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 ديباجـة

المجتمع علميا  أفراد تنمية فهي تسعى إلىعد الجامعة مركز إشعاع لكل جديد من الفكر والمعرفة، ت         
وفكريا، وتضمن لهم تكوينا عاليا في مختلف مجاالت المعرفة اإلنسانية والتكنولوجية؛ إنها باالصطالح وثقافيا 

 . الحديث مؤسسة لصناعة المعرفة ونشرها

د األمة والمجتمع بالبحوث ومن ناحية البحث العلمي فإن الجامعة في عصرنا ت عد بمثابة مخبر كبير ي زو     
لفة، وبراءات االختراع التي من شأنها أن ت سهم في حل مشكالت المجتمع، وتدفع ادة، واالكتشافات المختالج  

 إلى األمام. التنميةبوتيرة 

خر، لكنها آل مجتمعتختلف أهدافها من  و باألمة،درج في قلب مخططات النهوض الجامعة ت  ف وعليه     
من أجل ممارسة  تكوين الطالبو يره، وتطو ونشره تتقاطع جميعها في أهداف عامة، تتمثل في االرتقاء بالعلم 

 على البحث العلمي وطرائقه. هم، وكذا تدريبالمجتمع اتطلبهيمهن 

نشككككككر الرذيلككككككة  و الككككككبعض سككككككببا لالنحرافككككككات هككككككاهككككككي مواصككككككفات الجامعككككككة العصككككككرية، ولككككككيس كمككككككا ير  تلكككككك     
الناحيككككة العلميككككة  ز وخصوصككككية إيجابيككككة، ال مككككند لجامعتنككككا أن يكككككون لهككككا تمي كككك. فككككال ب ككككبككككين الشككككباب والطككككالب

 .كذل  والبحثية فحسب، بل من الناحية األخالقية واألدبية

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. 

 جنباتهكا بكين مكن جنكوب الكوطن المنطقكة هكذه احتضكنت حكين ، م 2004سكبتمبر فكي البدايكة كانكت لقكد   

 بعككد جككامعي مركككز تحولككت إلككى التككيو  ملحقككة جامعيككة تابعككة إلككى جامعككة الجزائككر )يوسككف بككن خككدة سككابقا(،

 ثككم يكة،الجامع المؤسسكات مختلككف بكين بجككدارة لتتموقكع والبيداغوجيككة، القاعديكة بنيتهككا فكي تطككورا شكهدت أن
 الجنككوب قلككب فككي شككامخة علميككة منككارة اليككوم ت شككك ل هككيهككا و  ،م 2012سككنة  جامعككة إلككى بعككد ذلكك  ارتقككت

 .الجزائري

تتميم وتدقيق المقتضيات القانونية والمراسيم  تضمنت، و لجامعة غردايةالنظام الداخلي  ه الوثيقةهذ تمثلو    
 لة.تحديكد طرق التطبيق بكيفية مفص  تعريف و  وكذا،التطبيقية المتعلقة بالمؤسسات الجامعية

داريككككين وتقنيككككين وطلبكككككةلككككزم كككككل أفككككراد األسككككرة الجامعيككككة ي  هككككذا النظككككام      ، ويككككدعوهم إلككككىوعمككككال مككككن أسككككاتذة وا 
حككككككككدد ف الهياككككككككل وي  عكككككككر  وي   السكككككككهر علكككككككى تطبيقكككككككه واحتكككككككرام بنككككككككوده، بمكككككككا يضكككككككمن السكككككككير الحسككككككككن للجامعكككككككة،

 بعض.بالعالقات التي تربط بعضها 
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 أحكام عــــامةتعريفات و   :ولاأل الباب 

 ةكجامعة غرداي تسمية الجامعة هي:  :01المادة 

تمتككككككع بالشخصككككككية تمؤسسككككككة عموميككككككة ذات طككككككابع علمككككككي وثقككككككافي ومهنككككككي  جامعككككككة غردايككككككة :02المــــــادة 

رجكككككككب  14المكككككككؤر  فكككككككي 248-12 المرسكككككككوم التنفيكككككككذي رقككككككم: أنشككككككأت بموجكككككككب ،واالسكككككككتقالل المكككككككالي المعنويككككككة

 ألحكعععععع   تخضعععععع  و .غردايككككككةجامعككككككة  إنشككككككاء، المتضككككككمن م2012يونيككككككو سككككككنة  04 الموافككككككقهككككككك 1433عككككككام 

 سعععن  غشععع  23 الموافععع  1424 عععع   الث نيععع  جمععع    24 فععع  المععع ر  279-03 رقععع  التنفيععع   المرسعععو 

  .المتم و المع ل سيره ، و بتنظيمه  الخ ص  والقواع   مع ــالج   ــمه   ـيح ال    ، 2003

تهدف إلى تحديد نطاق العالقات بين أطراف األسرة الجامعية من  ،خلي هو وثيقة إداريةالنظام الدا : 03المادة 

 .إلى ضمان تحقيق المهام األساسية للمؤسسة الجامعية من جهة أخرىتهدف و  ،جهة

ـــــــادة  مكككككككع مراعكككككككاة األحككككككككام التشكككككككريعية والتنظيميكككككككة السكككككككارية  ،تطبكككككككق أحككككككككام هكككككككذا النظكككككككام الكككككككداخلي :04الم

لمككككككوظفين اإلداريككككككين والتقنيككككككين او ، مككككككن الطلبككككككة واألسككككككاتذة تككككككي تتشكككككككلسككككككرة الجامعيككككككة العلككككككى األ ،المفعككككككول

كمكككككا تسكككككري أحككككككام هكككككذا النظكككككام علكككككى ككككككل  .المتعاقكككككدين والعمكككككال المهنيكككككين األمكككككن عكككككوانأ وأعكككككوان المصكككككالح و 

 الوافدين على الجامعة وزوارها.
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 جيةوالشؤون البيداغو  : الطلبة الباب الثاني

عادة التسجيال ت: التسجيال الفصل األول  والتحويالت. توا 

هو كل من سجل بصورة نظامية في الجامعة لمتابعة طور التكوين  ،إن الطالب في مفهوم هذا النظام: 05المادة
 قصد الحصول على شهادة جامعية. ؛بعد التدرج ولماالعالي للتدرج 

 وص القانونية والتنظيمية الخاصة بهم والمتعلقة بسير الجامعة.االطالع على النص يجب على الطلبة :06المادة

الشهادة األجنبية المعادلة لها وثيقة إجبارية في ملف  وأالمؤقتة للبكالوريا  األصليةعد الشهادة ت     :70المادة  
دراسات ككالتسجيل في البأجنبية معترف بمعادلتها،  أو لشهادةيسمح لحاملي شهادة البكالوريا، و التسجيل. 

 . الجامعية لنيل شهادة الليسانس

 من تسجيل جامعي واحد فقط على  إال ،للبكالوريايستفيد الطالب المتحصل على عدة شهادات ال  -
 . المستوى الوطني

يفتح التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل شهادة الماستر، لحاملي شهادة الليسانس أو لشهادة أجنبية  -
 .معترف بمعادلتها

 ِقبلعادة التسجيل كما هي محددة من تحمل الجامعة مسؤولية أي طالب لم يلتزم بآجال التسجيل أو إ ال ت -
 اإلدارة .

كل سنة جامعية، شروط التسجيل في ميادين  والبحث العلمي في الوزير المكلف بالتعليم العالي يحدد -
  تكوين الليسانس والماستر

د حقوق كينبغي على الطالب تسدي، و ل سنة جامعيةكجيل للطلبة في كتتم عملية التسجيل وا عادة التس  :08المادة 
تجدد مع بداية كل  طالب شهادة مدرسية وبطاقة طالب،كل تمنح لو  .جامعيةالتسجيل اإلداري بعنوان كل سنة 

 سنة جامعية.

لوثيقككة المعنية بعد فككي حالكة تضييع أو إتكالف أي وثيقكة بيداغوجيكة، يمكن استخراج نسخككة ثانية ل  :90المادة 
 تقديم تصريح بالضياع مسلم من قبل مصالح األمككن الوطنكي أو الدر  الوطني ..

 ، وذل  طبقا لتعليمات الوزارة الوصية.فقط شهر سبتمبر خاللتفتح التحويالت  :10المادة 

على الوثائق  م ملفا يحتويأن يقد على مستوى الليسانس التحويل يرغب فييجب على كل طالب : 11المادة 
 :آلتيةا

 (نسخ.03)ةثالث التحويل استمارة -
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 نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها. -

 كشف النقاط للسنوات الدراسية بالجامعة. -

 شهادة حسن السيرة والسلو  من الجامعة األصلية. -

 أنها تفيد في دراسة ملفه. وثيقة يرىكل  -

 في حالة قبول ملفه. للبكالوريا األصليةقدم الطالب الشهادة على أن ي  

 :تيالخاصة بالتحويل على النحو اآلتحدد معايير دراسة الملفات  :12المادة 

 الشروط البيداغوجية للتسجيل في الفرع. -

 .البكالوريانتائج الطالب في  -

 نتائج الطالب في الدراسة الجامعية السابقة. -

 شهادة حسن السيرة. -

 عدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة. -

 تكفل اإلقامات الجامعية باإليواء. إمكانية -

 الخريطة الجامعية. -

  .ال يستفيد الطلبة الذين درسوا بجامعة غرداية وحولوا منها العودة إليها ثانية        

 .: معالجة الشهادة األصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية المعادلة لهاالفصل الثاني

ظهر الشهادة األصلية المؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية المعادلة لها  ينبغي أن يوضع على : 31المادة  
 .ختم المؤسسة و تاريخ التسجيل في المؤسسة الجامعية

ادلة لها إال بعد ال يمككن للطالكب سحكب الشهكادة األصليكة المؤقتكة للبكالوريكا أو الشهادة األجنبية المع : 41المادة 
مقابل وصل  ،وذل  بطلب منه ،على الشهادة النهائية أو في حالة توقفه عن الدراسةحصوله نهاية دراسته و 

لم يتحصل بعد على  إن يمكن قبول الطالب في مؤسسة أخرى لمتابعة دراسات الماستر أو الدكتوراه وكما  .تسليم
 .يةئالشهادة النها

سحب الشهادة األصلية المؤقتة للبكالوريا  في حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها ، و طلب  :15المادة 
 . أو الشهادة األجنبية المعادلة لها، يتم وجوبا، وضع مالحظة "إلغاء التسجيل"على ظهر الشهادة

، سحب الشهادة األصلية جامعةمن قبل المجلس التأديبي لل ئهال يسمح للطالب فكي حالة إقصا : 16المادة 
 .جنبية المعادلة لها إال بعد انقضاء العقوبةالمؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األ
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 : العطلة األكاديميةالفصل الثالث

مرض لمدة / األمومة /أمراض مزمنة :فييمكن للطالب تعليق تسجيله ألسباب استثنائية تتمثل   :17المادة 
زوج أو األولياء بسبب المتعلقة باألصول والفروع، تنقل ال :القاهرة العائليةااللتزامات  /الخدمة الوطنية /طويلة

 االلتزامات الوظيفية.

