ذل االمتحان .في هذه
الحالة ال يستفيد الطالب من االمتحان الذي يعوض االمتحان المعني.
المادة : 53حاالت الغيابات المبررة المقبولة:


وفاة األصول والفروع واألقارب ( شهادة وفاة :ثالثة أيام مسموح بها ).



زواج المعني ( عقد الزواج :ثالثة أيام مسموح بها).



عطلة األبوة أو األمومة ( شهادة الوالدة :ثالثة أيام مسموح بها بالنسبكة لألبوة و حسب الشهادة الطبية
بالنسبة لألم).



اإلقامة بالمستشفى للمعني ( شهادة اإلقامة بالمستشفى :عدد أيام الغياب المسموح بها حسب مدة



مرض المعني ( شهادة طبية مسلمة من طبيب محلف أو طبيب الجامعة :عدد أيام الغياب المسموح بها



استدعاء أو دعوة رسمية ( الوثائق المبررة تسلم من طرف الهيئات المؤهلة ،عدد أيام الغياب المسموح



حاالت قاهرة أخرى مبررة(.تقدير اللجنة البيداغوجية المختصة).

المكوث بالمستشفى).

حسب مدة التوقف عن العمل).
بها حسب مدة النشاط).

المـــــادة :54

ينبغك ك ككي أن يبلك ك ككغ مب ك ككرر الغي ك ككاب إل ك ككى مصالكك ككح القس ك ككم خ ك ككالل ثالث ك ككة ( )03أي ك ككام ( أي ك ككام العم ك ككل

الفعلي ك ككة ) الموالي ك ككة لت ك ككاريخ الغي ك ككاب .واذا تع ك ككدى ه ك ككذا األج ك ككل ،يعتب ك ككر المب ك ككرر غي ك ككر مقب ك ككول .وف ك ككي حال ك ككة تبليك ك ككغ
المب ك ككرر عك ككن طريك ككق البريك ككد وفك ككي نفك ككس اآلجك ككال (يعك ككد خك ككتم البريك ككد إثباتك ككا لك ككذل ).لك ككذا يجك ككب علك ككى رئك ككيس القسك ككم

التأش ك ككير عل ك ككى مب ك ككرر الغي ك ككاب بحي ك ككث يح ك ككدد ت ك ككاريخ إيداع ك ككه  ،وذلك ك ك قب ك ككل تس ك ككليمه لمس ك ككؤول الم ك ككادة أو الوح ك ككدة
التعليمية المعنية  .وتدرج نسخة من هذا المبرر في ملف الطالب.

الفصل التاسع :التخلي عن الدراسة واعادة اإلدماج
المـــادة  :55يعتب ككر الطال ككب المس ككجل بانتظ ككام متخلي ككا ع ككن د ارس ككته بعنك كوان الس ككنة الجامعي ككة م ككن ط ككرف رئ ككيس
القسك ككم ،إذا لك ككم يحضك ككر ألي شك كككل مك ككن أشك كككال التعلك ككيم المنظمك ككة فك ككي دروس وأعمك ككال موجهك ككة وأعمك ككال تطبيقيك ككة

أو تربص خالل سداسي من السنة الجامعية.
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المادة  :56يعتبر الطالب المسجل بانتظام مقصى من الدراسة بعنوان السنة الجامعية ،إذا تقرر أنه متخل عن
الدراسة في سداسي من السنة الجامعية.
المادة  :57تبلغ مؤسسة التعليم العالي الديوان الوطني للخدمات الجامعية ،وجوبا ،بقائمة الطلبة المتخلين عن
دراستهم.
ف ك ككي حال ك ككة التخل ك ككي ع ك ككن الد ارس ك ككة أو اإلقص ك ككاء ،ال يك ككرخص للطالك ككب بإعك ككادة اإلدمك ككاج إال م ك كرة

المــــادة :58

واحك ككدة خك ككالل مس ك ككاره الد ارسك ككي ،و ذلك ك ك بعك ككد د ارسك ككة ملف ك ككه مك ككن قب ك ككل الهيئك ككات المعنيك ككة وحس ك ككب تك ككوفر األم ك ككاكن
البيداغوجية.

الفصل العاشر :تصحيح واعادة تصحيح أوراق االمتحان واإلطالع عليها
المادة : 59إثر االنتهاء من كل امتحان ،على األستاذ المسؤول عن المادة نشر اإلجابة النموذجية لالمتحان
وسلم مفصل للتنقيط  .ويجب تحديد تاريخ مكان إجراء حصة معاينة أوراق االمتحان.
المادة  :60ينبغي نشر كل العالمات قبل المداوالت ليتسنى إعالم األستاذ بكل خطأ أثناء صب العالمات و /أو
حساب المعدل من أجل تصحيحه عند االقتضاء قبل المداوالت.
المادة  :61يعد االطالع على أوراق االمتحان بعد تصحيحه حقا للطالب .وال يحق للطالب اإلطالع على أوراق
االمتحان االستدراكي.
المـــــادة 62

:

بع ك ككد إط ك ككالع الطال ك ككب عل ك ككى أوراق امتحان ك ككه وعل ك ككى النم ك ككوذج المص ك ككحح لالمتح ك ككان والسلك ك ككم

المفصك ك ككل للتنقي ك ك ككط ،يمكن ك ك كه الطعك ك ككن بطلك ك ككب تصك ك ككحيح ثك ك ككان وذل ك ك ك فك ك ككي أجك ك ككل أقصك ك ككاه يك ك ككومين (يك ك ككومي العمك ك ككل
الفعليين) المواليين لالطالع وال يقبكل أي طعن خارج هذه المدة.
المــــادة : 63

يج ككب إي ككداع الطل ككب الخطك ككي م ككن أج ككل تص ككحيح ث ككان ل ككدى رئ ككيس القس ككم ال ككذي يتخ ككذ التكككدابير

الالزمك ككة المحاطك ككة بالس ك كرية ،لتعيك ككين األسك ككتاذ المكلك ككف بالتصك ككحيح الثك ككاني  ،يكك ككون مك ككن رتبك ككة أعل ك ككى أو مساوي ك ككة

و من نفكس تخصكص األستكاذ المصحكح األول.

المادة : 64علكى إثكر التصحيكح الثاني ،تقكارن العالمة الثانيكة بالعالمة األولى .و في هذه الحالة:


إذا كان الفارق بين العالمة الثانية والعالمة األولى أقل من ثالث نقاط  ،يؤخذ المعدل الحسابي بين



إذا كانت العالمة الثانية أعلكى من العالمة األولى وكان الفارق يسكاوي أو يفوق ثالث نقاط تؤخذ العالمة

العالمتين في الحسبان.
األعلى في الحسبان .

النظـام الـداخلـي جلـامـعـة غـردايـة

14



إذا كانت العالمة الثانية أدنى من العالمة األولى و كان الفارق يسكاوي أو يفوق ثالث نقاط  ،تؤخذ
العالمة الدنيا في الحسبان نهائيا و يحال الطالب على المجلس التأديبي.



اليحق للطالب اإلطالع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني.

المادة  :65إثر انتهكاء عملية إطكالع الطلبة على أوراق االمتحان واحتمال وجود طلبات إلعادة التصحيكح،
ينبغي تسليم عالمات و أوراق االمتحكان إلى رئيس القسم.

الفصل الحادي عشر :لجنة المداوالت
المادة  : 66تعتبر المداوالت المجال األمثل الذي يتم فيه التطرق بشكل سري ،إلى عمليات تقييم نشاط الطلبة
لفترة سداسي من الدراسة .وتعتبر المشاركة في فعاليات هذه المداوالت عمال بيداغوجيا يتوج سلسلة واجبات

األستاذ.
اللجنة سيدة في مداوالتها ،وتتخذ ق ارراتها وفقا لألغلبية البسيطة ألعضائها ،وفي حالة تساوي األصوات يكون

صوت الرئيس مرجحا.
المــــادة :67

ت ككنظم لجن ككة الم ككداوالت للوح ككدة التعليمي ككة ف ككي نهاي ككة ك ككل دورة امتح ككان طبق ككا للم ككادة  57الم ككذكورة

أع ك ككاله ،ف ك ككي هكك ككذه الحال ك ككة تضك ك ككم لجن ك ككة المكك ككداوالت أس ك ككاتذة الكك ككدروس واألعم ك ككال الموجه ك ككة واألعم ك ككال التطبيقيكك ككة
للمواد المشكلة للوحدة التعليمية.
المادة  :68يعد تسليم عالمات الوحدة التعليمية وعالمات المواد المشكلة لها إلى رئيس القسم إجباريا.
المادة  :69يجب أن يسلم محضر عالمات الوحدة التعليمية مرفوقا بمحاضر عالمات المواد المشكلة لها
والتوصيات الممكنة الخاصة بالمداوالت في ظرف مغلق إلى رئيس القسم ،في أجل أقصاه  24ساعة (يوم العمل
المفتوح) قبل تاريخ إجراء المداوالت السداسية.
المادة  :70تنظم لجان المداوالت للسداسي الثاني نهاية كل دورة امتحان طبقا للمادة  57المذكورة أعاله في هذه
الحالة ،تضم لجنة المداوالت األساتذة المسؤولين عن الوحدات التعليمية المشكلة للسداسي.
المادة  :71يعين رئيس لجنة مداوالت السداسي من بين أعضاء اللجنة من ذوي الرتبة العليا من طرف الهيئة
البيداغوجية التابعة.
المادة  :72حضور كل أعضاء لجنة المداوالت إجباري.
المادة  :73تتولى لجنة المداوالت مايلي:
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المصادقة على تمدرس الطلبة ونتائجهم المحصلة خالل السداسي،



إبداء الرأي في انتقال وتأجيل أو إقصاء الطلبة من المواد والوحدات التعليمية ومن السداسي.



إنقاذ الطلبة ،إذ اقتضى األمر  ،حالة بحالة بتقدير شامل لتمدرسهم باعتماد معايير كالمواظبة  ،التدرج

البيداغوجي ،المشاركة ،االنضباط ...الخ ،وفي هذه الحالة يجب رفع العالمة المعنية باإلنقاذ إلى
.20/10


ال يمكن اعتبار اإلنقاذ حقا مكتسبا للطالب بل يعد من صالحيات لجنة المداوالت حص ار.



اقتراح توجيه الطالب الذي هو في وضعية إخفاق عند االقتضاء.



من بين صالحيات لجنة المداوالت للسداسي األخير من طور التعليم أيضا المصادقة على مجمل

تمدرس الطلبة لنفس الدفعة وتقدم محضر المداوالت لمدير المؤسسة يتضمن قائمة الطلبة المتفوقين

بغرض إعداد شهادات النجاح المؤقتة والشهادات النهائية وتسليمها لهم.
المادة : 74يلتزم أعضاء لجان المداوالت بالحفاظ على سرية المداوالت ،ومخالفة هذه القاعدة يعرض صاحبها
إلجراءات تأديبية.
المادة  :75يجب أن يتضمن محضر المداوالت المؤر والخالي من الشطب والخدش ،العناصر اآلتية:


كشف النقاط الشامل للمعدالت العامة لكل مادة ولكل وحدة تعليمية ولكل سداسي ،وكذا األرصدة



اسم ولقب كل عضو من أعضاء اللجنة.



نتائج الطلبة الناجحين والراسبين أو المفصولين.

المكتسبة.



النسبة العامة حسب كل مادة وحسب كل وحدة تعليمية للناجحين والراسبين والمتخلين والمفصولين
بالنسبة لعدد المسجلين.



إمضاءات أعضاء اللجنة المشاركين في المداوالت.



اسم ولقب أعضاء اللجنة الغائبين.



معايير اإلنقاذ المتفق عليها من قبل لجنة المداوالت.



تقري ار عن المداوالت.

المادة : 76يجب إعالم الطلبة عن طريق النشر القانوني و/أو عن طريق مواقع الويب للمؤسسة بالنتائج
النهائية للمداوالت عند المصادقة عليها.
المادة : 77في حالة ثبوت خطأ في أساسيات المحضر أو في صكب العالمكات أو حساب المعدل ،يمكن للطالب
تقديم طعن إلى رئيس القسم في غضون الثالثة أيام ( أيام العمل الفعلية) الموالية إلعالن المحضر األولي
للمداوالت كأقصى حد.
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يتكفل رئيس القسم بإحالة هذا الطعن على لجنة المداوالت .ال يقبل أي طعن خارج هذه المدة.
المادة  :78تستدعى نفس لجنة المداوالت مجددا لمناقشة الطعون المقدمة من قبل الطلبة والقيام بتصحيح

األخطاء .ويحرر محضر بنفس الشروط السابقة للمحضر األول ويعنون هذا المحضر "بالمحضر المصحح
واإلضافي للمحضر األول".

الفصل الثاني عشر :ترتيب وتوجيه الطلبة
المـــــــادة  :79تق ك ك ككوم " لجن ك ك ك ككة الترتي كك ك ككب والتوجيك ك ك ككه" بترتي ك ك ككب وتوجي ك ك ككه الطلب ك ك ككة ،ي أرس ك ك ككها نائ ك ك ككب العمي ك ك ككد المكل ك ك ككف
بالد ارس ك ككات أو نائ ك ككب الم ك ككدير المكل ك ككف بالد ارس ك ككات وتجتم ك ككع بع ك ككد م ك ككداوالت نهاي ك ككة الس ك ككنة .يمك ك ككن أن يفي ك ككد ه ك ككذا
الترتيب فككي تحديد األوائل في الدفعة و في توجيكه الطلبة.
المادة  :80تتشكل لجنة الترتيب والتوجيه من:


نائب العميد المكلف بالدراسات أو نائب المدير المكلف بالدراسات ،رئيسا،



رؤساء األقسام المعنية.



مسئولو فرق ميادين التكوين المعنية.



مسئولو الشعب المعنية.



مسئولو التخصصات المعنية.

المادة  :81يستند توجيه الطلبة نحو الشعب والتخصصات بعد الجذع المشتر على رغبات الطالب وعلى
ترتيبه ،وعلى توفر المقاعد البيداغوجية في الشعبة المطلوبة.
المادة  :82تكدون نتائككج" لجكنة الترتيكب والتوجيه" في محضر يحتوي على ترتيب الطلبة ،ممضي من ِقبل
أعضائها ويبلغ للطلبة عن طريق النشر.
المادة  :83يمكن للطالب إيداع طعكن لدى الهيئة البيداغوجية التابعة في أجل أقصاه  48ساعة الموالية لنشر
المحضر.

الفصل الثالث عشر :مبـادئ عامـة في نظام ل .م .د
المـــــادة  :84نظ ك ككام ل.م.د()L.M.D

)ليس ك ككانس -ماس ك ككتر -دكتك ككوراه) ه ك ككو نظ ك ككام للتعلك ككيم العالي،حي ك ككث يس ك ككمح

للطالك ككب بتحضك ككير متسلسك ككل لك ككثالث شك ككهادات .ويتفك ككرع التكك ككوين داخك ككل نظك ككام ل.م.د إلك ككى ميك ككادين ،ومنهك ككا إلك ككى
مسارات ثم تخصصات.
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المادة  :85يعتبر ميدان التكوين مجموعة منسجمة ومتناسقة من الشعب والتخصصات ،تترجم مجال كفاءات
مؤسسة التعليم العالي.
المادة  :86تعد الشعبة من تقسيمات ميدان التكوين ،فهي تحدد في داخل الميدان تخصص التدريس .يمكن
للشعبة أن تكون أحادية التخصص أو متعددة التخصصات.
المادة  :87يعد التخصص من أقسام الشعبة تشعبا للفرع ،فهو يحدد مسار التكوين والكفاءات الواجب اكتسابها
من قبل الطالب.
المــادة 88

:تتكككون الوحككدة التعليميككة كمككا نصككت عليككه المككادة  03مككن المرسككوم التنفيككذي رقككم 08

– 265

المك ك ك ككؤر فك ك ك ككي  17شك ك ك ككعبان عك ك ك ككام  1429الموافك ك ك ككق  19غشك ك ك ككت سك ك ك ككنة 2008م ،المتضك ك ك ككمن نظك ك ك ككام الد ارسك ك ك ككات
للحصك ككول علك ككى شك ككهادة الليسك ككانس وشك ككهادة الماسك ككتر وشك ككهادة الك ككدكتوراه ،المك ككذكور أعك ككاله ،مك ككن مك ككادة أو أكثك ككر ،
تق ك ككدم وف ك ككق ع ك ككدة أشكك ك ككال م ك ككن الت ك ككدريس ( دروس ،أعم ك ككال موجه ك ككة ،أعم ك ككال تطبيقي ك ككة ،محاضك ك كرات ،ملتقي ك ككات،

مشاريع ،تربصات .)..يمكن للوحدة التعليمية أن تكون إجبارية أو اختيارية.
المادة  :89يسند للوحدة التعليمية والمواد المكونة لها معامل وتقيم بعالمة.
المــــادة :90

تقك ككاس الوحك ككدة التعليميك ككة والم ك كواد المشك كككلة لهك ككا بأرصك ككدة .تحك ككدد قيمك ككة الوحك ككدة التعليميك ككة المقاسك ككة

بأرصك ككدة  ،حسك ككب الحجك ككم السك ككاعي للسداسك ككي الض ك ككروري الكتسك ككاب المعك ككارف والمك ككؤهالت عك ككن طريك ككق أش ك كككال
التعل ك ككيم الم ك ككذكورة ف ك ككي الم ك ككادة  5أع ك ككاله .و ك ك ككذل حس ك ككب حجك ك ككم النش ك ككاطات الواج ك ككب عل ك ككى الطال ك ككب القي ك ككام به ك ككا
في نفكس السداسي (عمل شخصي ،تقرير ،مذكرة ،تربص.) ...

المـــــادة  :91يك ك كوازي رص ك ككيد واح ك ككد ( )01créditحجم ك ككا س ك ككاعيا مك ك كا بيك ك ككن  20و  25س ك ككاعة ف ك ككي السداسك ك ككي،
و يشمك ك ك كل س ك ككاعات الت ك ككدريس المقدم ك ككة للطال ك ككب ع ك ككن طري ك ككق مختل ك ككف أش ك كككال التعل ك ككيم الم ك ككذكورة ف ك ككي الم ك ككادة 5

أعك ك ككاله ،وكك ك ككذا السك ك ككاعات المقك ك ككدرة للعمك ك ككل الشخصك ك ككي للطالك ك ككب .وتحك ك ككدد القيمك ك ككة اإلجماليك ك ككة لألرصك ك ككدة المسك ك ككندة
للوحدات التعليمية المكونة للسداسي بثالثين ( )30رصيدا.
المــــادة :92

يعتب ككر المس ككل النم ككوذجي ترتيب ككا منس ككجما للوح ككدات التعليمي ككة المكون ككة لمس ككار د ارس ككي المحكككددة

م ك ككن قب ك ككل فري ك ككق التك ك ككوين ض ك ككمن إط ك ككار ع ك ككرض التك ك ككوين .ي ك ككنظم المس ك ككل النم ك ككوذجي بكيفيك ك كة تس ك ككمح للطال ك ككب
ببنك ككاء مشك ككروع تكوينك ككه تك ككدريجيا .كمك ككا يمكك ككن لكك ككل طالك ككب بنك ككاء مسك ككل فك ككردي بمسك ككاعدة ومتابعك ككة فريك ككق أو عك ككدة

فرق تكوين لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات للتعليم العالي.
المادة  :93يعتبر المعبر فرصة تمكن الطالب من تعديل مسل تكوينه في مؤسسته األصلية أو في مؤسسة
أخرى عمال بمبدأ الحركية؛ أي التنقل(. )mobilité

النظـام الـداخلـي جلـامـعـة غـردايـة

18

الفصل الرابع عشر :تنظيم التعليم في نظام ل .م .د
المــــــادة  :94يك ك ككنظم التكك ك ككوين لنيك ك ككل شك ك ككهادة الليسك ك ككانس أو شك ك ككهادة الماسك ك ككتر حسك ك ككب ميك ك ككادين التكك ك ككوين وحسك ك ككب
الشك ك ككعب والتخصصكك ككات .ويقكك ككدم هكك ككذا التككك ككوين علكك ككى شك ك كككل مسكك ككال نموذجي ك ككة ،يسك ك ككمح ه ك ككذا التنظكك ككيم للطالكك ككب
باختيار المسل النموذجي أو بناء مسل تكوين فردي وفق مؤهالته ومشروعه المهني المستقبلي.

المادة  :95يتضمن التكوين حسب المسال والمستويكات المتعددة ،تعليما نظريا ومنهجيا وتطبيقيا.
يمك ك ككن أن يتض ك ككمن التك ك ككوين وفق ك ككا ألهداف ك ككه ،ع ك ككالوة عل ك ككى ض ك ككمان اكتس ك ككاب الطلب ك ككة معرف ك ككة علمي ك ككة نظري ك ككة،

عناص ك ككر م ك ككا قب ك ككل تمهينيك ك ككة وعناص ك ككر تمهيني ك ككة ،ومش ك ككاريع فردي ك ككة ،أو جماعي ك ككة ،وتك ك كربص أو ع ك ككدة تربصك ك كات،

وكك ك ككذا طك ك ككرق العمك ك ككل الجك ك ككامعي واسك ك ككتعمال مصك ك ككادر التوثيك ك ككق ووسك ك ككائل اإلعك ك ككالم اآللك ك ككي ،و كك ك ككذا الك ك ككتحكم فك ك ككي
اللغات األجنبية.
كما يمكن أن يتضمن التكوين أيضا تحرير مذكرة أو تقرير تربص أو انجاز مشروع نهاية الدراسة.
يمكن أن يتضمن التكوين في الطور الثاني تدريبا للطالب على البحث.
المادة : 96ينظم التعليم في كل مسل تكوين في سداسيات تتضمن وحدات تعليمية.
المادة : 97تنظم مسال التكوين لنيل شهادة الليسانس في ستة ( )6سداسيات ،تتضمن ثالثة ( )03مراحل:
 .1تمثل المرحلة األولكى مرحلة التعرف على الحيكاة الجامعيكة و التكيف معها و اكتشاف المبادئ األولية
للتخصصات.

 .2تمثل المرحلة الثانية مرحلة التعمق و ترسيخ المعارف و التوجيه التدريجي.
 .3تمثل المرحلة الثالثة مرحلة التخصص ،وتسمح باكتساب المعارف والمؤهالت في التخصص المختار.
المــــادة : 98تك ككنظم مسك ككال التكك ككوين لنيك ككل شك ككهادة الماسك ككتر فك ككي أربعك ككة ( )4سداسك ككيات ،تتضك ككمن مك ككرحلتين(،)2
وهما:


المرحلـــــــة األولـــــــ  :تخصك ك ك كص للتعل ك ك ككيم القاع ك ك ككدي المش ك ك ككتر لع ك ك ككدة ش ك ك ككعب و /أو تخصص ك ك ككات ل ك ك ككنفس
ميدان التكوين ،وكذا لتعميق المعارف والتوجيه التدريجي.



المرحلة الثانية :تتضمن تخصص التكوين وتدريب الطالب على البحث وتحرير مذكرة.
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الفصل الخامس عشر :مراقبة المعارف والمؤهالت في نظام ل .م .د
المــــادة :99

ي ككتم ف ككي ك ككل سداس ككي تقي ككيم الم ككؤهالت واكتس ككاب المع ككارف لك ككل وح ككدة تعليمي ككة إم ككا ع ككن طري ككق

المراقب ك ككة المس ك ككتمرة والمنتظم ك ككة أو ع ك ككن طري ك ككق امتح ك ككان نه ك ككائي أو كالهم ك ككا معك ك كا.تعطى األولويك ك ككة ق ك ككدر اإلمك ك ككان
لتطبيق طريقكة المراقبة المستمكرة والمنتظمة.

المـــادة :100

ينش ككر رئ ككيس القس ككم بالتش ككاور م ككع فري ككق التك ككوين ف ككي بداي ككة ك ككل سداس ككي ع ككدد االختب ككارات

وطبيعتهك ك ككا وم ك ككدتها وكك ك ككذل طريق ك ككة أو ط ك ككرق المراقب ك ككة المعتمك ك ككدة والموازن ك ككة المطبق ك ككة .تتعل ك ككق الموازن ك ككة بطبيع ك ككة

االختبارات وبطرق المراقبة المعتمدة.

المادة  :101يشمل تقييم الطالب حسب مسل التكوين ما يلي:


الدروس



األعمال التطبيقية



األعمال الموجهة



الخرجات الميدانية



التربصات التطبيقية



الملتقيات



العمل الشخصي

المـــــادة  :102يحسك ككب معك ككدل عالمك ككات األعمك ككال الموجهك ككة ،مك ككن مجمك ككوع عالمك ككات التقيك ككيم المسك ككتمر الطالك ككب.
يمك ككن تنظ ككيم هك ككذه التقييم ككات ف ككي ش كككل ع ككروض وأسئلك ككة كتابي ك كة وف ككروض منزلي ككة وعم ككل ف ككردي ...ال ككخ

.

تتر عملية الموازنة لهذه العناصر لتقدير الفرقة البيداغوجية.

المادة : 103تحسب عالمة األعمال التطبيقية على أساس معدل عالمات االختبارات وعالمات التقارير وفق
موازنة تقدرها الفرقة البيداغوجية.
المــــــادة :104

ت ك ككنظم لك ك ككل سداس ك ككي دورتك ك كان لمراقب ك ككة المع ك ككارف والم ك ككؤهالت ،و تعتب ك ككر ال ك ككدورة الثاني ك ككة دورة

استدراكية.
تنظم الدورات االستدراكية لكل سداسي لنفس السنة الجامعية ،في أجل أقصاه شهر سبتمبر.
المـــــادة :105

تكتسك ككب الوحك ككدة التعليميك ككة نهائي ك كا لكك ككل طالك ككب ،إذا تحصك ككل علك ككى كك ككل الم ك كواد المكونك ككة لهك ككذه

الوح ك ك ككدة .تعتب ك ك ككر الم ك ك ككادة مكتس ك ك ككبة إذا كان ك ك ككت العالم ك ك ككة المحص ك ك ككل عليه ك ك ككا ف ك ك ككي ه ك ك ككذه الم ك ك ككادة تس ك ك ككاوي أو تف ك ك ككوق
.20/10
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تكتسب الوحدة التعليمية أيضا عن طريق التعويض ،إذا كان معدل مجموع العالمات المحصل عليها في
المواد المكونة لها ،موزونة بمعامالتها يساوي أو يفوق .20/10
المادة  :106ينجم عن اكتساب الوحدة التعليمية أيضا اكتساب األرصدة المسندة لها .و في هذه الحالة تعتبر
األرصدة المحصل عليها قابلة لالحتفاظ في نفس مسل التكوين وقابلة للتحويل في أي مسل تكوين آخر

يتضمن هذه الوحدة.