يخضع تسيير و  .سلم للطالب حتما شهادة عطلة أكاديمية من قبل الهيئة المختصة لمؤسستهفي هذه الحالة، ت  
 .العطل األكاديمية للمؤسسة الجامعية المعنية

تي ينتمي إليها يودع الطلب المبرر للعطلة األكاديمية لدى المصالح البيداغوجية ال : 18دة الما
 يلي: يتكون الملف مماو . االمتحانات األولى قبل ،)القسم/الكلية(الطالب

 .يرفق باستمارة طلب عطلة أكاديمية طلب خطي -

 التسجيل.نسخة من شهادة  -

 بطاقة الطالب. -

 بطاقة المكتبة. -

 .المبررات -

 .لبللطا الدراسي مرة واحدة خالل المسار منح العطلة األكاديمية إال  ت   ال و  

على  ؛دمج الطالب المعني بطلب منه في السنة الدراسية الجامعيةي   األكاديمية،العطلة  بعد انقضاء  :91المادة 
  .سبتمبرشهر  خاللأن يتم ذل  

 وسيرها الدراسـة : تنظيمالفصل الرابع

نونية الخاصة يجب على اإلدارة إعالم الطلبة عن طريق اإلعالن بكل أنواعه بجميع النصوص القا :20المادة 
 .الجامعةبتنظيم الدراسة وسير  ةبهم والمتعلق

على النصوص القانونية الخاصة بهم والمتعلقة بتنظيم الدراسة وتسيير  االطالعيجب على الطلبة  :21المادة 
 . الجامعة

 ويننيابككككة مديريككككة الجامعككككة المكلفككككة بككككالتكوين العككككالي فككككي الطككككورين األول والثككككاني والتكككككتسككككهر   :22المــــادة 
 والتكككككدريب والتنظكككككيم،علكككككى السكككككير الحسكككككن للتكككككدريس  لمتواصكككككل والشكككككهادات وككككككذا التككككككوين العكككككالي فكككككي التكككككدرجا

، ومراقبككككككككة المعككككككككارف وانتقككككككككال الطلبككككككككة، والسككككككككهر علككككككككى احتككككككككرام التنظككككككككيم ومتابعككككككككة التسككككككككجيالت والتحككككككككويالت
 .واإلجراءات المعمول بها في مجال تسليم الشهادات والمعادالت
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التحويالت و بتنظيم التسجيالت  والمسائل المرتبطة بالطلبة، مكلفة لدراساتالمكلفة با العمادة بةنيا :32المادة 
تسهر  كما .نشر المعلومات البيداغوجية للتدريس ، من خالل تنظيم الدروس واالمتحانات ، و السير الحسن و 

 واالمتحانات.لتعليم لالحسن  سيرالنيابة رئاسة القسم المكلفة بالتدريس والتعليم في التدرج على 

تكلف المجالس العلمية للكليات واللجان العلمية لألقسام بدراسة حصائل النشاطات البيداغوجية  : 42المادة 
 والعلمية للكليات، واقتراح إنشاء أقسام أو شعب ووحدات ومخابر بحث .

ة أو طور دراسي على امتداد السنة للقسم ولجان التنسيق للمواد ولكل سن بيداغوجيةاللجنة ت شكل ال:  52المادة 
 الجامعية، حسب التنظيم من:

 .)المحاضرات(سو در المسؤولين عن ال -

 .األعمال الموجهة واألعمال التطبيقية المسؤولين عن  -

 الذين يتم اختيارهم بداية كل سنة جامعية. .ممثلي الطلبة المنتخبين -

. وتعمل جل السير الحسن للت ريس وترقيتهأالتفكير من للتش ور و  ا  إط ر بيداغوجيةاللجنة التمثل  :62المادة 

  على مستوى القسم. ضمان انتظام المساهمة في المسائل البيداغوجية على

دورية عادية، وتتولى هذه اللجنة تحديد تواريخ انعقاد االجتماعات  اجتماعات تعقد اللجنة البيداغوجية :72المادة 
 بالتنسيق مع إدارة القسم. حسب رزنامة مضبوطة - مع بداية السنة الجامعية  -الشهرية 

 اللجنة البيداغوجية المذكورة في النصوص، فإنها تقوم باآلتي: نشاطات إلى باإلضافة :82المادة 

 وتحديد مدى التقدم في الدروس. ادةمتابعة سير الدراسة لكل م -

 .وادة مدى االلتزام بمحتويات الممتابعة البرامج وخاص -

 ساتذة على تأطير مذكرات نهاية الدراسة.حث وتشجيع األ -

 معالجة المشاكل البيداغوجية. -

 اقتراح رزنامة االمتحانات. -

ثراء معارفهم في التخصص. -  برمجة محاضرات إضافية وأيام دراسية لتحسين مستوى الطلبة وا 

 متابعة تربصات الطلبة ومذكرات التخرج. -

 تدوين محاضر االجتماعات. -

 يشرف عليها من أجل تلقي دروس في مجموعات أو أفواج االختصاصحسب  يتوزع الطلبة :92المادة 
وكل . (أستاذ محاضر"ب"، أستاذ مساعد"أ"، أستاذ مساعد "ب" مدرس)أستاذ التعليم العالي، أستاذ محاضر"أ"،

يير الموجهة، وعلى الطالب احترام تسجيله وعدم تغ األعمالمجموعة تتكون من عدد أفواج لألعمال التطبيقية أو 
 .اإلدارةمجموعته أو فوجه إال بإذن من 
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، في معالجته اإلداريالتسلسل  أن يحترم ،ابيداغوجي أو اإداري مشكال إذا واجه الطالب يجب على : 30المادة 
  .ثم عميد الكلية ،والمسائل المرتبطة بالطلبة لدراساتالمكلفة  با العمادةنيابة ثم  بمصالح قسمه ءا  باد

 ط الدروس: نمالفصل الخامس

  .يم الجانب النظري للمادة المدرسةدإلى تق )المحاضرة(يهدف الدرس :31المادة 

بالنسبة  للتكوين البيداغوجي يقيعد حضور الطالب في الدروس ضروريا، و تتر  إجبارية الحضور لتقدير الفر 
 .(لنظكام )ل.م.د

ب وتعميق المعارف المقدمة خالل الدرس تهدف األعمال الموجهة إلى مساعدة الطالب على استيعا : 23المادة 
 . بواسطة تمارين تطبيقية أو كل نشاط بيداغوجي تختاره الفرقة البيداغوجية

عد حضور الطلبة في األعمال الموجهة إجباريا، ويجب على األستاذ المكلف باألعمال الموجهة ي   :33المادة 
وفي االقصاء،  أثناء عملية التقييم االعتبارعين مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ ب

 . على أن هذا األخير يتم من قبل اللجنة البيداغوجية المختصة

تهدف األعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء أو كل المعارف المقدمة في الدرس  :43المادة 
 .لدرساوسيلة لتوضيح ودعم كنها أن تكون والتي تم تعميقها في األعمال الموجهة كما يم

عد حضور الطلبة في األعمال التطبيقية إجباريا، و يجب على األستاذ المكلف باألعمال التطبيقية ي   :53المادة 
وفي  . أثناء عملية التقييم االعتبارمراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين 

 . اللجنة البيداغوجية المختصة االقصاء، على أن هذا األخير يتم من قبل

  ... ( إجباريا في المخابر أو في الورشاتعمل.مناسب ) مئزر ال العمل عد ارتداء لباسي   :63المادة 

 .يقوم األستاذ المكلف باألعمال التطبيقية بتحضيرها، ويساعده في ذل  مهندسو وتقنيو المخابر :73المادة 
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 : سير االمتحاناتالفصل السادس

أماكن إجرائها وكذا تنظيم  االمتحانات و تواريخ و مدةحدد جدول امتحانات المراقبة لكل مادة، ي   :83ة الماد
 .جدول المراقبة

بالنسبة  و .يجب إعالم الطلبة بهذا الجدول عن طريق النشر القانوني أو أي وسيط إعالمي آخر:93المادة 
 ، وقبل بداية االمتحانات.سيسداكل عن طريق مذكرة في بداية يتم إبالغهم لألساتذة 

أثناء امتحانات المراقبة، ينبغي على الطلبة احترام كل التوجيهات المقدمة إليهم من قبل األساتذة  :40المادة 
 .المراقبين

 :االمتحانالمشاركة في بال يسمح ألي طالب  :41المادة  

  للمؤسسة،إذا لم يكن مسجال في القوائم الرسمية 

 المواضيعالمتحان نصف ساعة بعد توزيع إذا وصل إلى قاعة ا. 

 فإنه:بداية االمتحانات بعد  :24المادة 

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

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

ينبغي على كل طالب أن يتزود بكل األدوات المسموح بها لتمكينه  لالمتحان،سير الحسن من أجل ال :34المادة 
 . و ال يسمح له استعارة أية أداة دون الموافقة المسبقة لألستاذ المراقب حسنة.من إجراء االمتحان في ظروف 

 .االمتحاناتتجرى مراقبة هوية الطلبة أثناء إجراء  :44المادة 

ات قاعكككككك وأائمكككككة حضكككككور الطلبككككككة مكككككن قبكككككل األسككككككاتذة المكككككراقبين داخكككككل كككككككل مكككككدرج تضككككككبط ق :54المـــــادة 
ن تسكككككككليم أوراق امتحكككككككانهم )  يجكككككككب علكككككككى ككككككككل الطلبكككككككة الكككككككذين شكككككككاركوا فكككككككي االمتحكككككككانو  .متحكككككككاناال كانكككككككت وا 

 (.بيضاء

طلبة سلم إلى القسم أو الهيئة التابعة مرفوقا بقائمة الو ي   مراقبةن محضر الدو  على إثر انتهاء االمتحان ي  
 : يتضمن المعلومات التاليةو ، وتوقيعاتهم المشاركين في االمتحان

 ، تسمية المادة و طبيعة االمتحان 

 ، مكان و تاريخ و توقيت و مدة إجراء االمتحان 

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

 االمتحان،عند انتهاء  عدد أوراق االمتحان المسلمة 

  سلموها فارغة. وأ ،امتحانهماسم و لقب الطلبة المشاركين في االمتحان والذين لم يسلموا أوراق 

 ، الحوادث والمالحظات الخاصة باالمتحان 

  التنقيطموضوع االمتحان و سلم. 

 : المواظبة والغياب في األعمال الموجهة واألعمال التطبيقيةالفصل السابع

 .السداسيعد الحضور في األعمال الموجهة واألعمال التطبيقية إجباريا طوال ي   :64المادة 

كانت مبررة في حصص األعمال الموجهة  و إنغير مبررة أو خمس غيابات  تؤدي ثالث غيابات : 74المادة 
 . السداسي الجاريالوحدة التعليمية التابعة لها بعنوان  مندة إلى إقصاء الطالب من المادة و للما

بصفة  المطلوبون وأ (.الكلىيستفيد الطلبة المعنيون بالمراقبة الطبية المستمرة أو العالج )تصفية  :84المادة 
 .التزاماتهممن نظام مواظبة خاص يناسب متطلبات  منتظمة في المنافسات الرياضية للنخبة،

ميدان وتربصات ( يحق له  في حالة الغياب المبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي )مخبر، : 94المادة 
 . لذل  خالل السداسي االستفادة من حصة استدراكية إذا توفرت الشروط

في حالة الغياب غير المبرر للطالكب فكي حصة العمكل التطبيقي )مخبر ، ميدان و تربصات ( تمنح له عالمة 
 . تعويضيةحصة  في هذه الحالة، ال يمكن للطالب االستفادة منو . عكن تقرير هكذه الحصة 00/20

الغيابات غير المبررة في حصص األعمال التطبيقية إلى اإلقصاء من المادة بعنوان  (1/3 )يؤدي أكثر من ثلث
 .السداسي الجاري

( أيام )أيام العمل الفعلية( الموالية 03ينبكغي أن يبلكغ مبكرر الغكياب إلى مصالح القسم خالل ثالثة ) :50المادة 
  مقبول.غير  يعتبر المبرر األجل،ا تعدى هذا و إذ .الغيابلتاريخ 

يجب على رئيس القسم التأشير على . و لذل  ( عد ختم البريد إثباتا  في حالة تبليغ المبرر عن طريق البريد ) ي  
درج ت  و .  رئيس اللجنة البيداغوجية ذل  قبل تسليمه لمسؤول المادة أوو  إيداعهر الغياب بحيث يحدد تاريخ مبر 