المادة  :107ال يسمح اإلقصاء من مادة مكونة للوحدة التعليمية باكتساب هذه الوحدة ،من خالل حساب معدل
العالمات المحصل عليها في المواد األخرى المكونة لذات الوحدة.
المادة  :108يعتبر السداسي مكتسبا بالنسبة لكل طالب تحصل على مجموع الوحدات التعليمية المكونة له وفقا
للشروط المحددة في المادة  98أعاله.
المادة :109يعتبر السداسي مكتسبا أيضا عن طريق التعويض ما بين مختلف الوحدات التعليمية ،على النحو
اآلتي:
-

يحسب المعدل العام للسداسي على أساس معدالت الوحدات التعليمية المكونة للسداسي ،موزونة
بالمعامالت الخاصة بها ،وعندئذ يعتبر السداسي مكتسبا إذا كان هذا المعدل يساوي أو يفوق .20/10

 ينجم عن اكتساب السداسي ،اكتساب األرصدة المسندة له والبالغ عددها ثالثون ( )30رصيدا.وال يسمح للطالب المقصى من مادة أو من وحدة تعليمية االستفادة من التعويض.

المادة  :110في حالة اإلخفاق في الدورة األولى ،يتقدم الطالب للمشاركة في الدورة االستدراكية بالنسبة
لالختبارات المتعلقة بالوحدات التعليمية غير المكتسبة .
في هذه الحالة ،يحتفظ الطالب بالمواد المكتسبكة طبقا للمادة  94المذكورة أعاله ،ويتقدم فقط لالختبارات المتعلقة
بالمواد غير المكتسبة.
في حالة اكتساب وحدة تعليمية عن طريق التعويض المقرر في المادة  94أعاله ،يمكن السماح للطالب
بالمشاركة في الدورة االستدراكية بالنسبة لالختبارات المتعلقة بالمواد غير المكتسبة لهذه الوحدة.

المادة  :111خالل الدورة االستدراكية ،تحدد العالمة الخاصة بكل مادة معينة على أساس العالمة المحصل
عليها في الدورة االستدراكية وفق كيفيات مراقبة المعارف والمؤهالت المحددة طبقا ألحكام المادة  88أعاله يعتمد
المعدل األفضل المحصل عليه بين الدورة األولى والدورة االستدراكية عالمة نهائية.
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المادة  :112إثر الدورة االستدراكية ،تعتبر الوحدة التعليمية وكذا السداسي محصل عليهما وفق نفس أحكام
المادتين  91و  92والمذكورتين أعاله.
في حالة عدم اكتساب وحدة تعليمية طبقا ألحكام المادة  84المذكورة أعاله ،فإن األرصدة المسندة للمواد
المكتسبة والمكونة لها يتم االحتفاظ بها.
المادة  :113يطبق مبدأ التعويض على:


الوحك ككدة التعليميك ككة :يسك ككمح التعك ككويض باكتسك ككاب الوحك ككدة التعليميك ككة مك ككن خك ككالل حسك ككاب معك ككدل عالمك ككات
المواد المشكلة لها والموزونة بمعامالتها.



السداس ك ك ككي :يس ك ك ككمح التع ك ك ككويض باكتس ك ك ككاب السداس ك ك ككي م ك ك ككن خ ك ك ككالل حس ك ك ككاب مع ك ك ككدل عالم ك ك ككات الوح ك ك ككدات
التعليمية المشكلة للسداسي والموزونة بمعامالتها.



الس ك ك ك ككنة ( ل ، 1ل، 2ل ) 3يس ك ك ك ككمح التع ك ك ك ككويض باكتس ك ك ك ككاب الس ك ك ك ككنة ( ل ، 1ل ، 2ل ) 3م ك ك ك ككن خ ك ك ك ككالل



تحتفظ السنة المكتسبة بالتعويض بالستين()60رصيدا المسندة إليها.

حساب معدل عالمات الوحدات التعليمية المشكلة له والموزونة بمعامالتها .

الفصل السادس عشر :التدرج في دراسات الليسانس نظام ل م د
المادة  :114يعتبر االنتقال من السداسي األول إلى السداسي الثاني لنفس السنة الجامعية ولنفس مسل التكوين
حقا لكل طالب مسجل بصفة منتظمة.
المادة  :115يعتبر االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ليسانس مكسبا للطالب الذي تحصل على
السداسيين األولين لمسار التكوين بالتعويض أو بدون تعويض.
المادة :117يسمح للطالب باالنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ليسانس ،إذا تحصل على ثالثين ()30
رصيدا على األقل ،منها  3/1على األقل في سداسي و 3/2في السداسي اآلخر.
المادة  :118يعتبر االنتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس ،مكسبا للطالب الذي تحصل على
السداسيات األربعة لمسار التكوين.
يسمح للطالب باالنتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس ،إذا تحصل على تسعين ( )90رصيدا على
األقل ،و اكتسب الوحدات التعليمية األساسية المطلوبة مسبقا لمواصلة الدراسات في التخصص.
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المادة  :119يمكن للطالب المسموح له باالنتقال في مسل التكوين وفق شروط االنتقال الواردة في المادتين
 100و  101المذكورتين أعاله ،االحتفاظ بالمواد المكتسبة .و في هذه الحالة يعتبر إجبار أو إعفاء الطالب من
متابعة الدروس واألعمال الموجهة واألعمال التطبيقية بالنسبة للمواد غير المكتسبة من صالحيات فريق التكوين.
المادة  :120يمكن ،حسكب الحالكة ،السماح للطالب الراسب فكي السنة الثانية أو السنة الثالثة في مسل تكوين،
بإعادة التسجيل في نفس المسل أو توجيهه نحو مسل تكوين آخر من طرف فريق التكوين.
تعطى قدر المستطاع األولوية لعملية توجيه الطلبة الذين هم في حالة إخفاق ضمن مسل التكوين األولى.
ينبغي أن تكؤدي هذه العملية ،عكن طريق المعابكر إلى بناء مسل فردي يتوافق وقدرات الطالب التي من شأنها أن
تسمح له بتدرج أفضل في مساره الدراسي.

فكي ككل الحكاالت ،ال يمككن للطالب المسجل فكي الليسانس البقكاء أكثكر من خمس ( )5سنوات ،حتى في حالة
إعادة التوجيه بينما يمكن السماح للطالب الذي تحصل على  120رصيدا أو أكثر ،بإعادة التسجيل لسنة
إضافية ،استثنائيا.

الفصل السابع عشر  :التسجيل والتدرج في دراسات الماستر
المادة  :121يخضع التسجيل في دراسات الماستر للمعايير اآلتية:
 الرغبة المعبر عنها من طرف المترشح. الشهادة المحصل عليها من قبل المترشح  ،والتي تسمح بالدراسات في الماستر. -نتائج المسار الجامعي للمترشح.

 توفر طاقات االستيعاب والتأطير في الماستر بالجامعة.المادة  :122للمشاركة و التسجيل في الماستر ،يجب على المترشح إيداع ملف التسجيل لدى المصالح
المعنية على مستوى الجامعة ؛ حسب اآلجال المحددة .ويجب أن يتضمن ملف المترشح ما يلي:
 رسالة تبرير. -شهادة ميالد.

 نسخة من شهادة الباكلوريا أو شهادة أجنبية معادلة. نسخة من شهادة النجاح المؤقتة المؤهل قانونا للتسجيل في الماستر. -يجب أن تكون مختلف كشوف النقاط تسلسليا في مسار الطالب.

 وثيقة الملحق الوصفي لشهادة النجاح( خاص بشهادات نظام ل.م.د). -شهادة حسن السيرة صادرة من المؤسسة األصلية.
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المادة :123يفتح التسجيل في السنة األولى ماستر ،بعد دراسة وترتيب ملفات الطلبة.ويمكن أن يخضع
المترشحون الختبار أو مقابلة أمام لجنة مشكلة من أعضاء فريق التكوين للماستر المعني.
المادة  :124يفتح التسجيل في السنة األولى ماستر لك:
 -حاملي شهادة الليسانس نظام ل.م.د ،أو شهادة أجنبية معادلة لها.

 الحاصلين على شهادة باكلوريا+أربع ( )04سنوات ليسانس نظام كالسيكي :ليسانس نظام قديم،شهادات الدراسات العليا ،أو شهادة أجنبية معادلة لها.

المادة  :125يفتح التسجيل في السنة الثانية ماستر للحاصلين على شهادة بكالوريا +خمس سنوات ،أو شهادة
جامعية أجنبية معادلة لها .وذل حسب شروط الترشح والتسجيل المحدد سابقا.
المادة  :126ال يحق للحاصلين على أول شهادة ماستر  ،الترشح لنيل شهادة ثانية في الماستر  ،إال بعد
إنقضاء مدة خمس سنوات( )05من تاريخ الحصول على الشهادة األولى من الماستر.
المادة : 127يعتبر االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ماستر مكسبا للطالب الذي تحصل على
السداسيين األولين لمسار التكوين.
المــــــادة  :128يس ك ككمح للطال ك ككب باالنتق ك ككال م ك ككن الس ك ككنة األول ك ككى إل ك ككى الس ك ككنة الثاني ك ككة ماس ك ككتر ،إذا تحص ك ككل عل ك ككى
خمس ك ككة وأربع ك ككين( )45رص ك ككيدا عل ك ككى األق ك ككل ،و تحص ك ككل أيض ك ككا عل ك ككى الوح ك ككدات التعليمي ك ككة المش ك ككروطة لمواص ك ككلة

الدراسات في التخصص.
المــــادة :129

يمكك ككن لفريك ككق التكك ككوين ،حسك ككب الحالك ككة ،السك ككماح للطالك ككب الك ككذي لك ككم يك ككتمكن مك ككن االنتقك ككال إلك ككى

السك ككنة الثانيك ككة فك ككي مسك ككل تكك ككوين بإعك ككادة التسك ككجيل ف ك كي نفك ككس المسك ككل أو بتوجيهك ككه نحك ككو مسك ككل تكك ككوين آخك ككر
م ك ككن ط ك ككرف فري ك ككق التك ك ككوين .تعط ك ككى األولوي ك ككة ق ك ككدر المس ك ككتطاع لعملي ك ككة توجي ك ككه الطلب ك ككة ال ك ككذين ه ك ككم ف ك ككي حال ك ككة

إخفكككاق ضك ككمن مسك ككل التككككوين .وينبغك ككي أن تك ككؤدي هكككذه العمليك ككة ،عك ككن طريك ككق المعك ككابر إلك ككى بنك ككاء مسك ككل فك ككردي
يتوافق وقدرات الطالب التي من شأنها أن تسمح له بتدرج أفضل في مساره الدراسي.
في كل الحاالت ،ال يمكن للطالب المسجل في الماستر البقاء أكثر من ثالث ( )03سنوات.
المادة  :130يتولى اإلشراف على مذكرة الماستر أستاذ حائز على رتبة :أستاذ أو أستاذ محاضر .وفي
الحاالت االستثنائية ،يمكن للمجلس العلمي للكلية الترخيص باإلشراف لألساتذة برتبة مساعد صنف"أ".
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الفصل الثامن عشر :مذكرات التخرج وشهادة النجاح المؤقتة.
المـــــــادة :131ف ك ك ككي الف ك ك ككروع والتخصص ك ك ككات الت ك ك ككي تس ك ك ككتلزم القي ك ك ككام بتربص ك ك ككات نهاي ك ك ككة الد ارس ك ك ككة أو مش ك ك ككاريع أو
مك ككذكرات ،يحك ككق لكك ككل طالك ككب فك ككي نهايك ككة الطك ككور الد ارسك ككي االسك ككتفادة مك ككن التك ككأطير مك ككن أجك ككل تحضك ككير مشك ككروع

نهاية الدراسة.

المادة  :132يتم اختيار موضوع المشروع بالتنسيق بين األستاذ المؤطر والطالب والمؤسسة المستقبلة إذا
استدعى األمر ذل  .ويخضع الموضوع لموافقة القسم؛ حسب التنظيم المعمول به.
المـــــادة :133ي ك كتم تقيك ككيم مشك ككروع نهايك ككة الد ارسك ككة مك ككن طك ككرف لجنك ككة تحكك ككيم متخصصك ككة تعينهك ككا اللجنك ككة العلميك ككة
للقسم.وذل خالل دورة جوان ،واذا استدعى األمر تبرمج دورة استثنائية خالل شهر سبتمبر.
المــــــادة  :134تتك ك ككوج الد ارسك ك ككات مك ك ككن أجك ك ككل الحصك ك ككول علك ك ككى شك ك ككهادة الماسك ك ككتر بإعك ك ككداد مك ك ككذكرة بصك ك ككفة فرديك ك ككة
ومناقشك ك كتها أم ك ككام لجن ك ككة بص ك ككفة علني ك ككة ،وذلك ك ك خ ك ككالل دورة جك ك كوان .واذا اس ك ككتدعى األم ك ككر تب ك ككرمج دورة اس ك ككتثنائية
للحاالت المتأخرة والمبررة من طرف المؤطرين ،وذل خالل شهر سبتمبر من نفس السنة.