  . ا المبرر في ملف الطالبنسخة من هذ
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 : الغيابات في االمتحاناتالفصل الثامن

المعني  االمتحان امتحان يعوضيسمح الغياب المبرر في االمتحان النهائي للطالب بالمشاركة في : 51المادة 
 .)امتحان استدراكي(

ي ذل  االمتحان. في هذه ف 00/20يؤدي الغياب غير المبرر في االمتحان النهائي إلى منح عالمة  :52المادة 
  المعني. متحانالاالذي يعوض  الحالة ال يستفيد الطالب من االمتحان

  :حاالت الغيابات المبررة المقبولة :35المادة 

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

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

 ثالثة أيام مسموح بها بالنسبكة لألبوة و حسب الشهادة الطبية  الوالدة:بوة أو األمومة ) شهادة عطلة األ
 .(لألمبالنسبة 

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

 عدد أيام الغياب المسموح بها و طبيب الجامعةأ مرض المعني ) شهادة طبية مسلمة من طبيب محلف :
 (.حسب مدة التوقف عن العمل

  عدد أيام الغياب المسموح  المؤهلة،استدعاء أو دعوة رسمية ) الوثائق المبررة تسلم من طرف الهيئات
 .(بها حسب مدة النشاط

  تقدير اللجنة البيداغوجية المختصة(..مبررةحاالت قاهرة أخرى( 

( أيكككككام ) أيكككككام العمكككككل 03بغككككككي أن يبلككككككغ مبكككككرر الغيكككككاب إلكككككى مصالككككككح القسكككككم خكككككالل ثالثكككككة )ين :45المـــــادة 
ذا تعكككككدى هكككككذا  الغيكككككاب.الفعليكككككة ( المواليكككككة لتكككككاريخ  فكككككي حالكككككة تبليككككككغ و  مقبكككككول.يعتبكككككر المبكككككرر غيكككككر  األجكككككل،وا 

س القسككككم يجككككب علككككى رئككككي .لككككذاعككككد خككككتم البريككككد إثباتككككا لككككذل  (المبكككككرر عككككن طريككككق البريككككد وفككككي نفككككس اآلجككككال )ي  
الوحكككككدة  مبكككككرر الغيكككككاب بحيكككككث يحكككككدد تكككككاريخ إيداعكككككه ، وذلككككك  قبكككككل تسكككككليمه لمسكككككؤول المكككككادة أو التأشكككككير علكككككى

 . درج نسخة من هذا المبرر في ملف الطالبت  و التعليمية المعنية . 

عادة اإلدماج: التخلي عن الدراسة و الفصل التاسع  ا 

ـــادة  راسكككته بعنكككوان السكككنة الجامعيكككة مكككن طكككرف رئكككيس يعتبكككر الطالكككب المسكككجل بانتظكككام متخليكككا عكككن د :55الم
القسككككم، إذا لككككم يحضككككر ألي شكككككل مككككن أشكككككال التعلككككيم المنظمككككة فككككي دروس وأعمككككال موجهككككة وأعمككككال تطبيقيككككة 

 .الجامعيةأو تربص خالل سداسي من السنة 



     غـردايـة جلـامـعـة الـداخلـي النظـام 14 
 

ه متخل عن إذا تقرر أن ،عتبر الطالب المسجل بانتظام مقصى من الدراسة بعنوان السنة الجامعيةي   :56المادة 
 .الجامعيةالدراسة في سداسي من السنة 

بقائمة الطلبة المتخلين عن  ،تبلغ مؤسسة التعليم العالي الديوان الوطني للخدمات الجامعية، وجوبا :75لمادة ا
 .دراستهم

حالكككككة التخلكككككي عكككككن الدراسكككككة أو اإلقصكككككاء، ال يككككرخص للطالككككب بإعككككادة اإلدمككككاج إال مككككرة  فكككككي : 85المــــادة 
ة خكككككالل مسكككككاره الدراسكككككي، و ذلككككك  بعكككككد دراسكككككة ملفكككككه مكككككن قبكككككل الهيئكككككات المعنيكككككة وحسكككككب تكككككوفر األمكككككاكن واحكككككد

 . البيداغوجية

عادة تصحيح أوراق االمتحان واإلطالع عليها  الفصل العاشر: تصحيح وا 

تحان المل يةنموذجال اإلجابة االنتهاء من كل امتحان، على األستاذ المسؤول عن المادة نشر إثر:  95المادة 
 ويجب تحديد تاريخ مكان إجراء حصة معاينة أوراق االمتحان.. ط وسلم مفصل للتنقي

 ينبغي نشر كل العالمات قبل المداوالت ليتسنى إعالم األستاذ بكل خطأ أثناء صب العالمات و/ أو :60المادة 
 .المداوالتحساب المعدل من أجل تصحيحه عند االقتضاء قبل 

للطالب اإلطالع على أوراق  قوال يححقا للطالب.  هبعد تصحيح المتحانعلى أوراق ا عاالطالعد ي   :61المادة 
 االمتحان االستدراكي.

إطكككككالع الطالكككككب علكككككى أوراق امتحانكككككه وعلكككككى النمكككككوذج المصكككككحح لالمتحكككككان والسلككككككم  بعكككككد : 62المـــــادة 
العمكككككككل )يكككككككومي  طلكككككككب تصكككككككحيح ثكككككككان وذلككككككك  فكككككككي أجكككككككل أقصكككككككاه يكككككككومينب ه الطعكككككككنالمفصككككككل للتنقيككككككككط، يمكنككككككك

 .وال يقبكل أي طعن خارج هذه المدة لالطالعالفعليين( المواليين 

يجككككب إيككككداع الطلككككب الخطكككككي مككككن أجككككل تصككككحيح ثككككان لككككدى رئككككيس القسككككم الككككذي يتخككككذ التككككدابير  : 63المــــادة 
الالزمككككة المحاطككككة بالسككككرية، لتعيككككين األسككككتاذ المكلككككف بالتصككككحيح الثككككاني ، يكككككون مككككن رتبككككة أعلكككككى أو مساويكككككة 

 . س تخصكص األستكاذ المصحكح األولو من نفك

 :الحالةفي هذه و تقكارن العالمة الثانيكة بالعالمة األولى.  الثاني،علكى إثكر التصحيكح : 46المادة 

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

 لعالمة الثانية أعلكى من العالمة األولى وكان الفارق يسكاوي أو يفوق ثالث نقاط تؤخذ العالمة إذا كانت ا
  . األعلى في الحسبان
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  إذا كانت العالمة الثانية أدنى من العالمة األولى و كان الفارق يسكاوي أو يفوق ثالث نقاط ، تؤخذ
 . مجلس التأديبيالعالمة الدنيا في الحسبان نهائيا و يحال الطالب على ال

 .اليحق للطالب اإلطالع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني 

إثر انتهكاء عملية إطكالع الطلبة على أوراق االمتحان واحتمال وجود طلبات إلعادة التصحيكح،  :56المادة 
 .أوراق االمتحكان إلى رئيس القسم ينبغي تسليم عالمات و

 تالفصل الحادي عشر: لجنة المداوال

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

 .ألستاذا

فقا لألغلبية البسيطة ألعضائها، وفي حالة تساوي األصوات يكون وتتخذ قراراتها و  ،دة في مداوالتهااللجنة سي     
 .صوت الرئيس مرجحا

المككككذكورة  57تكككنظم لجنككككة المككككداوالت للوحكككدة التعليميككككة فككككي نهايكككة كككككل دورة امتحككككان طبقكككا للمككككادة  :76المــــادة 
طبيقيككككككة أعككككككاله، فككككككي هككككككذه الحالككككككة تضككككككم لجنككككككة المككككككداوالت أسككككككاتذة الككككككدروس واألعمككككككال الموجهككككككة واألعمككككككال الت

 .للمواد المشكلة للوحدة التعليمية

 .إجبارياتسليم عالمات الوحدة التعليمية وعالمات المواد المشكلة لها إلى رئيس القسم ي عد  :86المادة 

المشكلة لها  يجب أن يسلم محضر عالمات الوحدة التعليمية مرفوقا بمحاضر عالمات المواد :69المادة   
ساعة )يوم العمل  24بالمداوالت في ظرف مغلق إلى رئيس القسم، في أجل أقصاه والتوصيات الممكنة الخاصة 

 . المفتوح( قبل تاريخ إجراء المداوالت السداسية

المذكورة أعاله في هذه  57نهاية كل دورة امتحان طبقا للمادة  الثاني تنظم لجان المداوالت للسداسي :70المادة 
 . ن عن الوحدات التعليمية المشكلة للسداسييالمسؤول لجنة المداوالت األساتذةالحالة، تضم 

رئيس لجنة مداوالت السداسي من بين أعضاء اللجنة من ذوي الرتبة العليا من طرف الهيئة  يعين :71المادة 
 .البيداغوجية التابعة

 .إجباريحضور كل أعضاء لجنة المداوالت  :72المادة 

 :مايليلجنة المداوالت  تتولى :73المادة 
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 لمصادقة على تمدرس الطلبة ونتائجهم المحصلة خالل السداسي،ا 

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

  إنقاذ الطلبة ،إذ اقتضى األمر ، حالة بحالة بتقدير شامل لتمدرسهم باعتماد معايير كالمواظبة ، التدرج
إلى  باإلنقاذع العالمة المعنية ...الخ، وفي هذه الحالة يجب رف اركة، االنضباطالبيداغوجي، المش

10/20 . 

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

 اقتراح توجيه الطالب الذي هو في وضعية إخفاق عند االقتضاء. 

 ي األخير من طور التعليم أيضا المصادقة على مجمل من بين صالحيات لجنة المداوالت للسداس
تمدرس الطلبة لنفس الدفعة وتقدم محضر المداوالت لمدير المؤسسة يتضمن قائمة الطلبة المتفوقين 

 .بغرض إعداد شهادات النجاح المؤقتة والشهادات النهائية وتسليمها لهم

صاحبها  يعرض مخالفة هذه القاعدةو  المداوالت، الحفاظ على سريةيلتزم أعضاء لجان المداوالت ب :74المادة 
 .إلجراءات تأديبية

 :تيةاآليجب أن يتضمن محضر المداوالت المؤر  والخالي من الشطب والخدش، العناصر  :57المادة 

 وكذا األرصدة  ،معدالت العامة لكل مادة ولكل وحدة تعليمية ولكل سداسيلكشف النقاط الشامل ل
 .المكتسبة

 عضو من أعضاء اللجنة اسم ولقب كل. 

 نتائج الطلبة الناجحين والراسبين أو المفصولين. 

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

 إمضاءات أعضاء اللجنة المشاركين في المداوالت . 

 ولقب أعضاء اللجنة الغائبين اسم. 

 معايير اإلنقاذ المتفق عليها من قبل لجنة المداوالت. 

 تقريرا عن المداوالت. 