المــــــادة :135يختك ك ككار الطالكك ككب المتفك ك ككوق فك ك ككي القسكك ككم أو التخصك ك ككص م ك ككن بك ك ككين الطلبك ك ككة ال ك ككذين زاولك ك ككوا د ارسك ك ككتهم
بطريقة نظامية(دون إعادة أو استد ار ) ،ولم يسبق له الخضوع ألية عقوبة تأديبية.
المادة :136يسلم الطالب عند التخرج شهادة نجاح مؤقتة بعد إحضار الوثائق التالية:
 بطاقة الطالب وبطاقة المكتبة. شهادة تبرئة الذمة ممضاة من جميع المصالح المعنية.المادة :137ال يمكن أن تمنح الشهادة المؤقتة إال بعد أربعة()04أسابيع من تاريخ المداوالت.
المادة :138ال تسلم شهادة النجاح المؤقتة إال للمعني أو من يحمل تفويضا قانونيا محر ار لدى الموثق.
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الفصل التاسع عشر :المرافقة(الوصاية):
المادة :139تتمثل مهمة المرافقة في المتابعة الدائمة للطالب من طرف أستاذ يسمي باألستاذ الوصي ،وذل من
أجل تمكين الطالب من االندماج في الحياة الجامعية وتسهيل حصوله على المعلومات حول عالم الشغل.
المادة :140ينظم المرافقة(الوصاية) من قبل رئيس القسم لفائدة طلبة السنة األولى من الطور األول على األقل،
لذا يتعين على رئيس القسم إعالم الطلبة بالترتيبات الموضوعة في مجال المرافقة.
المادة :141تضمن مهمة اإلشراف في إطار التزام فردي بين األستاذ الوصي ومدير الجامعة بحد أقصاه
تسعة()09أشهر في السنة ،وأربع ()04ساعات في األسبوع.
المادة :142يخضع األستاذ المشرف (الوصي) إلى تقييم دوري من قبل فريق ميدان التكوين ورئيس القسم.
و لهذا الغرض ،يلزم بتقديم تقرير عن نشاطاته كل ثالثة ()03أشهر ،يترتب على نتيجة التقييم تجديد اإللزام أو
إلغاءه.

المادة:143تحدث على مستوى الجامعة لجنة ،تدعى " لجنة اإلشراف"(المرافقة) ،يرأسها مدير الجامعة ،تتكون
من نائب مدير الجامعة المكلف بالتكوين العالي في التدرج ،مسؤولي ميادين التكوين ،أساتذة باحثين يعينهم
مدير الجامعة.
تسهر هذه اللجنة على تنظيم المرافقة على مستوى الجامعة وتقدم تقري ار سنويا تقويميا لهذه العملية ،وترفعه الى

الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي .ويجب أن يتضمن هذا التقرير -على الخصوص -تقييم الموارد
المسخرة والنتائج المتحصل عليها ،وذل إلرساء الممارسات البيداغوجية الحسنة وتعميمها.

المادة :144يستفيد األستاذ الباحث الذي يضمن فعليا مهمة اإلشراف(المرافقة) من مكافأة تحسب استنادا إلى
السعر الساعي المحدد في المادة 05من المرسوم التنفيذي رقم 293-01المؤر في  13رجب عام 1422هك
الموافق لك أول أكتوبرسنة2001م .وتدفع مكافأة اإلشراف كل ثالثة( )03أشهر.
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الفصل العشرون:الدراسات العليا(ماجستير -دكتوراه علوم -دكتوراه الطور الثالث ل.م.د)
المادة  :145يفتح االلتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير ،عن طريق المسابقة للحائزين على شهادة التدرج
طويل المدى أو شهادة تعادلها ،ويمكن أن يفتح االلتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير دون مسابقة لألول في

الدفعة للحائز على شهادة في التدرج طويل المدى والذي درس بانتظام في الكلية المعنية.

المادة  : 146إن طبيعة التكوين في الماجستير وكذا تسجيل موضوع المذكرة ،واعدادها ومتابعتها وتشكيل لجنة
المناقشة وشروط المناقشة وكيفياتها يضبطها المرسوم التنفيذي رقم 254-98المؤر في17أوت 1998م،المتعلق
بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.

المادة  : 147يتم التقييم في الدراسات العليا للسنة النظرية(ماجستير) كما يلي:
 حصول الطالب على معدل سنوي يساوي أو يفوق .20/10 أال يتحصل في أحد المقاييس على عالمة إقصائية(العالمة االقصائية هي .)20/07المادة  :148يفتح التسجيل للحصول على الدكتوراه للحائزين على الماجستير بمالحظة "حسن جدا" و" حسن" و"
قريب من الحسن" فقط.
المادة  :149يضبط المرسوم التنفيذي رقم 254-98المؤر في 17أوت 1998م ،المتعلق بالتكوين في
الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي .طبيعة التكوين في الدكتوراه ،واعدادها ومتابعتها وتشكيل
لجنة المناقشة وشروط المناقشة وكيفياتها.

 تهدف األطروحة لنيل الدكتوراه إلى تكريس قدرات المترشح لتحقيق عمل بحث مبتكر ذي مستوى قيموالمساهمة بصفة معتبرة في حل المشاكل العلمية والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية.

 يجب أن تقدم األطروحة بالضرورة  ،مساهمة معرفية نظرية أو تؤدي إلى تطبيقات جديدة.المادة  :150يفتح االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث عن طريق المسابقة على أساس الشهادات ،للمترشحين
الحائزين على شهادة الماستر أو أي شهادة معترف بمعادلتها ،مالم ينص القانون على خالف ذل .
المـــــادة  :151ت ك ككتم د ارس ك ككة ملف ك ككات المترش ك ككحين لتقي ك ككيم م ك ككؤهالتهم وق ك ككدراتهم ف ك ككي مج ك ككال القي ك ككام بأعم ك ككال البح ك ككث
بص ك ككفة مس ك ككتقلة ،وذلك ك ك طبق ك ككا لم ك ككا ورد ف ك ككي القك ك كرار ال ك ككوزاري رق ك ككم 329الم ك ككؤر ف ك ككي  05م ك ككاي 2014م ،ال ك ككذي
يع ك ككدل القك ك كرار رق ك ككم  191الم ك ككؤر ف ك ككي  16جويلي ك ككة2012م  ،وال ك ككذي يح ك ككدد تنظ ك ككيم التك ك ككوين ف ك ككي الط ك ككور الثال ك ككث
من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه.
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المادة  :152يضبط القرار الوزاري رقم 279 -03المؤر في 16جويلية سنة2012م ،المتضمن تحديد تنظيم
التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه ،المعدل والمتمم .طبيعة التكوين في الدكتوراه
الطور الثالث ،واعدادها ومتابعتها وتشكيل لجنة المناقشة وشروط المناقشة وكيفياتها.

الفصل الحادي والعشرون :المجالس التأديبية
المادة  :153يخضع كل طالب داخل الحرم الجامعي للقواعد العامة لالنضباط والحفاظ على النظام ،القائمة
على احترام اآلخر ،والذي يرتكز على:


وجوب احترام الغير ،وحسن المعاملة ،والتسامح ،والحفاظ على ممتلكات وتجهيزات الجامعة ،ويجب



عدم اصطحاب األشخاص األجانب عن الجامعة إلى داخل الحرم الجامعي كالمقرات اإلدارية



عدم الدخول بالسيارات إلى الحرم الجامعي وتوقيفها في األماكن المخصصة للراجلين والساحات العامة.

عليهم بالخصوص احترام القواعد األساسية للوقاية واألمن والمظهر والسلو والنظافة،
والبيداغوجية دون ترخيص صريح مسبق،





عدم السير أو اللعب في المساحات الخضراء.

عدم التدخين في األماكن التي يمنع التدخين فيها،

يمن استعم ل األجهزة االلكترونية (هاتف محمول MP4 ،MP3 ،وغيرها) ،والت خيـن أثن ء حصص
التكويـن والن وا ومن قش األطروح وق ع االمتح ن  ،الخ.
والم رج

واإلخالل بسير ال راس ،



يمن استعم ل مكبرا الصو بج نب الق ع



ضرورة االلتزام باالنضباط واالحترام التام في قاعات الدراسة واالمتحانات ،واحترام هيئة التدريس ومراقبة
االمتحانات.




االلتزام بالقواعد األساسية والتحلي بسيرة مثالية ولباس الئق للمظهر والهندام المحترم.

في حالة الضرورة يكون كل طالب محل تفتيش جدي لألشياء التي يحملها وللسيارة من طرف أعوان

المراقبة واألمن للجامعة ،وفي حالة الرفض يمنع من دخول الجامعة  ،ويخضع إلى اإلجراءات التأديبية.


تعتبر بطاقة الطالب شخصية ويجب المحافظة عليها واظهارها عند كل طلب.



إن عدم مراعاة هذه القواعد يعرض صاحبه إلى العقوبات المحددة في التنظيم.

المادة  :154ينشأ المجلس التأديبي على مستوى جامعة غرداية ،والذي يرأسه مدير الجامعة أو من يمثله .بعهدة
مدتها ثالث سنوات جامعية .ويتشكل المجلس التأديبي للجامعة من سبعة أعضاء دائمين و سبعة احتياطيين
يحضرون فقط في حالة غياب األعضاء الدائمين ،وهم كالتالي:



مدير الجامعة أو من يمثله رئيسا .

خمسة أساتذة كأعضاء دائمين وخمسة أساتذة كأعضاء احتياطيين يعينون من طرف مدير الجامعة.
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ممثل واحد دائم عن طلبة الجامعة وآخر احتياطي ،ينتخب من ومن بين الطلبة(أعضاء مجالس
التأديب للكليات).

المادة  : 155تكمن للمجلس التأديبي للجامعة صالحيات البث في كل درجات المخالفة المرتكبة على
مستوى حرم الجامعة ،السيما:
 كل مخالفات الدرجة األولى والثانية المرتكبة على مستوى الفضاءات البيداغوجية واإلدارية للجامعة غيرالملحقة بهيكل بيداغوجي تابع للكلية،أو القسم.

 -يعد هيئة طعن ضد ق اررات مجلس التأديب للكلية ،أو القسم.

 له صالحيات الفصل في طلبات إعادة اإلدماج وطلبات العفو.المادة  :156يتعين على كل كلية إنشاء مجلس تأديبي للكلية ،ويتشكل من سبعة أعضاء:
-

عميد الكلية أو من ينوبه رئيسا.

 خمسة أساتذة كأعضاء دائمين و خمسة أساتذة كأعضاء احتياطيين ،يتم انتخابهم من قبل أساتذة الكلية. -ممثل واحد دائم عن طلبة الكلية وآخر احتياطي ،يتم انتخابهم من قبل طلبة الهيئة المعنية.

المادة  :157تكمن صالحيات المجلس التأديبي للقسم في البت في المخالفات من الدرجة األولى المرتكبة
على مستوى ،ويبقى في دورة مفتوحة طيلة فترة إجراء االمتحانات.

المادة  : 158يتشكل المجلس التأديبي للقسم من سبعة أعضاء:
 رئيس القسم أو ممثال عنه رئيسا. خمسة أساتذة أعضاء دائمين و خمسة أساتذة أعضاء إضافيين ،يتم انتخابهم من بين أساتذة القسم، -ممثل دائم عن الطلبة وآخر احتياطي ،يتم انتخابهم من قبل طلبة القسم.

المادة  : 159تمارس السلطة التأديبية المكونة لهذا الغرض من قبل المجالس التأديبي على النحو التالي:
المجلس التأديبي للكلية للنظر في المخالفات من الدرجة األولى ،والمخالفات من الدرجة الثانية ،والتي ال
تتجاوز عقوبتها الطرد لمدة أكثر من سنة.

المجلس التأديبي للجامعة للنظر في المخالفات من الدرجة الثانية ودراسة الطعون المتعلقة بق اررات
المجلس التأديبي للكلية.

المادة  :160تبعا لتقرير مفصل موجه لرئيس المجلس التأديبي ،يستدعي هذا األخير أعضاء المجلس التأديبي
كتابيا في أجل ألقصاه أسبوع ،يحتوي هذا التقرير على مايلي:
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هوية الطالب(ة) المعني(ة)بالتأديب .

وصف مفصل لألحداث وتحديد الضرر ،محرر من ِقبل ضابط الحالة.

اسم شاهد عيان إن وجد.

كل عناصر األدلة.

ملخص السيرة الدراسية للطالب.
المادة  :161تتمثل مخالفات الدرجة األولى في الحاالت اآلتية:


محاولك ك ككة الغك ك ككش أو الغك ك ككش المثبك ك ككت فك ك ككي االمتحك ك ككان(تمرير أوراق مسك ك ككودة أو أوراق االمتحك ك ككان ،إمك ك ككالء،



تع ك ك ككدي لفظ ك ك ككي أو حرك ك ك ككي اتج ك ك ككاه كاف ك ك ككة المستخدمين(أس ك ك ككاتذة وأس ك ك ككاتذة ب ك ك ككاحثين واألعك ك ك كوان اإلداري ك ك ككين

عرض وثائق االمتحان قصد تر الزمالء النظر إليها والنقل عنها)،
والتقنيين وأعوان المصالح)،



عدم االمتثال للتوجيهات المقدمة من قبل هيئة التدريس أو المكلفون باألمن،



طلب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة االمتحان.

المادة  : 162تتمثل مخالفات الدرجة الثانية في الحاالت اآلتية:


إعادة ارتكاب مخالفات الدرجة األولى،



غ ك ككش متعم ك ككد ومهي ك ككأ ف ك ككي االمتح ك ككان( تمري ك ككر أوراق المس ك ككودة أو وث ك ككائق االمتح ك ككان ،النق ك ككل عل ك ككى أوراق
معك ك ككدة خصيصك ك ككا للغك ك ككش ،اسك ك ككتعمال الهك ك ككاتف النقك ك ككال ولواحقك ك ككه ،اآلالت الحاسك ك ككبة المبرمجك ك ككة ،تجهي ك ك كزات

إلكترونية،)...