يجب إعالم الطلبة عن طريق النشر القانوني و/أو عن طريق مواقع الويب للمؤسسة بالنتائج  : 67المادة 
 . النهائية للمداوالت عند المصادقة عليها

في صكب العالمكات أو حساب المعدل، يمكن للطالب في حالة ثبوت خطأ في أساسيات المحضر أو  :77المادة 
تقديم طعن إلى رئيس القسم في غضون الثالثة أيام ) أيام العمل الفعلية( الموالية إلعالن المحضر األولي 

 للمداوالت كأقصى حد. 
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 .المدةال يقبل أي طعن خارج هذه  المداوالت.يتكفل رئيس القسم بإحالة هذا الطعن على لجنة 

حيح تستدعى نفس لجنة المداوالت مجددا لمناقشة الطعون المقدمة من قبل الطلبة والقيام بتص :87المادة 
بالمحضر المصحح يحرر محضر بنفس الشروط السابقة للمحضر األول ويعنون هذا المحضر "و  .األخطاء

 ."واإلضافي للمحضر األول

 : ترتيب وتوجيه الطلبةالفصل الثاني عشر

جنكككككككككة الترتيكككككككككب والتوجيككككككككه" بترتيكككككككب وتوجيكككككككه الطلبكككككككة، يرأسكككككككها نائكككككككب العميكككككككد المكلكككككككف تقكككككككوم " ل :97المـــــــادة 
بالدراسكككككات أو نائككككككب المككككككدير المكلككككككف بالدراسككككككات وتجتمككككككع بعككككككد مككككككداوالت نهايككككككة السككككككنة. يمكككككككن أن يفيككككككد هككككككذا 

 الطلبة.في توجيكه  األوائل في الدفعة و الترتيب فككي تحديد

 :منلتوجيه تتشكل لجنة الترتيب وا  :80المادة 

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

 رؤساء األقسام المعنية.  

  ة.المعني التكوين ميادينفرق مسئولو 

 .مسئولو الشعب المعنية 

 .مسئولو التخصصات المعنية 

لى رغبات الطالب وعلى يستند توجيه الطلبة نحو الشعب والتخصصات بعد الجذع المشتر  ع :81المادة 
 ترتيبه، وعلى توفر المقاعد البيداغوجية في الشعبة المطلوبة.

ِقبل ي على ترتيب الطلبة، ممضي من نتائككج" لجكنة الترتيكب والتوجيه" في محضر يحتو  تكدون :82المادة 
 .أعضائها ويبلغ للطلبة عن طريق النشر

ساعة الموالية لنشر  48جل أقصاه أجية التابعة في البيداغو يمكن للطالب إيداع طعكن لدى الهيئة  :83المادة 
 . المحضر

 د .م .: مبـادئ عامـة في نظام لالفصل الثالث عشر

يسكككككمح  حيكككككث،دكتكككككوراه( هكككككو نظكككككام للتعلكككككيم العالي -ماسكككككتر -ليسكككككانس ((L.M.Dنظكككككام ل.م.د) :84المـــــادة 
إلكككككى ميكككككادين، ومنهكككككا إلكككككى  ل.م.د لتككككككوين داخكككككل نظكككككاماويتفكككككرع  للطالكككككب بتحضكككككير متسلسكككككل لكككككثالث شكككككهادات.

 مسارات ثم تخصصات.
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تترجم مجال كفاءات  ،عب والتخصصاتمن الش   ومتناسقة يعتبر ميدان التكوين مجموعة منسجمة :85لمادة ا
 .العاليمؤسسة التعليم 

يمكن  فهي تحدد في داخل الميدان تخصص التدريس. تقسيمات ميدان التكوين، من عد الشعبةت   :86المادة 
 .للشعبة أن تكون أحادية التخصص أو متعددة التخصصات

اكتسابها لتكوين والكفاءات الواجب ا اريحدد مسفهو تشعبا للفرع،  من أقسام الشعبة التخصص دعي   :78المادة 
 .من قبل الطالب

–  265 08مككن المرسككوم التنفيككذي رقككم  03تتكككون الوحككدة التعليميككة كمككا نصككت عليككه المككادة  : 88المــادة 

المتضكككككككككمن نظكككككككككام الدراسكككككككككات  م،2008غشكككككككككت سكككككككككنة  19الموافكككككككككق  1429شكككككككككعبان عكككككككككام  17لمكككككككككؤر  فكككككككككي ا
للحصككككول علككككى شككككهادة الليسككككانس وشككككهادة الماسككككتر وشككككهادة الككككدكتوراه، المككككذكور أعككككاله، مككككن مككككادة أو أكثككككر ، 
تقككككككدم وفككككككق عككككككدة أشككككككككال مككككككن التككككككدريس ) دروس، أعمككككككال موجهككككككة، أعمككككككال تطبيقيككككككة، محاضككككككرات، ملتقيككككككات، 

 .اختياريةيمكن للوحدة التعليمية أن تكون إجبارية أو  .(..يع، تربصاتمشار 

 .يسند للوحدة التعليمية والمواد المكونة لها معامل وتقيم بعالمة :98المادة 

تقككككاس الوحككككدة التعليميككككة والمككككواد المشكككككلة لهككككا بأرصككككدة. تحككككدد قيمككككة الوحككككدة التعليميككككة المقاسككككة  :90المــــادة 
المكككككؤهالت عكككككن طريكككككق أشككككككال سداسكككككي الضكككككروري الكتسكككككاب المعكككككارف و سكككككاعي للبأرصكككككدة ، حسكككككب الحجكككككم ال

و ككككككذل  حسكككككب حجككككككم النشكككككاطات الواجكككككب علكككككى الطالكككككب القيكككككام بهكككككا  .أعكككككاله 5التعلكككككيم المكككككذكورة فكككككي المكككككادة 
 .( ...تربص مذكرة، تقرير، شخصي،عمل ) في نفكس السداسي

 السداسكككككككي،سكككككاعة فككككككي  25و  20ا بيكككككككن ( حجمككككككا سكككككاعيا مكككككك01créditرصككككككيد واحكككككد ) وازيي كككككك :91المـــــادة   
 5ل سككككككاعات التككككككدريس المقدمككككككة للطالككككككب عككككككن طريككككككق مختلككككككف أشكككككككال التعلككككككيم المككككككذكورة فككككككي المككككككادة ككككككككو يشم
حكككككككدد القيمكككككككة اإلجماليكككككككة لألرصكككككككدة المسكككككككندة ت  و  .وككككككككذا السكككككككاعات المقكككككككدرة للعمكككككككل الشخصكككككككي للطالكككككككب أعكككككككاله،

 .رصيدا( 30للوحدات التعليمية المكونة للسداسي بثالثين )

يعتبككككر المسككككل  النمككككوذجي ترتيبككككا منسككككجما للوحككككدات التعليميككككة المكونككككة لمسككككار دراسككككي المحككككددة  :92المــــادة 
ة تسككككككمح للطالككككككب يككككككفكييككككككنظم المسككككككل  النمككككككوذجي ب التكككككككوين.مكككككن قبككككككل فريككككككق التكككككككوين ضككككككمن إطككككككار عككككككرض 

بعككككة فريككككق أو عككككدة مكككككن لكككككل طالككككب بنككككاء مسككككل  فككككردي بمسككككاعدة ومتاي  كمككككا  .تككككدريجياببنككككاء مشككككروع تكوينككككه 
 .فرق تكوين لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات للتعليم العالي

ته األصلية أو في مؤسسة ن الطالب من تعديل مسل  تكوينه في مؤسسيعتبر المعبر فرصة تمك   :93المادة 
    .(mobilitéالتنقل) أي ؛الحركيةمبدأ ب عمالأخرى 



     غـردايـة جلـامـعـة الـداخلـي النظـام 19 
 

 د .م .: تنظيم التعليم في نظام لالفصل الرابع عشر

ــــــادة  يككككككنظم التكككككككوين لنيككككككل شككككككهادة الليسككككككانس أو شككككككهادة الماسككككككتر حسككككككب ميككككككادين التكككككككوين وحسككككككب  :94الم
يسككككككمح هككككككذا التنظككككككيم للطالككككككب  ،يقككككككدم هككككككذا التكككككككوين علككككككى شكككككككل مسككككككال  نموذجيككككككةو الشككككككعب والتخصصككككككات. 

 .المستقبليباختيار المسل  النموذجي أو بناء مسل  تكوين فردي وفق مؤهالته ومشروعه المهني 

 . ما نظريا ومنهجيا وتطبيقيايتضمن التكوين حسب المسال  والمستويكات المتعددة، تعلي :95ادة الم

، معرفكككككة علميكككككة نظريكككككةاكتسكككككاب الطلبكككككة  يمككككككن أن يتضكككككمن التككككككوين وفقكككككا ألهدافكككككه، عكككككالوة علكككككى ضكككككمان   
ات، ، وتككككككربص أو عككككككدة تربصككككككعناصككككككر مككككككا قبككككككل تمهينيكككككككة وعناصككككككر تمهينيككككككة، ومشككككككاريع فرديككككككة، أو جماعيككككككة

طكككككككرق العمكككككككل الجكككككككامعي واسكككككككتعمال مصكككككككادر التوثيكككككككق ووسكككككككائل اإلعكككككككالم اآللكككككككي، و ككككككككذا الكككككككتحكم فكككككككي  وككككككككذا
 . اللغات األجنبية

 .كما يمكن أن يتضمن التكوين أيضا تحرير مذكرة أو تقرير تربص أو انجاز مشروع نهاية الدراسة    

 .حثالبيمكن أن يتضمن التكوين في الطور الثاني تدريبا للطالب على 

 .التعليم في كل مسل  تكوين في سداسيات تتضمن وحدات تعليمية ينظم: 96لمادة ا

 :مراحل( 03تتضمن ثالثة ) ،( سداسيات6تنظم مسال  التكوين لنيل شهادة الليسانس في ستة ) :79المادة 

ئ األولية تمثل المرحلة األولكى مرحلة التعرف على الحيكاة الجامعيكة و التكيف معها و اكتشاف المباد .1
 . للتخصصات

 .تمثل المرحلة الثانية مرحلة التعمق و ترسيخ المعارف و التوجيه التدريجي .2

 .تمثل المرحلة الثالثة مرحلة التخصص، وتسمح باكتساب المعارف والمؤهالت في التخصص المختار .3

، (2حلتين)( سداسككككيات، تتضككككمن مكككككر 4تككككنظم مسككككال  التكككككوين لنيككككل شكككككهادة الماسككككتر فككككي أربعككككة ): 89المــــادة 
 وهما:

  ـــــــ ـــــــة األول كككككككت   :المرحل أو تخصصكككككككات لكككككككنفس  المشكككككككتر  لعكككككككدة شكككككككعب و/ القاعكككككككدي ص للتعلكككككككيمخص 
 .التدريجيالتوجيه وكذا لتعميق المعارف و  ،ميدان التكوين

 مذكرةتحرير كوين وتدريب الطالب على البحث و تتضمن تخصص الت :المرحلة الثانية. 
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 د .م .ؤهالت في نظام لالفصل الخامس عشر: مراقبة المعارف والم

يككككتم فككككي كككككل سداسككككي تقيككككيم المككككؤهالت واكتسككككاب المعككككارف لكككككل وحككككدة تعليميككككة إمككككا عككككن طريككككق  :99المــــادة 
تعطى األولويككككككة قكككككدر اإلمككككككان ا.و كالهمكككككا معكككككنهكككككائي أ امتحكككككانالمراقبكككككة المسكككككتمرة والمنتظمكككككة أو عكككككن طريكككككق 

 . لتطبيق طريقكة المراقبة المستمكرة والمنتظمة

  االختبكككاراتعكككدد  فريكككق التككككوين فكككي بدايكككة ككككل سداسكككي ينشكككر رئكككيس القسكككم بالتشكككاور مكككع :010لمـــادة ا

تتعلكككككق الموازنكككككة بطبيعككككككة  المطبقكككككة.طكككككرق المراقبكككككة المعتمككككككدة والموازنككككككة  وطبيعتهككككككا ومكككككدتها وكككككككذل  طريقككككككة أو
 .وبطرق المراقبة المعتمدة االختبارات

 :يلين ما يشمل تقييم الطالب حسب مسل  التكوي :101المادة 

  الدروس 

  األعمال التطبيقية 

  األعمال الموجهة 

  الخرجات الميدانية 

  التربصات التطبيقية 

  الملتقيات 

  العمل الشخصي 

الطالكككككب.  المسكككككتمر تقيكككككيمالعالمكككككات  مجمكككككوع يحسكككككب معكككككدل عالمكككككات األعمككككال الموجهكككككة، مكككككن :102المـــــادة 
 . .. الكككخفككككردي.ة وفككككروض منزليككككة وعمككككل يمككككن تنظككككيم هكككككذه التقييمككككات فككككي شكككككل عكككروض وأسئلكككككة كتابيككككك