عرقل ك ككة الس ك ككير الحس ك ككن لنظ ك ككام الجامع ك ككة الجامع ك ككة؛ باس ك ككتعمال العن ك ككف ،التهدي ك ككد ،وك ك ككل الس ك ككبل المؤدي ك ككة



المساس بالسالمة الجسدية لمستخدمي الجامعة والطلبة،

إليه والفوضى المنظمة،


التزوير واستعمال المزور وتحوير الوثائق اإلدارية،



انتحال الشخصية،



القذف في حق مستخدمي الجامعة والطلبة،



أعمال التشويش و زرع الفوضى المؤدية إلى عرقلة حسن سير الجامعة،



السرقات ،واستغالل الثقة ،وتحويل ممتلكات الجامعة أو األساتذة أو الطلبة،



إت ك ك ككالف متعمكك ك ككد لممتلك ك ك ككات الجامعكك ك ككة (تكس ك ك ككير الك ارسكك ك ككي ،الط ك ك ككاوالت ،األب ك ك ك كواب ،النواف ك ك ككذ ،الحنفيكك ك ككات



سرقة األعمال العلمية( االنتحال)،

وألواح الملصقات...الخ(،



الشتم والكالم البذيء في حق مستخدمي الجامعة والطلبة،
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رفض االمتثال والخضوع للمراقبة والتفتيش داخل الحرم الجامعي.

المـــــادة  :163المخالف ك ككات المبين ك ككة ف ك ككي الم ك ككادتين  161و 162م ك ككن ه ك ككذا الق ك ككانون واردة عل ك ككى س ك ككبيل المث ك ككال ال
الحصك ككر ،وعليك ككه فك ككان أيك ككة مخالفك ككة يقرهك ككا المجلك ككس التك ككأديبي وغي ك كره مك ككذكورة فك ككي المك ككادتين أعك ككاله تعتبك ككر مخالفك ككة
مك ك ككن الدرجك ك ككة األولك ك ككى أو مك ك ككن الدرجك ك ككة الثانيك ك ككة؛ بك ك ككالنظر إلك ك ككى تأثيراتهك ك ككا الفرديك ك ككة أو الجماعيك ك ككة علك ك ككى مسك ك ككتوى

الجامعة.

المادة  :164العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة األولى هي:


إنذار شفوي،



إنذار كتابي يدرج في الملف البيداغوجي الطالب،



توبيخ يدرج في الملف البيداغوجي الطالب،



تمنح عالمة 20/00آليا لالمتحان الذي ثبت الغش فيه أو محاولة القيام بالغش.

المادة  :165العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية هي:


اإلقص ك ككاء م ك ككن الم ك ككادة أو الوح ك ككدة المعنيك ك ككة ،ي ك ككؤدي ه ك ككذا اإلقص ك ككاء حتمك ك ككا إل ك ككى ع ك ككدم المص ك ككادقة علكك ككى



اإلقص ك ككاء م ك ككن السداس ك ككي أو الس ك ككنة الجاري ك ككة حس ك ككب الت ك ككدرج إن ك ك ككان سداس ك ككيا أو س ك ككنويا .ي ك ككؤدي ه ك ككذا

النتائج التي يكون قد حصل عليها الطالب في هذه المادة أو الوحدة،

اإلقص ككاء حتم ككا إل ككى ع ككدم المص ككادقة عل ككى النت ككائج الت ككي ق ككد تحص ككل عليه ككا ف ككي ه ككذا السداس ككي أو ف ككي
هذه السنة،



اإلقصك ككاء مك ككن السداسك ككي أو مك ككن السك ككنة الجاريك ككة حسك ككب مك ككا إذا كك ككان التك ككدرج سداسك ككيا أو سك ككنويا .يك ككؤدي
ه ك ككذا اإلقص ك ككاء حتم ك ككا إل ك ككى ع ك ككدم المص ك ككادقة عل ك ككى النت ك ككائج الت ك ككي يك ك ككون ق ك ككد حص ك ككل عليه ك ككا ف ك ككي ه ك ككذا

السداسي أو في هذه السنة،


اإلقص ك ككاء لسداس ك ككيين أو س ك ككنتين باحتس ك ككاب السداس ك ككي أو الس ك ككنة الجاري ك ككة ،حس ك ككب م ك ككا إذا ك ك ككان الت ك ككدرج
سداس ككيا أو س ككنويا .ي ككؤدي ه ككذا اإلقص ككاء حتم ككا إل ككى ع ككدم المص ككادقة عل ككى النت ككائج الت ككي حص ككل عليه ككا
في هذا السداسي أو في هذه السنة،



اإلقص ك ككاء لسداس ك ككيين أو س ك ككنتين باحتس ك ككاب السداس ك ككي أو الس ك ككنة الجاري ك ككة ،حس ك ككب م ك ككا إذا ك ك ككان الت ك ككدرج
سداس ككيا أو س ككنويا .ف ككي ك ككل مؤسس ككة للتعل ككيم الع ككالي .ي ككؤدي ه ككذا اإلقص ككاء حتم ككا إل ككى ع ككدم المص ككادقة
على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة.

المادة  : 166إن العقوبات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية ال تلغي المتابعات المنصوص عليها في
التشريع والقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
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المادة  :167تقوم وجوبا الجهة البيداغوجية المؤهلة باتخاذ إجراءات تحفظية ،ريثما يصدر قرار مجلس التأديب
بالنسبة لحاالت الغش والمخالفات من الدرجة الثانية ،وتحسب مدة تنفيذ هذه اإلجراءات من مدة العقوبة
الممنوحة.
المادة  :168تتخذ بشأن الق اررات الصادرة عن المجالس التأديبية ما يلي:


تبلغ للطالب المعني.



تنشر في لوحة اإلعالنات.



يدرج في الملف البيداغوجي للمعني.



ترسل نسخ من محاضر المجالس التأديبية إلى نيابة مديرية الجامعة.



يرسل إلى المؤسسات األخرى التابعة للتعليم العالي و مصالح الخدمات الجامعية التي يتبع لها الطالب.
وذل في حالة ما إذا كانت العقوبة هي الطرد لسنة على األقل.

المادة  :169يمكن للطالب المعاقب أن يقدم طعنا كتابيا أو التماسا ممضيا ومؤرخا خالل الخمسة عشر يوما
الموالية لتاريخ تبليغ القرار حسب الحالة كما يلي:


ق اررات المجلس التأديبي للكلية يطعن فيها أمام رئيس المجلس التأديبي للجامعة.



ق اررات المجلس التأديبي للجامعة يلتمس إعادة النظر فيها من رئيسها.

المــــادة 170

 :يمكك ككن أن يتقك ككدم الطالك ككب بالتمك ككاس إللغ ك كاء العقوبك ككة مك ككن الدرجك ككة األولك ككى مك ككن رئك ككيس المجلك ككس

التك ككأديبي(رئيس الجامعك ككة) بعك ككد انقضك ككاء سك ككنة مك ككن صك ككدور ق ك كرار المجلك ككس ش ك كريطة أن يثبك ككت خك ككالل هك ككذه الفت ك كرة
انضك ككباطه التك ككام وسك ككلوكه الحسك ككن وتفوقك ككه الد ارسك ككي .يقك ككدم الطلك ككب إلك ككى عميك ككد الكليك ككة الك ككذي يحولك ككه بك ككدوره إلك ككى

الجهة المختصة.

الفصل الثاني والعشرون :الجمعيات والمنظمات والنوادي الطالبية.
المادة  :171يتمتع الطلبة بحرية إنشاء الجمعيات والمنظمات والنوادي الطالبية طبقا للقوانين السارية المفعول.
المادة  :172عندما يتم اعتماد تنظيم أو جمعية أو نادي طالبي ،يجب على مكتبها تسليم نسخة من قرار
اعتمادها وأعضاء مكتبها إلى األمانة العامة للجامعة .كما يجب تقديم محضر التعيين عند بداية كل سنة جامعية
واعالم إدارة الجامعة عند كل تعديل فيه.

المادة  :173يرخص للطلبة تنظيم أنشطة ثقافية وعلمية داخل الجامعة بناء على طلب خطي موجه إلى رئيس
المؤسسة يحدد فيه:
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 المرافق المطلوبة. موضوع وتاريخ النشاط. -أسماء أعضاء اللجنة المنظمة ،وذل  15يوما قبل موعد النشاط مع مراعاة مقتضيات المادة  128من هذا

النظام.

المادة  :174يجب على التنظيمات الطالبية المعتمدة داخل الجامعة موافاة اإلدارة المركزية للجامعة ببرنامج
نشاطها السنوي ،وتقديم حصيلة سنوية لنشاطاتها للسنة الماضية قبل 15أكتوبر من كل سنة جامعية.

المادة  :175المقرات الموضوعة تحت تصرف التنظيمات والجمعيات والنوادي يمنع استخدامها لغير األغراض
المرخص بها من ِقبل الجامعة.
المادة :176تتمتع التنظيمات والجمعيات بحرية عقد االجتماعات داخل الجامعة بعد إذن مسبق من إدارة
الجامعة شريطة أال يتسبب ذل في عرقلة النشاطات البيداغوجية والعلمية للجامعة.
المادة  :177تخضع دعوة أي شخص أجنبي عن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات عامة في إطار نشاطات
المنظمات أو النوادي للموافقة المبدئية لإلدارة المركزية للجامعة.
المادة  :178تخضع الجمعيات لنفس القوانين المطبقة على الطلبة ،ومنها الحفاظ على النظام داخل الجامعة
الذي يعتمد على احترام الغير والمعاملة الحسنة والتسامح والحفاظ على الممتلكات وتجهيزات المؤسسة.
المادة  :179يمنع منعا باتا كل نشاط يستهدف القيام بالتشويش واإلخالل بالنظام العام وعرقلة السير الحسن
للنشاطات البيداغوجية مثل :المقاطعة والمنع من حضور الدروس واالمتحانات واإلعالنات والتجمعات غير
المرخص بها والتحريض على اإلضراب وغيرها.
المادة  :180عالوة على المخالفات المذكورة في المادة  161من هذا القانون تشمل المخالفات من الدرجة
األولى بالنسبة للمنظمات والجمعيات الطالبية:


استدعاء شخص غريب عن الجامعة إللقاء محاضرات عامة بدون الترخيص المسبق.



اإلعالنات غير المرخص بها.



التنظيم أو المشاركة في تجمع لإلضراب بدون إشعار مسبق.



تنظيم التبرعات والتسويق وجمع األموال وغيرها .

المادة  :181عالوة على المخالفات المذكورة في المادة  162من هذا القانون ،تشمل المخالفات من الدرجة
الثانية بالنسبة للمنظمات والجمعيات الطالبية:
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تكرار المخالفات من الدرجة األولى.



استعمال المقرات الموضوعة تحت تصرف الجمعيات لغير األغراض المرخص بها.

المادة : 182يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة األولى أو الثانية خارج المادتين،161 :
 162ويقره للتطبيق.
المادة  :183تطبق العقوبات المحددة في المادة 164على مخالفات الدرجة األولى.
المادة  :184عالوة على العقوبات المذكورة في المادة  165تكون العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية
محددة كما يلي:


توقيف نشاطات الجمعية ،وتحدد مدة التوقيف من طرف المجلس التأديبي حسب خطورة المخالفة.



الغلق النهائي لمكتب الجمعية في حالة خطأ فادح أو تكرار مخالفات الدرجة األولى.



في كل الحاالت يتم إعالم الجهات الوصية بنسخة من قرار المجلس التأديبي.

الباب الثالث :المكتبات
المادة  :185تشمل الجامعة على مكتبة المركزية و مكتبات للكليات .وتعمل قاعات المطالعة حسب التوقيت
المحدد من طرف اإلدارة.
المادة : 186يخصص الدخول إلى مكتبات الجامعة واالستفادة من رصيدها الوثائقي للفئات التالية:



األساتذة والطلبة المسجلين بصفة منتظمة في كلية من كليات الجامعة.

األشخاص المرخص لهم من قبل مسؤول المكتبة أو من ينوبه في إدارة وتسيير المكتبة من األساتذة

الجامعيين ،الباحثين والطلبة القادمين من خارج الجامعة .



الموظفين المرخص لهم من قبل المسؤول المباشر عند الضرورة وخارج أوقات عملهم.

المادة  :187يعمل بن اإلعارة طوال فترة تحددها إدارة المكتبة.
المادة :188تمنح للطلبة الجدد بعد تسجيلهم بطاقة المكتبة .تعد هذه البطاقة وثيقة شخصية البد من تقديمها
عند كل طلب وال يمكن إعارتها ،ويجب التبليغ عن ضياعها لدى الجهات المسؤولة.
المادة  : 189إن قاعات المطالعة فضاء عمل وتفكير ،لذا يتعين التزام الهدوء التام فيها  ،وكل إخالل بالهدوء
والنظام أو عرقلة لسير المكتبة يؤدي بصاحبه – حسب درجة خطورته -إلى تطبيق العقوبات اآلتية:
التنبيه واالنذار الشفوي.
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الدعوة إلى مغادرة المكان.
المنع من دخول المكتبة فترة معينة بموجب مقرر من مسؤول المكتبة.
الطرد النهائي من مكتبات الجامعة.

االحالة على المجلس التأديبي.

وتعمل قاعة المطالعة حسب التوقيت المحدد من طرف اإلدارة ،ويحق ألعوان األمن منع الدخول إلى قاعة

المطالعة خارج األوقات المحددة.

المادة :190يمنع منعا باتا السلوكيات اآلتية:



أخذ كتاب أو الخروج به من المكتبة دون ترخيص أو دون إتمام إجراءات اإلعارة.

الدخول إلى مخزن الكتب بالمكتبة وأخذ الكتب مباشرة من الرفوف.



الكتابة أو التخطيط أو أي شكل من أشكال إتالف الكتب.



وضع المالبس فوق الطاوالت.



التدخين واألكل داخل قاعة المطالعة .



الجلوس في وضعية مخلة بالحياء داخل قاعة المطالعة.

المادة :191كل محاولة لعرقلة السير الحسن للمكتبكة بما في ذل المشاجرة مع الموظفين العاملين بالمكتبة
تؤدي حسب درجة خطورتها إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 175من هذا النظام.
المادة  :192يلزم كل طالب ضيع أو شوه أو أتلف كتابا بتعويضه في خمسة نسخ أصلية ،واذا لم يتوفر في
السوق فهو مجبر على تسديد قيمته المالية ( )05مرات .كما يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية ضده حسب الحالة.
المادة  :193يمكن للطالب أن يستعير ( )02كتابين لمدة أسبوع ،وذل ضمن االستعارة الخارجية ،وال يمكن في
أي حال من األحوال تجديد اإلعارة الخارجية للكتاب قبل مضي أربع وعشرون ( )24ساعة من إرجاعه .وطيلة

مدة اإلعارة الخارجية يكون المستعير مسؤوال عن الكتب التي بحوزته.

المادة :194يجب على جميع رواد المكتبة تسوية وضعيتهم تجاه المكتبة مع كل نهاية سنة جامعية وذل عن
طريق الحصول على وثيقة تبرئة من المكتبة .شهادة التبرئة إلزامية تمكن الطالب من االستفادة من خدمات
المكتبة في السنة الجامعية الجديدة ،وبالنسبة للطلبة المتخرجين ال تسلم لهم شهادة التخرج إال بعد استرجاع

الكتب المعارة.

المادة:195تعد شهادة التبرئة بالنسبة إلى األساتذة إلزامية إلمضاء محضر الخروج الخاص بالعطلة الصيفية.
وهي إلزامية ألي شخص ليتمكن من االستفادة من خدمات المكتبة الجامعية مع مطلع السنة الجامعية القادمة.
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المادة  : 196كل تأخير في إرجاع الكتب المستعارة بعد التاريخ المحدد يعرض صاحبه إلى عقوبة الحرمان من
االستعارة لمدة تساوي ضعف مدة التأخير.
المادة :197يؤدي كل خرق للنظام الداخلي للمكتبة إلى عقوبات حسب درجة خطورتها كالحرمان المؤقت أو
الدائم من اإلعارة بنوعيها وقد يحال الطالب على المجلس التأديبي.
المادة  : 198يمنع على أي شخص الدخول إلى مخزن المكتبة إال في الحاالت االستثنائية وبعد الحصول على
إذن كتابي من مسؤول المكتبة.
المادة  : 199تستبعد من االعارة الخارجية الموسوعات والقواميس ،والكتب النادرة والثمينة ،واألطروحات
والرسائل الجامعية والمذكرات العلمية .
المادة  :200تعاد عملية جرد وثائق المكتبة واحصائها كل سنة أثناء العطلة الصيفية لذل يعلم القراء عن
طريق اإلعالن بتاريخ هذه العملية .وبتاريخ آخر أجل السترجاع الوثائق المستعارة والذي يجب أن يتم دون أي
استثناء من المستعيرين  15يوما قبل تاريخ انطالق عملية الجرد ونتائج هذه العملية ترسل من مسؤولي المكتبات

إلى مدير المكتبة المركزية والذي بدوره يرسل تقري ار شامال عن وضعية الجرد إلى السيد مدير الجامعة.
المادة  :201عند غياب مسؤول المكتبة يسهر مساعدوه على التطبيق الحرفي لهذا النظام.

الباب الرابع :اإلعالم اآللي
المادة  :202يقصد بموارد شبكة اإلعالم اآللي كل وسائل معالجة المعلومات المتوفرة داخل الجامعة والوسائل
التي تساعد على التواصل عن بعد.
المادة  :203يقصد بموارد الشبكة كل وسائل الربط واإليصال المتوفرة داخل الجامعة بما في ذل خدمات
االنترنيت( قواعد المعلومات ،البريد االلكتروني ،المنتديات) ،وكل وسائل نقل وارسال المعلومات.
المادة  :204يسمح باستعمال موارد اإلعالم اآللي والشبكات داخل الجامعة للفئات التالية:
األساتذة الجامعيين.

الطلبة المسجلين بصفة منتظمة في إحدى كليات الجامعة.

األشخاص المرخص لهم من قبل رئيس مركز األنظمة والشبكات.
المادة  :205يعتبر مركز األنظمة وشبكات اإلعالم واالتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد ،المسؤول
المباشر عن موارد اإلعالم اآللي والشبكات داخل الجامعة.
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المادة  :206ال يسمح باستعمال موارد اإلعالم اآللي والشبكات التابعة للجامعة إال لألشخاص المرخص لهم،
والمكلفين بالمهام اإلدارية ،البحث العلمي ،الدراسات ،التطوير والتبادل التقني ،نشر المعلومات العلمية ،التقنية
والثقافية.
المادة  :207كل مستعمل سواء أكان طالبا ،أو أستاذا ،أو باحثا ،أو موظفا ،عليه أن يتقيد بقواعد حسن
استعمال أجهزة اإلعالم اآللي والشبكات التابعة للجامعة.
المادة  :208كل مستعمل يتعهد بأن ال يستعمل وسائل اإلعالم اآللي التابعة للجامعة إال في إطار المهام
الموكلة إليه داخل الجامعة.
المادة  :209الحسابات الرقمية المفتوحة للمستخدمين تعتبر شخصية.
الحسابات الرقمية الشخصية تعتمد على كلمات مرور شخصية.
يمنع تمرير كلمات المرور لآلخرين مهما كانت الذريعة.
المادة  :210يتعهد المستعملون بعدم السماح لألشخاص غير المرخص لهم باستعمال موارد اإلعالم اآللي
والشبكات التابعة للجامعة.
كما يمنع على المستعملين مغادرة جهاز الكومبيوتر ،قبل الخروج من التطبيقات أو قفل الحساب الخاص.
المادة  :211يمنع منعا باتا ربط جهاز الكومبيوتر بشبكة الجامعة وشبكة أخرى تتوفر على خدمة االنترنيت
(  )CONNEXION MODEM ,ADSLفي آن واحد.
المادة  :212يمنع منعا باتا تثبيت برامج للتحايل على اإلجراءات األمنية داخل شبكة الجامعة.
المادة  :213يتعهد المستعمل بأن ال يقوم بتصرفات تؤدي إلى:
إخفاء هويته.
انتحال صفة شخص آخر.

االستحواذ على كلمة مرور شخص.

استخدام أو تعديل بيانات أشخاص آخرين بدون إذن ،حتى ولو لم يقوموا بحمايتها ،وخاصة حسابات
البريد االلكتروني.

إحداث خلل في الشبكة.
استخدام موارد اإلعالم اآللي والشبكة استخداما غير عقالني.
تعديل أو حذف معلومات خاصة بالنظام.

النظـام الـداخلـي جلـامـعـة غـردايـة

37

الدخول عبر الشبكة إلى أجهزة الغير دون ترخيص.
المادة  :214يتعد مستعملو االنترنيت داخل الجامعة بك:
عدم اإلدالء ببيانات (شفهية أو مكتوبة) من شأنها التأثير على سالمة شخص آخر ،التشهير به،
اإلساءة إليه ،سبه أو شتمه.

عدم اإلرسال المكثف للبريد االلكتروني غير المرغوب فيه أو المزعج.

عدم استعمال فضاء ويب الجامعة ألغراض شخصية ،تجارية  ،أو نشر معلومات تنته حقوق الملكية
الفكرية.

احترام القوانين الخاصة بالملكية الفكرية.
المادة  :215كل ما يترتب على االستعمال غير الالئق ألجهزة اإلعالم اآللي يتحمله الشخص المستعمل
وحده ،وتعتبر الجامعة غير مسؤولة عنه.
المادة :216يمنع على مستعملي االنترنيت داخل الجامعة تصفح المواقع اإلباحية والمواقع المحظورة.
المادة  :217كل مستعمل يلتزم بالحفاظ على ملفاته الرقمية ونسخها بصفة دورية.
المادة  :218إن قاعات االنترنيت والمخابر بالجامعة مفتوحة لفترة تحددها إدارة الكلية.
المادة  :219إن قاعات االنترنيت والمخابر قاعات عمل وتفكير ،فالهدوء فيها واجب وملزم ،وكل تصرف
من شأنه اإلخالل بالهدوء أو إزعاج اآلخرين يؤدي بمرتكبه – حسب درجة خطورته -إلى تطبيق العقوبات

اآلتية:


التنبيه و /االنذار الشفوي؛



الدعوة إلى مغادرة المكان.



المنع من الدخول فترة معينة بموجب مقرر تصدرها اإلدارة.



الطرد النهائي من قاعات االنترنيت والمخابر.



االحالة على المجلس التأديبي .

المادة  :220كل شخص الحق عطبا تقنيا بجهاز كومبيوتر أو لواحقه  ،فهو مجبر على تسديد قيمته أو قيمة
إصالحه ،زيادة على ذل يمكن أن تتخذ ضده إجراءات تأديبية حسب الحالة.
المادة  :221تعاد عملية إعداد أجهزة كومبيوتر الخاصة بقاعات االنترنيت على مستوى الكلية ،لذل يعلم
مستعملو كل قاعة عن طريق اإلعالن بتاريخ هذه العملية ،وبتاريخ آخر أجل لحفظ ملفاتهم.

النظـام الـداخلـي جلـامـعـة غـردايـة

38

الباب الخامس :المستخدمون اإلداريون و األساتذة.
الفصل األول :االنضبـاط العام
المادة  :222يقصد باالنضباط العام ،تقيد المستخدمين بجميع الواجبات الواردة في النصوص القانونية
األساسية الخاصة ،السيما االلتزامات المتمثلة على وجه الخصوص في اإلخالص واتقان العمل والتحفظ والحياد.
المادة  :223يجب االلتزام باإلخالص من خالل نزاهة ووفاء المستخدمين تجاه المؤسسة ،وبالتالي يعتبر
المستخدم مسؤوال عن المخالفات التالية:



عدم احترام مواقيت العمل بكيفية متكررة واعتيادية.

األعمال والمحاوالت التخريبية للممتلكات العقارية والمنقولة المرتكبة عمدا وبدوافع عدوانية والمتسببة في

عرقلة واختالل السير الحسن للجامعة.



سرقة و اختالس أمال ووسائل الجامعة.



االستعمال االحتيالي ألمال ووسائل الجامعة لغايات غير مشروعة.



التقصير واالمتناع غير المبرر عن تنفيذ التعليمات القانونية الصادرة عن السلطة اإلدارية ،والمترتب



التهديدات والتحرشات داخل أماكن العمل بهدف زرع الفوضى واالضطرابات في الجامعة.

عنها أضرار أو خسائر فادحة.



عدم احترام مواقيت العمل بكيفية متكررة واعتيادية.



التحيز وعدم النزاهة في العمل لدوافع سياسية أو جهوية أو دينية ،أو غيرها...

المادة  :224يجب االلتزام بالتحفظ  ،والتحلي باستمرار بسلو مشرف(قوال وفعال) داخل الجامعة وخارجها  ،مما
يحفظ لها السمعة الطيبة ،كما يجب االمتناع عن كل نشاط يتنافى مع صفة الوظيفة المشغولة.
المادة : 225يعد كل نشاط غير مرتبط بمنصب العمل ،وكذا إفشاء األسرار المهنية والنيل من المصالح المادية
والمعنوية للجامعة والتي تشغل المستخدم عن أداء واجباته المهنية بكل استقاللية وفعالية منافيا للنظام العام،

ويندرج تحت هذا االلتزام المخالفات اآلتية:


اإلخفاء العمدي لنشاط يتنافى مع ممارسة الوظيفة المشغولة أو التهرب من الواجبات التنظيمية بهدف
اإلضرار بالجامعة.



تنظيم اجتماعات مهما كانت طبيعتها دون رخصة إدارة الجامعة أو إلقاء خطب دعائية أثناء العمل



تنظيم التبرعات وجمعها مهما كانت طبيعتها ،في أماكن العمل خارج اإلجراءات القانونية ودون رخصة

وبمناسبة أدائه.

مسبقة من إدارة الجامعة.
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اإلخالل بالتزام السر المهني وافشاء محتوى أي وثيقة أو حدث أو خبر يحوزه المستخدم أو يطلع عليه،
باستثناء ما تقتضيه ضرورة الخدمة.



إخفاء ملفات الخدمة وأوراقها ووثائقها أو إتالفها وتحويلها أو اطالع الغير عليها.



أعمال العنف البدني والقذف والشتم والتهديد داخل أماكن العمل.



التجمعات خارج النشاط النقابي داخل أماكن العمل ومحيط الحرم الجامعي ،قصد اإلخالل بالسير



يمنع الطبخ وتسخين األكل واستعمال اآلالت الكهرومنزلية الخاصة بالمستخدم داخل المكاتب والمرافق



يمنع تحويل المقرات البيداغوجية واإلدارية إلى أي نشاط يتنافى مع الهدف الذي خصصت من أجله.

الحسن للجامعة وخدمة ألغراض تتعارض مع ممارسة الحقوق النقابية المعترف بها قانونيا.

األخرى.

المادة  :226يجب االلتزام بالحياد من خالل مراعاة مبدأ تساوي الجميع في االستفادة من خدمات الجامعة دون
تمييز أو معاملة مجحفة بأي شكل من األشكال ويتمثل عدم مراعاة هذا االلتزام فيما يلي:




تزوير أو محاولة تزوير وثائق المصلحة قصد اإلضرار بأحد المستفيدين من خدمات الجامعة.

استعمال الوظيفة للتفضيل أو اإلضرار بالمستفيدين من خدمات الجامعة.

المحاباة أو إقصاء مستعملي مصالح الجامعة دون موجب قانوني.