 .تتر  عملية الموازنة لهذه العناصر لتقدير الفرقة البيداغوجية

عالمات التقارير وفق و  االختباراتتحسب عالمة األعمال التطبيقية على أساس معدل عالمات  :103المادة 
 . موازنة تقدرها الفرقة البيداغوجية

لمراقبككككككة المعككككككارف والمككككككؤهالت، و تعتبككككككر الككككككدورة الثانيككككككة دورة  ناكككككككل سداسككككككي دورتككككككلتككككككنظم  :104المــــــادة 
 .استدراكية

 .سبتمبرفي أجل أقصاه شهر  الجامعية،تنظم الدورات االستدراكية لكل سداسي لنفس السنة        

تحصكككككل علكككككى ككككككل المكككككواد المكونكككككة لهكككككذه إذا ككككككل طالكككككب، ل ايكككككة نهائيكككككتكتسكككككب الوحكككككدة التعليم :105المـــــادة 
المكككككككادة مكتسكككككككبة إذا كانكككككككت العالمكككككككة المحصكككككككل عليهكككككككا فكككككككي هكككككككذه المكككككككادة تسكككككككاوي أو تفكككككككوق  تعتبكككككككر .الوحكككككككدة

10/20. 
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تكتسب الوحدة التعليمية أيضا عن طريق التعويض، إذا كان معدل مجموع العالمات المحصل عليها في     
 .10/20موزونة بمعامالتها يساوي أو يفوق  لها،المواد المكونة 

الحالة تعتبر  هذه . و فيأيضا اكتساب األرصدة المسندة لهااب الوحدة التعليمية ينجم عن اكتس :106المادة 
األرصدة المحصل عليها قابلة لالحتفاظ في نفس مسل  التكوين وقابلة للتحويل في أي مسل  تكوين آخر 

 .الوحدةيتضمن هذه 

الوحدة، من خالل حساب معدل ال يسمح اإلقصاء من مادة مكونة للوحدة التعليمية باكتساب هذه  :107المادة 
 .الوحدةالعالمات المحصل عليها في المواد األخرى المكونة لذات 

يعتبر السداسي مكتسبا بالنسبة لكل طالب تحصل على مجموع الوحدات التعليمية المكونة له وفقا  :108المادة 
 .أعاله 98للشروط المحددة في المادة 

على النحو  ،عن طريق التعويض ما بين مختلف الوحدات التعليمية يعتبر السداسي مكتسبا أيضا:109المادة 
 :اآلتي

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

 .رصيدا( 30اكتساب األرصدة المسندة له والبالغ عددها ثالثون ) السداسي، ينجم عن اكتساب -

 .التعويضال يسمح للطالب المقصى من مادة أو من وحدة تعليمية االستفادة من و 

يتقدم الطالب للمشاركة في الدورة االستدراكية بالنسبة  األولى،في حالة اإلخفاق في الدورة  :011المادة 
  .المكتسبةقة بالوحدات التعليمية غير لالختبارات المتعل

المذكورة أعاله، ويتقدم فقط لالختبارات المتعلقة  94في هذه الحالة، يحتفظ الطالب بالمواد المكتسبكة طبقا للمادة 
 .المكتسبةبالمواد غير 

 أعاله، يمكن السماح للطالب 94في حالة اكتساب وحدة تعليمية عن طريق التعويض المقرر في المادة 
 .الوحدةالمتعلقة بالمواد غير المكتسبة لهذه  بالمشاركة في الدورة االستدراكية بالنسبة لالختبارات

خالل الدورة االستدراكية، تحدد العالمة الخاصة بكل مادة معينة على أساس العالمة المحصل  :111المادة 
أعاله يعتمد  88لمحددة طبقا ألحكام المادة المعارف والمؤهالت ا عليها في الدورة االستدراكية وفق كيفيات مراقبة

 . المعدل األفضل المحصل عليه بين الدورة األولى والدورة االستدراكية عالمة نهائية



     غـردايـة جلـامـعـة الـداخلـي النظـام 22 
 

إثر الدورة االستدراكية، تعتبر الوحدة التعليمية وكذا السداسي محصل عليهما وفق نفس أحكام  :211المادة 
 .أعالهوالمذكورتين  92و  91المادتين 

فإن األرصدة المسندة للمواد  أعاله،المذكورة  84حالة عدم اكتساب وحدة تعليمية طبقا ألحكام المادة  في
 .بهاالمكتسبة والمكونة لها يتم االحتفاظ 

 :علىيطبق مبدأ التعويض  :311المادة 

  يسكككككمح التعكككككويض باكتسكككككاب الوحكككككدة التعليميكككككة مكككككن خكككككالل حسكككككاب معكككككدل عالمكككككات  التعليميكككككة:الوحكككككدة
 .بمعامالتهاد المشكلة لها والموزونة الموا

 :يسكككككككمح التعكككككككويض باكتسكككككككاب السداسكككككككي مكككككككن خكككككككالل حسكككككككاب معكككككككدل عالمكككككككات الوحكككككككدات  السداسكككككككي
 .بمعامالتهاالتعليمية المشكلة للسداسي والموزونة 

 ( مككككككككككن خككككككككككالل  3، ل 2، ل 1) ل السككككككككككنة( يسككككككككككمح التعككككككككككويض باكتسككككككككككاب  3،ل 2، ل 1) ل السككككككككككنة
 .تعليمية المشكلة له والموزونة بمعامالتها حساب معدل عالمات الوحدات ال

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

 التدرج في دراسات الليسانس نظام ل م د عشر: دسالفصل السا

كوين يعتبر االنتقال من السداسي األول إلى السداسي الثاني لنفس السنة الجامعية ولنفس مسل  الت :411المادة 
   .منتظمةحقا لكل طالب مسجل بصفة 

للطالب الذي تحصل على  مكسبايعتبر االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ليسانس  :511المادة 
 بالتعويض أو بدون تعويض. التكوينالسداسيين األولين لمسار 

( 30ة ليسانس، إذا تحصل على ثالثين )سمح للطالب باالنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانيي  :171المادة  
 في السداسي اآلخر. 2/3و على األقل في سداسي 1/3رصيدا على األقل، منها 

للطالب الذي تحصل على  مكسباعتبر االنتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس، ي   :811المادة 
 .التكوينالسداسيات األربعة لمسار 

( رصيدا على 90ال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس، إذا تحصل على تسعين )سمح للطالب باالنتقي    
 .التخصصالمطلوبة مسبقا لمواصلة الدراسات في  األقل، و اكتسب الوحدات التعليمية األساسية
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لمادتين يمكن للطالب المسموح له باالنتقال في مسل  التكوين وفق شروط االنتقال الواردة في ا :191المادة 
الطالب من  إعفاءو في هذه الحالة يعتبر إجبار أو  .بالمواد المكتسبة أعاله، االحتفاظالمذكورتين  101و  100

 التطبيقية بالنسبة للمواد غير المكتسبة من صالحيات فريق التكوين. واألعمالالموجهة  واألعمالمتابعة الدروس 

 تكوين،لب الراسب فكي السنة الثانية أو السنة الثالثة في مسل  يمكن، حسكب الحالكة، السماح للطا :201المادة 
 .التكوينبإعادة التسجيل في نفس المسل  أو توجيهه نحو مسل  تكوين آخر من طرف فريق 

 .األولىتعطى قدر المستطاع األولوية لعملية توجيه الطلبة الذين هم في حالة إخفاق ضمن مسل  التكوين 

ملية، عكن طريق المعابكر إلى بناء مسل  فردي يتوافق وقدرات الطالب التي من شأنها أن ينبغي أن تكؤدي هذه الع
 . تسمح له بتدرج أفضل في مساره الدراسي

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

 إضافية، استثنائيا.

 التدرج في دراسات الماسترالتسجيل و : عشر  سابعالفصل ال

 :اآلتيةيخضع التسجيل في دراسات الماستر للمعايير  :211المادة 

 .المترشح المعبر عنها من طرف رغبةال -

 الماستر. ، والتي تسمح بالدراسات فيالمحصل عليها من قبل المترشح شهادة ال -

 .نتائج المسار الجامعي للمترشح -

 لجامعة.با في الماستر توفر طاقات االستيعاب والتأطير -

المصالح  لدىلماستر، يجب على المترشح إيداع ملف التسجيل في االتسجيل  و للمشاركة :221المادة 
 :يما يلملف المترشح  يتضمنب أن يجالمعنية على مستوى الجامعة ؛ حسب اآلجال المحددة. و 

 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. -

 ) خاص بشهادات نظام ل.م.د(. الملحق الوصفي لشهادة النجاحوثيقة  -

 شهادة حسن السيرة صادرة من المؤسسة األصلية. -
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ويمكن أن يخضع األولى ماستر، بعد دراسة وترتيب ملفات الطلبة. يفتح التسجيل في السنة:231المادة 
 المترشحون الختبار أو مقابلة أمام لجنة مشكلة من أعضاء فريق التكوين للماستر المعني.

 ك:ح التسجيل في السنة األولى ماستر ليفت :241المادة 

 حاملي شهادة الليسانس نظام ل.م.د، أو شهادة أجنبية معادلة لها.  -

 : ليسانس نظام قديم،( سنوات  ليسانس نظام كالسيكي04باكلوريا+أربع ) ةشهاد الحاصلين على -
 ، أو شهادة أجنبية معادلة لها.علياالدراسات ال اتشهاد

أو شهادة  في السنة الثانية ماستر للحاصلين على شهادة بكالوريا+ خمس سنوات، تسجيليفتح ال :251المادة 
 جامعية أجنبية معادلة لها. وذل  حسب شروط الترشح والتسجيل المحدد سابقا.

، إال بعد  لنيل شهادة ثانية في الماسترالترشح  ، ماسترشهادة  أول لحاصلين علىليحق  ال: 261المادة 
 .من الماستر تاريخ الحصول على الشهادة األولى من (05)س سنواتخم إنقضاء مدة

للطالب الذي تحصل على  مكسبايعتبر االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ماستر  :271المادة 
 . السداسيين األولين لمسار التكوين

اسككككككتر، إذا تحصككككككل علككككككى مككككككن السككككككنة األولككككككى إلككككككى السككككككنة الثانيككككككة م باالنتقككككككالللطالككككككب  يسككككككمح :281المــــــادة 
التعليميكككككة المشكككككروطة لمواصكككككلة  ( رصكككككيدا علكككككى األقكككككل، و تحصكككككل أيضكككككا علكككككى الوحكككككدات45خمسكككككة وأربعكككككين)

 .الدراسات في التخصص

يمكككككن لفريككككق التكككككوين، حسككككب الحالككككة، السككككماح للطالككككب الككككذي لككككم يككككتمكن مككككن االنتقككككال إلككككى  :291المــــادة 
ي نفكككككس المسكككككل  أو بتوجيهكككككه نحكككككو مسكككككل  تككككككوين آخكككككر السكككككنة الثانيكككككة فكككككي مسكككككل  تككككككوين بإعكككككادة التسكككككجيل فككككك

مككككككن طككككككرف فريككككككق التكككككككوين. تعطككككككى األولويككككككة قككككككدر المسككككككتطاع لعمليككككككة توجيككككككه الطلبككككككة الككككككذين هككككككم فككككككي حالككككككة 
ينبغككككي أن تككككؤدي هككككذه العمليككككة، عككككن طريككككق المعككككابر إلككككى بنككككاء مسككككل  فككككردي و  .إخفككككاق ضككككمن مسككككل  التكككككوين

 . ح له بتدرج أفضل في مساره الدراسييتوافق وقدرات الطالب التي من شأنها أن تسم

 ( سنوات.03في كل الحاالت، ال يمكن للطالب المسجل في الماستر البقاء أكثر من ثالث )

على مذكرة الماستر أستاذ حائز على رتبة: أستاذ أو أستاذ محاضر. وفي  اإلشرافيتولى   :301المادة 
 ."أ"صنفترخيص باإلشراف لألساتذة برتبة مساعد الحاالت االستثنائية، يمكن للمجلس العلمي للكلية ال
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 .المؤقتةوشهادة النجاح  مذكرات التخرج :رعش ثامنالفصل ال

فككككككككي الفكككككككروع والتخصصككككككككات التكككككككي تسككككككككتلزم القيكككككككام بتربصككككككككات نهايكككككككة الدراسككككككككة أو مشككككككككاريع أو  :311المـــــــادة
تحضكككككير مشكككككروع مكككككذكرات، يحكككككق لككككككل طالكككككب فكككككي نهايكككككة الطكككككور الدراسكككككي االسكككككتفادة مكككككن التكككككأطير مكككككن أجكككككل 

 نهاية الدراسة.

المؤطر والطالب والمؤسسة المستقبلة إذا  األستاذيتم اختيار موضوع المشروع بالتنسيق بين  :132المادة 
 حسب التنظيم المعمول به. ؛ذل . ويخضع الموضوع لموافقة القسم األمراستدعى 

 اللجنكككككة العلميكككككةعينهكككككا ت  صصكككككة لجنكككككة تحككككككيم متخ مكككككن طكككككرفمشكككككروع نهايكككككة الدراسكككككة  تم تقيكككككيميككككك :133المـــــادة
ذا استدعى األمر ت  وذل  خاللقسم.ل  سبتمبر.خالل شهر  استثنائيةبرمج دورة ل دورة جوان، وا 

تكككككككوج الدراسكككككككات مككككككن أجكككككككل الحصككككككول علكككككككى شكككككككهادة الماسككككككتر بإعكككككككداد مككككككذكرة بصكككككككفة فرديكككككككة ت   :341المــــــادة 
ذا اسكككككتد وذلككككك  خكككككالل دورة جكككككوان. بصكككككفة علنيكككككة، أمكككككام لجنكككككة تهاناقشكككككمو  بكككككرمج دورة اسكككككتثنائية عى األمكككككر ت  وا 

 .من نفس السنة للحاالت المتأخرة والمبررة من طرف المؤطرين، وذل  خالل شهر سبتمبر

دراسككككككتهم  ايختككككككار الطالككككككب المتفككككككوق فككككككي القسككككككم أو التخصككككككص مككككككن بككككككين الطلبككككككة الككككككذين زاولككككككو  :135المــــــادة
 عقوبة تأديبية.بطريقة نظامية)دون إعادة أو استدرا (، ولم يسبق له الخضوع ألية 

 بعد إحضار الوثائق التالية: مؤقتةيسلم الطالب عند التخرج شهادة نجاح  :136المادة

 .وبطاقة المكتبة بطاقة الطالب -

 .المعنية المصالح جميعمن  الذمة ممضاة شهادة تبرئة -

 .(أسابيع من تاريخ المداوالت04أربعة) إال بعدتمنح الشهادة المؤقتة  أنال يمكن  :137المادة

 .سلم شهادة النجاح المؤقتة إال للمعني أو من يحمل تفويضا قانونيا محررا لدى الموثقت   ال :138المادة
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 :(الوصايةلمرافقة): التاسع عشراالفصل 

الدائمة للطالب من طرف أستاذ يسمي باألستاذ الوصي، وذل  من  في المتابعة لمرافقةتتمثل مهمة ا :391المادة
 االندماج في الحياة الجامعية وتسهيل حصوله على المعلومات حول عالم الشغل. أجل تمكين الطالب من

، على األقل )الوصاية( من قبل رئيس القسم لفائدة طلبة السنة األولى من الطور األولالمرافقةينظم  :401المادة
 .المرافقةن على رئيس القسم إعالم الطلبة بالترتيبات الموضوعة في مجال لذا يتعي  

دير الجامعة بحد أقصاه مو  ستاذ الوصيالتزام فردي بين األ إطارفي  اإلشرافضمن مهمة ت: 411دةالما
 (ساعات في األسبوع.04(أشهر في السنة، وأربع )09تسعة)

    إلى تقييم دوري من قبل فريق ميدان التكوين ورئيس القسم.  (الوصي) المشرف ستاذيخضع األ :421المادة
 وأ(أشهر، يترتب على نتيجة التقييم تجديد اإللزام 03هذا الغرض، يلزم بتقديم تقرير عن نشاطاته كل ثالثة )ل و

 ه.ءإلغا

، يرأسها مدير الجامعة، تتكون )المرافقة("اإلشرافتحدث على مستوى الجامعة لجنة، تدعى " لجنة :431المادة
، مسؤولي ميادين التكوين، أساتذة باحثين يعينهم درجبالتكوين العالي في التمن نائب مدير الجامعة المكلف 

 مدير الجامعة.

قريرا سنويا تقويميا لهذه العملية، وترفعه الى تعلى مستوى الجامعة وتقدم  المرافقةتسهر هذه اللجنة على تنظيم 
م الموارد تقيي -على الخصوص -. ويجب أن يتضمن هذا التقريروالبحث العلمي الوزير المكلف بالتعليم العالي

 المسخرة والنتائج المتحصل عليها، وذل  إلرساء الممارسات البيداغوجية الحسنة وتعميمها.

من مكافأة تحسب استنادا إلى  )المرافقة(اإلشرافالباحث الذي يضمن فعليا مهمة  األستاذ: يستفيد 441المادة
هك 1422رجب عام  13 في مؤر ال 293-01رقم التنفيذي المرسوممن  05السعر الساعي المحدد في المادة

 ( أشهر.03كل ثالثة) اإلشراف. وتدفع مكافأة م2001أول أكتوبرسنة كالموافق ل
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 دكتوراه الطور الثالث ل.م.د( -دكتوراه علوم -الدراسات العليا)ماجستير:العشرون الفصل

للحائزين على شهادة التدرج  عن طريق المسابقة يفتح االلتحاق بالتكوين لنيل شهادة الماجستير، : 451المادة 
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.

عدادها ومتابعموضوع المذكرة،  تسجيل كذاإن طبيعة التكوين في الماجستير و   : 461المادة  ها وتشكيل لجنة توا 
المتعلق م،1998 أوت17في مؤر ال 254-98رقم التنفيذي المرسوم مناقشة وشروط المناقشة وكيفياتها يضبطهاال

 بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.

 عليا للسنة النظرية)ماجستير( كما يلي:يتم التقييم في الدراسات ال  : 471المادة 

 .10/20سنوي يساوي أو يفوق  حصول الطالب على معدل -

 (.07/20أال يتحصل في أحد المقاييس على عالمة إقصائية)العالمة االقصائية هي  -

يفتح التسجيل للحصول على الدكتوراه للحائزين على الماجستير بمالحظة "حسن جدا" و" حسن" و"  :481المادة 
 فقط.ن" سريب من الحق

المتعلق بالتكوين في  ،م1998 أوت17 في مؤر ال 254-98رقم يضبط المرسوم التنفيذي   :491المادة 
عدادها ومتابعتها وتشكيل  الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي. طبيعة التكوين في الدكتوراه، وا 

 لجنة المناقشة وشروط المناقشة وكيفياتها.

ف األطروحة لنيل الدكتوراه إلى تكريس قدرات المترشح  لتحقيق عمل بحث مبتكر ذي مستوى قيم تهد -
 والمساهمة بصفة معتبرة في حل المشاكل العلمية والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصادية.

 أو تؤدي إلى تطبيقات جديدة. معرفية نظريةطروحة بالضرورة ، مساهمة يجب أن تقدم األ -

يفتح االلتحاق بالتكوين  في الطور الثالث عن طريق المسابقة على أساس الشهادات، للمترشحين  :051المادة  
 ينص القانون على خالف ذل . مو أي شهادة معترف بمعادلتها، مالالحائزين على شهادة الماستر أ

عمكككككال البحكككككث تكككككتم دراسكككككة ملفكككككات المترشكككككحين لتقيكككككيم مكككككؤهالتهم وقكككككدراتهم فكككككي مجكككككال القيكككككام بأ :511المـــــادة 
م، الككككككذي 2014مككككككاي  05المككككككؤر  فككككككي  329طبقككككككا لمككككككا ورد فككككككي القككككككرار الككككككوزاري رقككككككم بصككككككفة مسككككككتقلة، وذلكككككك 

، والكككككذي يحكككككدد تنظكككككيم التككككككوين فكككككي الطكككككور الثالكككككث  م2012جويليكككككة 16المكككككؤر  فكككككي  191يعكككككدل القكككككرار رقكككككم 
 من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه.



     غـردايـة جلـامـعـة الـداخلـي النظـام 28 
 

المتضمن تحديد تنظيم  م،2012سنة جويلية 16في المؤر   279-03رقم الوزاري قراريضبط ال :521المادة 
طبيعة التكوين في الدكتوراه  التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، المعد ل والمتم م.

عدادها ومتابعتها وتشكيل لجنة المناقشة وشروط المناقشة وكيفياتها.  الطور الثالث، وا 

 : المجالس التأديبيةعشرونالو الحادي  الفصل 

 ةالقائم والحفاظ على النظام، لالنضباط قواعد العامةلل كل طالب داخل الحرم الجامعييخضع  :531المادة 
 :رتكز علىي على احترام اآلخر، والذي

  ويجب  ،جامعةوالحفاظ على ممتلكات وتجهيزات ال ،والتسامح حسن المعاملة،و احترام الغير، وجوب
 ،األساسية للوقاية واألمن والمظهر والسلو  والنظافة احترام القواعد عليهم بالخصوص

  المقرات اإلدارية ك داخل الحرم الجامعي إلى جامعةالعدم اصطحاب األشخاص األجانب عن
 ،والبيداغوجية دون ترخيص صريح مسبق

  الساحات العامة.و  وتوقيفها في األماكن المخصصة للراجلين إلى الحرم الجامعي السياراتب الدخولعدم 

 عدم السير أو اللعب في المساحات الخضراء.  

 ،عدم التدخين في األماكن التي يمنع التدخين فيها 

  هاتف  استعم ل يمن( محمولاألجهزة االلكترونية ،MP3،MP4  وغيرها،) حصص أثن ء والت خيـن 

 .الخ ،االمتح ن   وق ع   األطروح   ش ومن ق والن وا  التكويـن

 عم ل مكبرا  الصو  بج نب الق ع   والم رج   واإلخالل بسير ال راس يمن  است، 

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

 ترمالمح للمظهر والهندام بسيرة مثالية ولباس الئق يتحلالو  القواعد األساسيةب اللتزاما. 

 في حالة الضرورة يكون كل طالب محل تفتيش جدي لألشياء التي يحملها وللسيارة من طرف أعوان 
 .، ويخضع إلى اإلجراءات التأديبيةلجامعة، وفي حالة الرفض يمنع من دخول الجامعة األمن لالمراقبة و 

  ظهارهاتعتبر بطاقة الطالب شخصية ويجب المحافظة عليها  عند كل طلب. وا 
 العقوبات المحددة في التنظيم. إلىمراعاة هذه القواعد يعرض صاحبه  إن عدم 

بعهدة  الذي يرأسه مدير الجامعة أو من يمثله.و  غرداية، جامعة على مستوى المجلس التأديبي ينشأ :541المادة 
 يناحتياطي سبعة أعضاء دائمين و سبعةالمجلس التأديبي للجامعة من  شكليتو  مدتها ثالث سنوات جامعية.