المادة  :227يحرم من التكوين لمدة ثالث سنوات كل من تنازل عن التكوين بعدما سجل ترشحه بنفسه أو عن
طريق االنتقاء من طرف مرؤوسيه  ،ما لم يعترض ذل ظرفا استثنائيا كالمرض أو ضرورة مصلحية.

الفصل الثاني :الحقوق و الواجبات
المــــــادة  :228يتمتك ك ككع كافكك ككة المسك ك ككتخدمين مكك ككن جميك ك ككع الحقك ك ككوق ويتوج ك ككب علك ك ككيهم االلت ك ك كزام بجميك ك ككع الواجبك ك ككات؛
باعتبك ككارهم مك ككوظفين وعمك ككاال إداريك ككين وتقنيك ككين وأعوان ك كا مصك ككالح وأع ك كوان متعاقك ككدين وعمك ككاال مهنيك ككين بالجامعك ككة ،

بن ك ككاء عل ك ككى م ك ككا ورد ف ك ككي األم ك ككر رق ك ككم  ،03-06الم ك ككؤر ف ك ككي  19جم ك ككادى الثاني ك ككة ع ك ككام 1427ه ك ك ك المواف ك ككق 15
يولي ك ككو سكك ككنة 2006م ،الك ك ككذي يتضك ك ككمن القك ك ككانون األساسك ك ككي العك ك ككام للوظيفك ك ككة العمومي ك ككة؛ الس ك ككيما الم ك ك كواد مكك ككن 26

إلى  ،54وذل في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما.

الفصل الثالث :المدة القانونية للعمل
المادة  :229يقصد بالمدة القانونية للعمل الوقت الذي يكون فيه المستخدم تحت تصرف الجامعة إما في مكان
العمل نفسه ،واما في مكان آخر من أجل إعداد أو أداء مهام مرتبطة بمناصب عمله.
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المــــادة :230

تحك ككدد المك ككدة األسك ككبوعية للعمك ككل بالنسك ككبة للمسك ككتخدمين اإلداريك ككين والتقنيي ك ككن وعمك ككال المصك ك ككالح

ب ك ككأربعين ( )40س ك ككاعة .وتح ك ككدد مواقي ك ككت العم ك ككل الواج ك ككب التقي ك ككد به ك ككا حس ك ككب التنظ ك ككيم المعم ك ككول ب ك ككه ،غي ك ككر أن ك ككه
يمك ك ككن للمس ك ككتخدمين ال ك ككذين يش ك ككغلون مناص ك ككب عم ك ككل معرض ك ككة بص ك ككفة دائم ك ككة لإلره ك ككاق واألخط ك ككار أو تنط ك ككوي

عل ك ككى ض ك ككغوط بدني ك ككة وعص ك ككبية ،لالس ك ككتفادة ف ك ككي إط ك ككار م ك ككا يس ك ككمح ب ك ككه الق ك ككانون ،بتخف ك ككيض الم ك ككدة األس ك ككبوعية

للعمل.

المــــــادة  :231يخضك ك ككع المسك ك ككتخدمون األسك ك ككاتذة بمختلك ك ككف رتك ك ككبهم ،لمك ك ككدة العمك ك ككل األسك ك ككبوعية والمهك ك ككام المسك ك ككندة
له ك ك كم ،طبقك ك ككا ألحكك ك ككام المرسك ك ككوم التنفيك ك ككذي 130/08المك ك ككؤر فك ك ككي03مك ك ككاي2008م المتضك ك ككمن القك ك ككانون األساسك ك ككي
الخاص باألستاذ الباحث.
المـــــــادة  :232إن األس ك ك ككاتذة بمختل ك ك ككف رت ك ك ككبهم ملزم ك ك ككون بحض ك ك ككور اجتماع ك ك ككات اللج ك ك ككان البيداغوجي ك ك ككة ولج ك ك ككان
مداوالت االمتحانات في األقسام التي ينتمون إليها .ويتعين عليهم مايلي:
أن يش ك ك ككار األس ك ك ككاتذة ب ك ك ككاختالف رت ك ك ككبهم ف ك ك ككي مراقب ك ك ككة االمتحان ك ك ككات .وك ك ك ككذا اس ك ك ككتالم اس ك ك ككتدعاء مراقب ك ك ككة

االمتحانك ككات فك ككي وقك ككت مقبك ككول ( 48سك ككا علك ككى األقك ككل) ،إال فك ككي الحك ككاالت االسك ككتثنائية .ويك ككتم ذل ك ك عك ككن
طريق اإلعالن في قاعة األساتذة ،أو أمانة القسم.

الحك ك ك ك ككرص علك ك ك ك ككى حسك ك ك ك ككن سك ك ك ك ككير االمتح ك ك ك ك ككان (مراقبك ك ك ك ككة البطاقك ك ك ك ككات ،الغك ك ك ك ككش ،مراقبك ك ك ك ككة وحسك ك ك ك ككاب أوراق
االمتحانات قبل تسليمها ..الخ ).

توقيك ككع محاضك ككر الخك ككروج والك ككدخول علك ككى مختلك ككف العطك ككل الفصك ككلية المحك ككددة بق ك كرار مك ككن وزيك ككر التعلك ككيم
العالي والبحث العلمي.

المادة  :233يجب احترام مواقيت العمل وهذا بالتوقيع اإلجباري على كشف الحضور اليومي عند الدخول
والخروج بالنسبة للمستخدمين اإلداريين والتقنييكن وعمال المصككالح .وكذا بالنسبة للمستخدمين األساتذة بمختلف
رتبهم على حصص ساعات العمل.
المادة  :234يلزم كافة المستخدمين بالتوقيع تحت مسؤولية واشراف ومراقبة رئيسهم اإلداري المباشر.
يعد التوقيع على كشف الحضور لمستخدم بدل مستخدم آخر خطأ مهنيا يعاقب عليه.

يعتبر الوصول إلى مكان العمل بعد المواقيت المحددة بمثابة تغيب غير شرعي ينجر عنه خصم من
الراتب ما لم يقدم عذ ار مقبوال.

المادة  : 235يعد عدم احترام مواقيت العمل بصفة اعتيادية ومنتظمة ومتكررة ،إخالال بقواعد االنضباط العام
ويترتب عنه تطبيق اإلجراءات التأديبية المعمول بها.
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المادة  :236تتولى إدارة الكليات مراقبة ومواظبة األساتذة والمستخدمين بواسطة نظام موحد يتم إحداثه
باالشت ار مع مصالح اإلدارة المركزية.

الفصل الرابع :الخروج والتنقالت والغيابات
المادة  :237ال يسمح للمستخدم بالخروج من المصلحة أثناء أوقات العمل إال برخصة كتابية تسلم له من
رئيسه اإلداري المباشر.
المادة  :238كل مستخدم يغادر مكان عمله أثناء أوقات العمل خالفا للكيفية المبينة أعاله ،يتعرض لعقوبة
إدارية باستثناء المستخدمين الذين تتطلب طبيعة نشاطهم الخروج باستمرار.
المادة : 239يعتبر تكرار الخروج بدون رخصة إخالال بقواعد االنضباط العامة و يترتب عنه تطبيق اإلجراءات
الجاري بها العمل.
المادة  :240يجب أن يكون كل تغيب مرخصا كتابيا مسبقا.
المادة : 241يترتب عن كل غياب غير مرخص به مسبقا وغير مبرر قبل  48ساعة اتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة.
المــــادة 242

:يترت ككب ع ككن كك كل تغي ككب غي ككر مب ككرر مدت ككه48س ككاعة،توجيه إع ككذار إل ككى المس ككتخدم المعن ككي م ككع

إشك ك ككعار باالسك ك ككتالم ليلتحك ك ككق بمنصك ك ككب عملك ك ككه مك ك ككع تقك ك ككديم التبري ك ك كرات الالزمك ك ككة،في حالك ك ككة عك ك ككدم االسك ك ككتجابة بعك ك ككد
انقضك ككاء  48سك ككاعة مك ككن اسك ككتالم اإلعكككذار ،يعتبك ككر هك ككذا المسكككتخدم فكككي وضك ككعية التخلك ككي ع ككن المنصكككب وتطبك ككق
عليه اإلجراءات القانونية السارية المفعول بهذا الصدد.

المادة  :243السفر في مهمة يكون بتصريح من مدير الجامعة أو من ينوبه ويمنع منعا باتا السفر خارج الوطن
إال بتصريح من مدير الجامعة ماعدا في حاالت العطل الرسمية.
المادة  :244يخضع تنقل المستخدمين ما بين المصالح وداخل الحرم الجامعي ألغراض مهنية فقط وبعلم
المسؤول المباشر ،وفي حالة مخالفة ذل  ،يتعرض المستخدم المعني لعقوبة من الدرجة األولى
المادة  : 245يعد تمادي تنقل المستخدم ما بين المصالح أو تكرار ذل دون مراعاة أحكام الفقرة األولى من
المادة المذكورة أعاله ،بمثابة عدم احترام قواعد االنضباط العامة ويترتب عنه تطبيق اإلجراءات التأديبية.

النظـام الـداخلـي جلـامـعـة غـردايـة

42

الفصل الخامس :السيـرة العـامة
المادة : 246ال يعذر أي منتمي للجامعة بجهله للنظام الداخلي للمؤسسة .إن عدم مراعاة هذه القواعد يعرض
صاحبه الى العقوبات المحددة في التنظيم.
المادة : 247يمنع منعا باتا ( التدخين ،تناول المشروبات والمأكوالت) داخل أجنحة التدريس ،وباألخص داخل
األقسام وقاعات المحاضرات والمخابر.
المـــــــادة  : 248يتع ك ك ككين عل ك ك ككى المس ك ك ككتخدم وك ك ك ككذا الطال ك ك ككب المحافظ ك ك ككة عل ك ك ككى المؤسس ك ك ككة ،وم ارع ك ك ككاة التعليم ك ك ككات
األمني ككة المتعلقكككة بالكهربك ككاء والغك ككاز والميك ككاه وغلك ككق النوافكككذ قبك ككل مغادرتك ككه مكك ككان عملكككه ،وب ككاألخص فكككي المخك ككابر

والورشات.

المــــــادة : 249تت ك ككولى المص ك ككالح المختص ك ككة بالجامع ك ككة والهياك ك ككل التابع ك ككة له ك ككا الس ك ككهر عل ك ككى تنظي ك ككف المقك ك كرات
اإلداري ك ككة والبيداغوجي ك ككة وك ك ككذا الم ارف ك ككق األخ ك ككرى التابع ك ككة له ك ككا  ،بص ك ككفة منتظم ك ككة ومس ك ككتمرة وف ك ككق تنظ ك ككيم العم ك ككل

المعمول به.

المــــادة  :250ينبغك ككي أن يكك ككون سك ككلو مسك ككتخدمي الجامعك ككة وأسك ككاتذتها وطلبتهك ككا بصك ككفتهم أعونك ككا للدولك ككة ،طبقك ككا
لمك ككا تقتضك ككيه ضك ككرورة الخدمك ككة وأن يتحل ك كوا بالحيك ككاد التك ككام ويمتنع ك كوا عك ككن إبك ككداء آرائه ك كم الشخصك ككية فك ككي عالقك ككتهم
مع المواطنين ومستعملي مصالح الجامعة.

المـــــادة : 251يوض ك ككع إجباري ك ككا عل ك ككى مس ك ككتوى إدارة الجامع ك ككة والكلي ك ككات ،س ك ككجل مك ك كرقم ومؤش ك ككر علي ك ككه م ك ككن قب ك ككل
المس ك ك ك ككؤول المباش ك ك ك ككر ،تح ك ك ك ككت تص ك ك ك ككرف الجمه ك ك ك ككور ومس ك ك ك ككتعملي م ارف ك ك ك ككق الجامع ك ك ك ككة إلب ك ك ك ككداء آرائه ك ك ك ككم وتس ك ك ك ككجيل
احتجاجاتهم.

المـــــادة :252يتعك ككين عل ك ككى المسك ككئول المباشك ككر أن يطل ك ككع علك ككى محتك ككوى الس ك ككجل بانتظك ككام لد ارسك ككة االحتجاج ك ككات
والك ككرد عليهك ككا فك ككي أجك ككل معقك ككول .و فك ككي هك ككذا الصك ككدد ،يتك ككولى هك ككذا المسك ككؤول معالجك ككة األوضك ككاع وتقويمهك ككا عنك ككد
االقتضاء ومعاقبة المستخدم المتسبب في التفريط ،وذل بعد إثبات الخطأ المنسوب إليه.

البـاب السادس :األمـن الداخلي لجامعة غرداية
المادة  :253يعتبر األمن الداخلي ضمن إطار تدابير الوقاية والمحافظة والدفاع ،تكفلها ترتيبات تدرجية
ومالئمة ،ذات هدف وقائي أساسا  ،وردعي عند االقتضاء.
المادة  :254يتشكل األمن الداخلي للجامعة في صورة مكاتب على النحو التالي:
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مكتب األمن الداخلي للجامعة الملحق باألمين العام.



مكاتب األمن الداخلي في مداخل و وسط الجامعة.



مكاتب األمن الداخلي في مداخل الكليات مستقبال.

المادة  :255تتمثل مهمة األمن الداخلي للجامعة فيما يلي:


مراقبة جميع الممتلكات العمومية المنقوالت العقارية ،والمنشآت األساسية والتجهيزات.



السهر على أمن األشخاص داخل الجامعة.



توفير الجو المناسب للسير العادي للنشاطات البيداغوجية والمهنية في أماكن العمل.