 :وهم كالتالي ،يحضرون فقط في حالة غياب األعضاء الدائمين

 رئيسا  مدير الجامعة أو من يمثله. 

  من طرف مدير الجامعة ونعيني احتياطيين كأعضاءأساتذة  دائمين وخمسةكأعضاء أساتذة خمسة. 
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 من ومن بين الطلبة)أعضاء مجالس نتخبي ، احتياطي رالجامعة وآخعن طلبة  ممثل واحد دائم 
 .للكليات(التأديب 

تكمن للمجلس التأديبي للجامعة صالحيات البث في كل درجات المخالفة المرتكبة على  : 551المادة 
 مستوى حرم الجامعة، السيما:

غير  للجامعة كل مخالفات الدرجة األولى والثانية المرتكبة على مستوى الفضاءات البيداغوجية واإلدارية -
 .بع للكلية،أو القسمالملحقة بهيكل بيداغوجي تا

 .ي عد هيئة طعن ضد قرارات مجلس التأديب للكلية، أو القسم -

 له صالحيات الفصل في طلبات إعادة اإلدماج وطلبات العفو. -

 :أعضاء سبعة من لويتشك ،للكليةمجلس تأديبي  إنشاءيتعين على كل كلية  :561المادة 

 .رئيسا نوبهعميد الكلية أو من ي  -

 .قبل أساتذة الكليةمن  انتخابهمتم ي ،احتياطيين كأعضاءأساتذة  خمسة دائمين وء كأعضاأساتذة  ةخمس -

  المعنية.الهيئة  من قبل طلبةيتم انتخابهم  ،وآخر احتياطي كليةعن طلبة ال ممثل واحد دائم -

المرتكبة  الدرجة األولى من مخالفاتالتكمن صالحيات المجلس التأديبي للقسم في البت في  :571المادة 
 االمتحانات. إجراء طيلة فترةويبقى في دورة مفتوحة  ،على مستوى

 أعضاء: سبعةيتشكل المجلس التأديبي للقسم من  :  581المادة  

 رئيس القسم أو ممثال عنه رئيسا. -

 من بين أساتذة القسم، انتخابهميتم  ،أساتذة أعضاء إضافيين ةخمس أساتذة أعضاء دائمين و ةخمس -

 طلبة القسم. قبلمن  انتخابهم ماحتياطي، يتوآخر  ممثل دائم عن الطلبة -

 يبي على النحو التالي:نة لهذا الغرض من قبل المجالس التأدتمارس السلطة التأديبية المكو   : 591المادة 

والتي ال  ،المجلس التأديبي للكلية للنظر في المخالفات من الدرجة األولى، والمخالفات من الدرجة الثانية 
 ها الطرد لمدة أكثر من سنة.تتجاوز عقوبت

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

لتقرير مفصل موجه لرئيس المجلس التأديبي، يستدعي هذا األخير أعضاء المجلس التأديبي  تبعا: 601المادة 
 قصاه أسبوع، يحتوي هذا التقرير على مايلي:كتابيا في أجل أل
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 .طالب)ة( المعني)ة(بالتأديب هوية ال 

 .، محرر من ِقبل ضابط الحالةوصف مفصل لألحداث وتحديد الضرر 

 وجد. إناسم شاهد عيان  

 كل عناصر األدلة. 

 ملخص السيرة الدراسية للطالب. 

 :تيةالحاالت اآل في الدرجة األولى اتمخالف تمثلت :611المادة 

 فكككككككي االمتحكككككككان)تمرير أوراق مسكككككككودة أو أوراق االمتحكككككككان، إمكككككككالء،  المثبكككككككت أو الغكككككككش محاولكككككككة الغكككككككش
  النظر إليها والنقل عنها(، تر  الزمالءعرض وثائق االمتحان قصد 

  تعككككككككدي لفظككككككككي أو حركككككككككي اتجككككككككاه كافككككككككة المستخدمين)أسككككككككاتذة وأسككككككككاتذة بككككككككاحثين واألعككككككككوان اإلداريككككككككين
 ،والتقنيين وأعوان المصالح(

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

 طلب غير مؤسس لتصحيح ثان لورقة االمتحان. 

 :الحاالت اآلتية في الثانيةمخالفات الدرجة  تمثلت:  621المادة 

 ،إعادة ارتكاب مخالفات الدرجة األولى 

  ة أو وثكككككائق االمتحككككككان، النقككككككل علككككككى أوراق ) تمريككككككر أوراق المسككككككوداالمتحككككككانفكككككي  متعمككككككد ومهيككككككأغكككككش
معككككككدة خصيصككككككا للغككككككش، اسككككككتعمال الهككككككاتف النقككككككال ولواحقككككككه، اآلالت الحاسككككككبة المبرمجككككككة، تجهيككككككزات 

 إلكترونية...(،

 وككككككل السكككككبل المؤديكككككة التهديكككككد،  العنكككككف،باسكككككتعمال  ؛لجامعكككككةا لنظكككككام الجامعكككككة حسكككككنال عرقلكككككة السكككككير
 إليه والفوضى المنظمة،

 لجسدية لمستخدمي الجامعة والطلبة،المساس بالسالمة ا 

 ،التزوير واستعمال المزور وتحوير الوثائق اإلدارية 

  الشخصية،انتحال 

 والطلبة الجامعةفي حق مستخدمي  القذف، 

  حسن سير الجامعةالفوضى المؤدية إلى عرقلة  التشويش و زرعأعمال،   

 الطلبة وذة أاألسات أوالجامعة وتحويل ممتلكات ، الثقة ستغاللاو  ،اتسرقال،  

  تكسككككككككير الكراسككككككككي، الطككككككككاوالت، األبككككككككواب، النوافككككككككذ، الحنفيككككككككات  جامعككككككككةممتلكككككككككات المتعمككككككككد لإتككككككككالف(
 ،)الخ..الملصقات.وألواح 

 االنتحال(سرقة األعمال العلمية (، 

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

مكككككن هكككككذا القكككككانون واردة علكككككى سكككككبيل المثكككككال ال  162و 161نكككككة فكككككي المكككككادتين المخالفكككككات المبي   :631المـــــادة 
الحصككككر، وعليككككه فككككان أيككككة مخالفككككة يقرهككككا المجلككككس التككككأديبي وغيككككره مككككذكورة فككككي المككككادتين أعككككاله تعتبككككر مخالفككككة 

لفرديكككككككة أو الجماعيكككككككة علكككككككى مسكككككككتوى بكككككككالنظر إلكككككككى تأثيراتهكككككككا ا ؛مكككككككن الدرجكككككككة األولكككككككى أو مكككككككن الدرجكككككككة الثانيكككككككة
 الجامعة.

 :قة على مخالفات الدرجة األولى هيالعقوبات المطب   :641المادة 

 يو شفنذار إ، 

 يدرج في الملف البيداغوجي الطالب،  نذار كتابيإ 

 البيداغوجي الطالب، يدرج في الملف توبيخ 

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

 :هي الثانيةمخالفات الدرجة العقوبات المطبقة على  :651المادة 

  اإلقصككككككاء مككككككن المككككككادة أو الوحككككككدة المعنيككككككة، يككككككؤدي هككككككذا اإلقصككككككاء حتمككككككا إلككككككى عككككككدم المصككككككادقة علككككككى
 النتائج التي يكون قد حصل عليها الطالب في هذه المادة أو الوحدة،

 يككككككؤدي هككككككذا  .لتككككككدرج إن كككككككان سداسككككككيا أو سككككككنويااإلقصككككككاء مككككككن السداسككككككي أو السككككككنة الجاريككككككة حسككككككب ا
حتمككككا إلككككى عككككدم المصككككادقة علككككى النتككككائج التككككي قككككد تحصككككل عليهككككا فككككي هككككذا السداسككككي أو فككككي  اإلقصككككاء

 هذه السنة،

 يككككؤدي  .التككككدرج سداسككككيا أو سككككنويا مككككا إذا كككككان السككككنة الجاريككككة حسككككب مككككن اإلقصككككاء مككككن السداسككككي أو
تككككككائج التككككككي يكككككككون قككككككد حصككككككل عليهككككككا فككككككي هككككككذا هككككككذا اإلقصككككككاء حتمككككككا إلككككككى عككككككدم المصككككككادقة علككككككى الن

 السداسي أو في هذه السنة،

 التكككككدرج ككككككان  مكككككا إذا حسكككككب  تين باحتسكككككاب السداسكككككي أو السكككككنة الجاريكككككة،أو سكككككن يناإلقصكككككاء لسداسكككككي
يككككؤدي هككككذا اإلقصككككاء حتمككككا إلككككى عككككدم المصككككادقة علككككى النتككككائج التككككي حصككككل عليهككككا  .سداسككككيا أو سككككنويا

 ،في هذا السداسي أو في هذه السنة

  اإلقصكككككاء لسداسككككككيين أو سككككككنتين باحتسككككككاب السداسككككككي أو السكككككنة الجاريككككككة، حسككككككب مككككككا إذا كككككككان التككككككدرج
سداسككككيا أو سككككنويا. فككككي كككككل مؤسسككككة للتعلككككيم العككككالي. يككككؤدي هككككذا اإلقصككككاء حتمككككا إلككككى عككككدم المصككككادقة 

 على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة.

المنصوص عليها في المتابعات  تلغيال  الصادرة عن المجالس التأديبيةبات التأديبية العقو إن   :661المادة 
 المفعول. ةالساري اتوالتنظيموالقوانين التشريع 
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 التأديب مجلسقرار  لجهة البيداغوجية المؤهلة باتخاذ إجراءات تحفظية، ريثما يصدراوجوبا  تقوم :671المادة 
من مدة العقوبة وتحسب مدة تنفيذ هذه اإلجراءات من الدرجة الثانية، والمخالفات  بالنسبة لحاالت الغش

 .الممنوحة

  :ما يلي تتخذ بشأن القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية :681المادة 

 بلغ للطالب المعنيت.  

  اإلعالناتتنشر في لوحة. 

 البيداغوجي للمعني ملفالفي  درجي. 

 إلى نيابة مديرية الجامعة. ترسل نسخ من محاضر المجالس التأديبية 

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

وما خالل الخمسة عشر يممضيا ومؤرخا  أو التماسا يابيمكن للطالب المعاقب أن يقدم طعنا كتا :691لمادة ا
 حسب الحالة كما يلي:الموالية لتاريخ تبليغ القرار 

 .قرارات المجلس التأديبي للكلية يطعن فيها أمام رئيس المجلس التأديبي للجامعة 

 .قرارات المجلس التأديبي للجامعة يلتمس إعادة النظر فيها من رئيسها 

اء العقوبككككة مككككن الدرجككككة األولككككى مككككن رئككككيس المجلككككس يمكككككن أن يتقككككدم الطالككككب بالتمككككاس إللغكككك:  701المــــادة 
بعككككد انقضككككاء سككككنة مككككن صككككدور قككككرار المجلككككس شككككريطة أن يثبككككت خككككالل هككككذه الفتككككرة  )رئيس الجامعككككة(التككككأديبي

انضكككككباطه التكككككام وسكككككلوكه الحسكككككن وتفوقكككككه الدراسكككككي. يقكككككدم الطلكككككب إلكككككى عميكككككد الكليكككككة الكككككذي يحولكككككه بكككككدوره إلكككككى 
 الجهة المختصة.