المـــــادة :256

تم ك ككارس ص ك ككالحيات األم ك ككن ال ك ككداخلي للجامع ك ككة ض ك ككمن ح ك ككدود الح ك ككرم الج ك ككامعي ،ويمك ك ككن أن

تتسك ككع إلك ككى حوافك ككه ،وكك ككذل إلك ككى المسك ككاحات والمصك ككالح المجك ككاورة المباش ك كرة التابعك ككة لك ككه .يقصك ككد بح ك كواف الحك ككرم

الجك ك ككامعي المسك ك ككاحات المتاخمك ك ككة لحك ك ككوزة الجامعك ك ككة ،والتك ك ككي يمكك ك ككن مك ك ككن خاللهك ك ككا القيك ك ككام بأعمك ك ككال تمك ك ككس بك ك ككأمن

الجامعة.

المادة  :257يجب على جميع أعوان األمن والحراسة االلتزام بما يلي:


ارتداء الزي الرسمي (بذلة العمل)



استظهار البطاقة المهنية بشكل دائم (تعليقها)



الحضور ألماكن العمل في الوقت المحدد.



عدم مغادرة مكان العمل قبل حضور المستخلف.



التوقيع على محضر االستخالف وتسليم المهام.

المادة  :258عند تسليم المهام يجب على كل عون أمن أو حارس التأكد مما يلي:


غلق األبواب والنوافذ لجميع المكاتب والمخابر واألقسام خارج أوقات العمل.



مراقبة جميع األمال المنقولة والتأكد دائما من العدد الموجود.



عدم السماح بخروج أي عتاد من األقسام أو الكليات إال بواسطة ترخيص بالخروج ممضي من قبل
المسؤولين المباشرين أو مصالح المديرية ذات الصلة.

المادة  :259يلتزم كل عون أمن أو حارس بمراقبة ما يلي:


كل مركبة تابعة للجامعة ال يسمح لها بالخروج إال بواسطة ترخيص بالخروج ممضي من قبل المسؤولين
المباشرين.



مراقبة جميع المنقوالت الخارجة من الجامعة وتسجيلها في سجل خاص تعده اإلدارة.
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مراقبة جميع األشياء الواردة (الداخلة) إلى الجامعة.



التأكد من هوية أصحاب السيارات ومرافقيهم الوافدين إلى الجامعة.

المادة  :260بالنسبة لزوار الجامعة ،يجب إتباع ما يلي:


تسجيل اسم ولقب الزائر والمصلحة المقصودة.



االحتفاظ ببطاقة الهوية (بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو البطاقة المهنية) ،وال تقبل أية



كل زائر ملزم باحترام القانون الداخلي للجامعة.

بطاقة أخرى للهوية.

بمركز الحراسة ومع األجانب.
المادة  :261يمنع أي تجمع للحراس وأعوان األمن ا
المادة : 262يمنع منعا باتا إلصاق أي إعالن أو أي وثيقة غير مرخص بها من قبل المسؤولين.
المادة : 263يمنع توقف السيارات داخل الجامعة خارج أوقات العمل وأيام العطل ويستثنى من ذل السيارات
المرخص لها من قبل مسؤولي الجامعة.
المادة  :264في حالة وقوع أي طارئ (حادث) يتم التبليغ عنه فو ار.
المادة  :265تفتح سجالت خاصة تدون فيها عمليات تنفيذ أعمال األمن الداخلي ،واألحداث والوقائع الهامة.
ويؤشر عليها بانتظام مدير الجامعة أو األمين العام للجامعة.
المـــــادة : 266

يجك ككب علك ككى أع ك كوان األمك ككن والح ك كراس أن يأخك ككذوا بعك ككين االعتبك ككار وبدقك ككة ملحوظك ككة ،واجبك ككات

الك ك كوالء وال ك ككتحفظ والحي ك ككاد واإلنص ك ككاف المنص ك ككوص عليه ك ككا ف ك ككي التنظ ك ككيم الج ك ككاري العم ك ككل ب ك ككه ،وأن يمتنعك ك كوا ع ك ككن

أي ت ك ككدخل فكك ككي عالقكك ككات العمك ك ككل وفك ك ككي الخالفكك ككات والن ازعكك ككات المهنيك ك ككة ذات الط ك ككابع اإلداري أو النقكك ككابي داخك ك ككل

الجامعة.

المادة  :267يجب على أعوان األمن والحراس احترام واجب السر المهني وعدم اإلدالء بالمعلومات التي يطلعون
عليها أثناء أدائهم لمهامهم أو بمناسبتها.
المادة  :268يلزم جميع رؤساء الفرق بتقديم تقارير يومية إلى رؤساء مكاتب األمن الداخلي حول الحالة األمنية
العامة.
المادة  : 269يجب على رئيس مكتب األمن الداخلي تقديم تقرير أسبوعي إلى السيد األمين العام للجامعة حول
سير الحالة األمنية  ،بما فيها مدى تنفيذ التعليمات واحترام اإلجراءات.

النظـام الـداخلـي جلـامـعـة غـردايـة

45

الباب السابع :الخدمـات
المادة :270يستفيد الطلبة من العالج الطبي في المركز الطبي للجامعة .ومن التأمين حسب اإلجراءات المحددة
في التشريع الساري المفعول.
المادة  :271يستطيع الطلبة ممارسة مختلف النشاطات الرياضية والثقافية داخل الجمعيات والنوادي التابعة
للجامعة.
المــــــادة  :272يس ك ككتفيد م ك ككن الخ ك ككدمات االجتماعي ك ككة الت ك ككي توفره ك ككا الجامع ك ككة و/أو الكلي ك ككة ،جمي ك ككع المس ك ككتخدمين
اإلداري ك ك كين واألسك ك ككاتذة والمتقاعك ك ككدون التك ك ككابعون لهك ك ككا ،وكك ك ككذا األسك ك ككر التك ك ككي يتكفك ك ككل بهك ك ككا هؤالء،كمك ك ككا تسك ك ككتمر أسك ك ككر

العمك ك ككال والمك ك ككوظفين المتك ك ككوفين فك ك ككي االنتفك ك ككاع باالمتيك ك ككازات نفسك ك ككها حسك ك ككب الشك ك ككروط والق ك ك كوانين المعمك ك ككول بهك ك ككا.
ويك ككتم تمويك ككل لجنك ككة الخك ككدمات االجتماعيك ككة بنك ككاء علك ككى مك ككا ورد فك ككي المرسك ككوم التنفيك ككذي رق ك ككم  179-82المك ككؤر

فكي 15ماي1982م.

الباب الثامن :أحكام ختامية
المــــــادة :273

يج ك ككب عل ك ككى ك ك ككل أعض ك ككاء األسك ك كرة الجامعية(طلبة،أس ك ككاتذة ،عم ك ككال) االط ك ككالع عل ك ككى النظ ك ككام

الداخلي ،والمصادقة عليه وااللتزام به ،والذي سينشر على نطاق واسع.
المادة :274ال يمكن تغيير أو تعديل مواد هذا النظام الداخلي ،إال بعد موافقة مجلس إدارة الجامعة.
المــــادة :275

تمك ككت المصك ككادقة علك ككى هك ككذا النظك ككام الك ككداخلي بموجك ككب مداولك ككة مجلك ككس إدارة الجامعك ككة المنعقك ككد

بتاريخ2014/05/07:م ،ويتم إصداره بموجب مقرر من مدير الجامعة.
المادة  :276تعتبر كل التدابير المخالفة لهذا النظام ملغاة.

مدير اجلامعة
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النصوص املرجعية:
أ) أوامر رئاسية:
األمر رقم  ،03-06المؤر في  19جمادى الثانية عام 1427ه الموافق  15يوليو سنة
2006م ،الذي يتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية.

ب) مراسيم تنفيذية:
المرسوم التنفيذي رقم  279-03المؤر في  24جمادى الثانية عام 5 1424الموافق  23غشت سنة2003
والذي مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها ،المعدل والمتمم.

المرسوم التنفيذي رقم  180-04المؤر في  5جمادى األولى عام  1425الموافق  23يونيو سنة 2004
الذي يحدد صالحيات مجلس آداب وأخالقيات المهنة الجامعية وتشكيلته وسيره.

المرسوم التنفيذي رقم 130-08المؤر في 27ربيع الثاني عام 1429الموافق 3مايو سنة،2008
المتضمن القانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث.

المرسوم التنفيذي رقم 398-11المؤر في 28ذي الحجة عام1432الموافق 24نوفمبر سنة ،2011الذي
يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.

المرسوم التنفيذي رقم 254-98المؤر في 17أوت 1998م ،المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد
التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.

المرسوم التنفيذي رقم 265-08المؤر في17شعبان عام 1429الموافق 19أوت سنة 2008م،
والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه.

المرسوم التنفيذي رقم 03-09المؤر في 03جانفي سنة 2009م ،يوضح مهمة اإلشراف ويحدد كيفيات
تنفيذها.

المرسوم التنفيذي رقم  248-12المؤر في  14رجب عام 1433هك الموافق لك  4يونيو عام 2012م،
والمتضمن إنشاء جامعة غرداية.

ج) قرارات ومنشورات وزارية:
المناشير الو ازرية المتعلقة بالتسجيالت األولية وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد والمحدد للمقاييس
البيداغوجية للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي.

القرار الوزاري المشتر المؤر في  08رجب عام  1425الموافق  24غشت سنة 2004م ،يحدد التنظيم
اإلداري لمديرية الجامعة والكلية والمعهد وملحقة الجامعة ومصالحها المشتركة.

القرار الوزاري المؤر في  23جانفي  2005يحدد تنظيم وضبط كيفيات مراقبة المعارف والكفاءات

واالنتقال في الدراسات الليسانس" نظام جديد".
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القرار الوزاري رقم  131المؤر في  16سبتمبر  1998يتضمن تحديد كيفيات قبول حملة شهادة التكوين
العالي قصيرة المدة في التكوين العالي طويل المدة.

القرار الوزاري رقم  127المؤر في  13سبتمبر  1998يحدد كيفيات تنظيم التقييم والتوجيه في الجذوع

المشتركة.

القرار الوزاري رقم  150المؤر في  02نوفمبر  1998يعدل ويتمم القرار رقم  127مؤر في  13سبتمبر
1998يحدد كيفيات تنظيم التقييم و التوجيه في الجذوع المشتركة.

القرار الوزاري رقم  151المؤر في  02نوفمبر  1998يعدل ويتمم القرار رقم  128مؤر في  17سبتمبر
1998يتضمن كيفيات تنظيم التقييم واالنتقال في الدراسات الجامعية على مستوى التدرج.

القرار الوزاري رقم  128المؤر في  17سبتمبر  1998يتضمن كيفيات تنظيم التقييم واالنتقال في الدراسات
الجامعية على مستوى التدرج.

القرار الوزاري رقم  129المؤر في  17سبتمبر  1998يتضمن إنشاء لجنة خاصة مكلفة بالمعدالت
في الجذوع المشتركة علة مستوى التعليم العالي.

القرار الو ازري المؤر في  28جوان  1989المتعلق بقوانين مجالس االنضباط في الجامعات والمعاهد
الجامعية والمعاهد الوطنية للتعليم العالي والمؤسسات األخرى.

المنشور الوزاري رقم 23المؤر في 1972/02/19المتعلق بالمواظبة في األعمال التطبيقية
والتوجيهية.

المنشور الوزاري رقم 57المؤر في  1972/10/31المتعلق بإنشاء اللجان البيداغوجية للتنسيق.

القرار الوزاري رقم 89/96المؤر في  1989/06/09المتعلق بتنظيم المجالس التأديبية.

القرار الوزاري رقم  43المؤر في  17سبتمبر  1998يتضمن إنشاء لجنة خاصة مكلفة بالمعدالت
في الجذوع المشتركة علة مستوى التعليم العالي.

القرار الوزاري رقم279 -03المؤر في  16جويلية سنة2012م ،المتضمن تحديد تنظيم الدكتوراه في
الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه ،المعدل والمتمم.

القرار الوزاري رقم 345المؤر في  17أكتوبر سنة2012م ،يعدل ويتمم القرار رقم 191المؤر في 16
جويلية  2012والذي يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه.

القرار الوزاري رقم 191المؤر في  12مايو سنة2010م ،المتضمن ميثاق األخالقيات واآلداب العامة.

القرار الوزاري رقم  711المؤر في  03نوفمبر 2011م  ،الذي يحدد القواعد المشتركة للتنظيم والتسيير

البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس و الماستر.

القرار الوزاري رقم  712المؤر في  03نوفمبر  2011م ،الذي يتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه

في طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس و الماستر.

القرار الوزاري رقم  713المؤر في  03نوفمبر  2011م ،الذي يحدد تشكيلة لجنة اإلشراف وسيرها.
القرار الوزاري رقم  714المؤر في  03نوفمبر  2011م ،الذي يتضمن كيفيات الترتيب الطلبة.
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القرار الوزاري رقم  715المؤر في  03نوفمبر2011م  ،الذي يحدد شروط الحصول على شهادة
الماستر للطلبة المسجلين لنيل شهادة مهندس دولة ،دبلوم المهندس المعماري في المدارس خارج

الجامعة.

القرار الوزاري رقكم 521المكؤر في 05سبتمبر 2013م  ،الذي يحدد كيفيات تطبيق األحكام المتعلقة
بالتأهيل الجامعي.

القرار رقم 329المؤر في 2014/05/05م المعدل للقرار رقم  191المؤر في  16جويلية 2012م
والذي يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه.

القرار الوزاري رقم 362المؤر في  09جوان2014م ،الذي يحدد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر.
القرار الوزاري رقم 363المؤر في  09جوان 2014م ،الذي يتضمن شروط التسجيل في الدراسات
الجامعية لنيل شهادة الماستر.

القرار الوزاري رقم 371المؤر في  11جوان2014م ،يتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات
التعليم العالي ،ويحدد تشكيلها وسيرها.
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