 الطالبية. والنوادي ماتنظملاالجمعيات و : شرونوالع نيثاالفصل ال

 .طبقا للقوانين السارية المفعول الطالبية والنوادي والمنظمات يتمتع الطلبة بحرية إنشاء الجمعيات :711المادة 

طالبي، يجب على مكتبها تسليم نسخة من قرار  أو نادي أو جمعية تنظيميتم اعتماد عندما  :721المادة 
كما يجب تقديم محضر التعيين عند بداية كل سنة جامعية  .للجامعةء مكتبها إلى األمانة العامة اعتمادها وأعضا

 الجامعة عند كل تعديل فيه. إدارة وا عالم

بناء على طلب خطي موجه إلى رئيس  جامعةالي رخص للطلبة تنظيم أنشطة ثقافية وعلمية داخل  :731المادة 
 حدد فيه:المؤسسة ي  
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 وبة.المرافق المطل -

 موضوع وتاريخ النشاط. -

من هذا  128يوما قبل موعد النشاط مع مراعاة مقتضيات المادة  15وذل   المنظمة،أسماء أعضاء اللجنة  -
 النظام.

ببرنامج  المركزية للجامعة موافاة اإلدارة الجامعةداخل  تمدةالطالبية المع التنظيماتيجب على  :741لمادة ا
 .جامعية أكتوبر من كل سنة15للسنة الماضية قبل  هالنشاطاتيلة سنوية حصقديم وت السنوي،نشاطها 

األغراض استخدامها لغير  يمنع والنوادي الجمعياتو  التنظيماتالمقرات الموضوعة تحت تصرف  :751المادة 
 .الجامعة ِقبل المرخص بها من

إدارة  بعد إذن مسبق من عةالجامالجمعيات بحرية عقد االجتماعات داخل و  التنظيمات تتمتع:761المادة 
 . للجامعةسبب ذل  في عرقلة النشاطات البيداغوجية والعلمية تشريطة أال ي الجامعة

نشاطات  أجل إلقاء محاضرات عامة في إطار عن الجامعة من أجنبيدعوة أي شخص تخضع  :771المادة 
 .لجامعةل لإلدارة المركزيةللموافقة المبدئية  المنظمات أو النوادي

 الجامعةومنها الحفاظ على النظام داخل  ،تخضع الجمعيات لنفس القوانين المطبقة على الطلبة :781ادة الم
 .لمؤسسةاوالحفاظ على الممتلكات وتجهيزات  الغير والمعاملة الحسنة والتسامح الذي يعتمد على احترام

لسير الحسن ا ةعرقلو  العام بالنظاميمنع منعا باتا كل نشاط يستهدف القيام بالتشويش واإلخالل   :791المادة 
المقاطعة والمنع من حضور الدروس واالمتحانات واإلعالنات والتجمعات غير : للنشاطات البيداغوجية مثل

 .لتحريض على اإلضراب وغيرهاواالمرخص بها 

الدرجة المخالفات من تشمل من هذا القانون  161المادة المخالفات المذكورة في عالوة على  :801المادة  
 :لجمعيات الطالبيةللمنظمات وااألولى بالنسبة 

  مسبقالترخيص الاستدعاء شخص غريب عن الجامعة إللقاء محاضرات عامة بدون. 

 اإلعالنات غير المرخص بها. 

 التنظيم أو المشاركة في تجمع لإلضراب بدون إشعار مسبق. 

 وجمع األموال وغيرها والتسويق تنظيم التبرعات.  

المخالفات من الدرجة  تشمل من هذا القانون، 162مخالفات المذكورة في المادة ال عالوة على :811المادة 
 :لجمعيات الطالبيةللمنظمات واالثانية بالنسبة 
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 تكرار المخالفات من الدرجة األولى. 

  بها.استعمال المقرات الموضوعة تحت تصرف الجمعيات لغير األغراض المرخص 

، 161: ادتينالتأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة األولى أو الثانية خارج الميمكن للمجلس  :821المادة 
 .ويقره للتطبيق 162

 .على مخالفات الدرجة األولى164المحددة في المادة العقوبات تطبق  :831المادة 

رجة الثانية تكون العقوبات المطبقة على مخالفات الد 165العقوبات المذكورة في المادة  عالوة على :841المادة 
 :محددة كما يلي

 ة المخالفةر ب خطو ستوقيف نشاطات الجمعية، وتحدد مدة التوقيف من طرف المجلس التأديبي ح. 

 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 

 المكتبات الثالث:الباب 

المطالعة حسب التوقيت  اتوتعمل قاع .للكليات مكتبات و المركزيةمكتبة  على الجامعة تشمل :851المادة 
 .المحدد من طرف اإلدارة

 :التاليةمن رصيدها الوثائقي للفئات  االستفادةو  ةالجامع اتالدخول إلى مكتب يخصص :861المادة 

 في كلية من كليات الجامعة ةتظمنمبصفة ن ياألساتذة والطلبة المسجل. 

  األساتذة من  مسؤول المكتبة أو من ينوبه في إدارة وتسيير المكتبة قبلمن األشخاص المرخص لهم
 . القادمين من خارج الجامعة الطلبةو  نالباحثي ن،يالجامعي

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

 .إدارة المكتبةحددها يعمل بن  اإلعارة طوال فترة ت   :871لمادة ا

هذه البطاقة وثيقة شخصية البد من تقديمها تعد منح للطلبة الجدد بعد تسجيلهم بطاقة المكتبة. ت   :881المادة
 .ضياعها لدى الجهات المسؤولة ويجب التبليغ عن ،عند كل طلب وال يمكن إعارتها

بالهدوء  إخالل، وكل  فيها التزام الهدوء التام يتعين لذا تفكير،و عمل فضاء المطالعة  اتقاعإن   :891المادة 
 :تطبيق العقوبات اآلتيةإلى  -حسب درجة خطورته – صاحبهعرقلة لسير المكتبة يؤدي ب أو والنظام

 .واالنذار الشفوي التنبيه 



     غـردايـة جلـامـعـة الـداخلـي النظـام 35 
 

 الدعوة إلى مغادرة المكان. 

 وجب مقرر من مسؤول المكتبة.فترة معينة بم المكتبة دخولالمنع من  

 الطرد النهائي من مكتبات الجامعة. 

 التأديبي. ساالحالة على المجل 

وتعمل قاعة المطالعة حسب التوقيت المحدد من طرف اإلدارة، ويحق ألعوان األمن منع الدخول إلى قاعة      
 خارج األوقات المحددة.ة المطالع

 :آلتيةامنع منعا باتا السلوكيات ي   :901المادة

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

 الرفوف مباشرة منتبة وأخذ الكتب المكب الكتب الدخول إلى مخزن. 

 التخطيط أو أي شكل من أشكال إتالف الكتب الكتابة أو. 

 وضع المالبس فوق الطاوالت. 

 التدخين واألكل داخل قاعة المطالعة.  

 لحياء داخل قاعة المطالعة.في وضعية مخلة باجلوس ال 

العاملين بالمكتبة   كل محاولة لعرقلة السير الحسن للمكتبكة بما في ذل  المشاجرة مع الموظفين :911المادة
 من هذا النظام.175 إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادةحسب درجة خطورتها  تؤدي

ذا لم يتوفر في  تعويضه في خمسة نسخ أصلية،بأو أتلف كتابا  ضيع أو شوهكل طالب ي لزم  :921لمادة ا وا 
 . حسب الحالة ضده يمكن اتخاذ إجراءات تأديبية كما( مرات. 05المالية ) السوق فهو مجبر على تسديد قيمته

في  يمكن وال ،( كتابين لمدة أسبوع، وذل  ضمن االستعارة الخارجية02) ريمكن للطالب أن يستعي :931المادة 
طيلة و  .( ساعة من إرجاعه24قبل مضي أربع وعشرون ) الخارجية للكتاب عارةاإلد يتجد األحوالمن  أي حال

 عارة الخارجية يكون المستعير مسؤوال عن الكتب التي بحوزته.إلمدة ا

عن وذل  يجب على جميع رواد المكتبة تسوية وضعيتهم تجاه المكتبة مع كل نهاية سنة جامعية  :941المادة
تمكن الطالب من االستفادة من خدمات  إلزامية شهادة التبرئة .المكتبة وثيقة تبرئة من طريق الحصول على

المكتبة في السنة الجامعية الجديدة، وبالنسبة للطلبة المتخرجين ال تسلم لهم شهادة التخرج إال بعد استرجاع 
 الكتب المعارة.

 .صيفيةبالعطلة ال الخروج الخاصإلمضاء محضر  إلزامية األساتذةلى إة شهادة التبرئة بالنسب دعت  :951المادة
 ي شخص ليتمكن من االستفادة من خدمات المكتبة الجامعية مع مطلع السنة الجامعية القادمة.ألإلزامية وهي 
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ان من إلى عقوبة الحرم صاحبه تأخير في إرجاع الكتب المستعارة بعد التاريخ المحدد يعرضكل  : 961المادة  
 .رخيتأالاالستعارة لمدة تساوي ضعف مدة 

خرق للنظام الداخلي للمكتبة إلى عقوبات حسب درجة خطورتها كالحرمان المؤقت أو  كل: يؤدي 971المادة
 .لى المجلس التأديبيع الدائم من اإلعارة بنوعيها وقد يحال الطالب

في الحاالت االستثنائية وبعد الحصول على  يمنع على أي شخص الدخول إلى مخزن المكتبة إال  :981المادة 
 . إذن كتابي من مسؤول المكتبة

واألطروحات  ،الكتب النادرة والثمينة، و والقواميسالموسوعات تستبعد من االعارة الخارجية  : 991المادة 
 .والرسائل الجامعية والمذكرات العلمية 

حصائها    :200المادة  كل سنة أثناء العطلة الصيفية لذل  يعلم القراء عن تعاد عملية جرد وثائق المكتبة وا 
أجل السترجاع الوثائق المستعارة والذي يجب أن يتم دون أي  وبتاريخ آخر العملية.طريق اإلعالن بتاريخ هذه 

مسؤولي المكتبات  يوما قبل تاريخ انطالق عملية الجرد ونتائج هذه العملية ترسل من 15استثناء من المستعيرين 
 .الجامعةير المكتبة المركزية والذي بدوره يرسل تقريرا شامال عن وضعية الجرد إلى السيد مدير إلى مد

 .عند غياب مسؤول المكتبة يسهر مساعدوه على التطبيق الحرفي لهذا النظام : 201المادة 

 اإلعالم اآللي الرابع:الباب 

المعلومات المتوفرة داخل الجامعة والوسائل  اآللي كل وسائل معالجة اإلعالميقصد بموارد شبكة  :202المادة 
 التي تساعد على التواصل عن بعد.

ما في ذل  خدمات المتوفرة داخل الجامعة ب واإليصال طيقصد بموارد الشبكة كل وسائل الرب :203المادة 
رسالالمنتديات(، وكل وسائل نقل  البريد االلكتروني، ،قواعد المعلوماتاالنترنيت)   .المعلومات وا 

 اآللي والشبكات داخل الجامعة للفئات التالية: اإلعالميسمح باستعمال موارد  :204المادة 

 ن.يالجامعي األساتذة 

 كليات الجامعة. إحدىالطلبة المسجلين بصفة منتظمة في  

 والشبكات. األنظمةالمرخص لهم من قبل رئيس مركز  األشخاص 

واالتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد، المسؤول  اإلعالموشبكات  األنظمةيعتبر مركز  :205المادة 
 .المباشر عن موارد اإلعالم اآللي والشبكات داخل الجامعة
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المرخص لهم،  ألشخاصل شبكات التابعة للجامعة إال  وال اآللي اإلعالمسمح باستعمال موارد ي   ال :206المادة 
نشر المعلومات العلمية، التقنية  التطوير والتبادل التقني، ،الدراسات ، البحث العلمي،اإلداريةوالمكلفين بالمهام 

 والثقافية.

د بقواعد حسن ن يتقي  أعليه  موظفا، أو ،باحثا أو، أستاذا أو طالبا،كان أكل مستعمل سواء  :207المادة 
 ي والشبكات التابعة للجامعة.آللا اإلعالم أجهزةاستعمال 

المهام  إطارفي  إال  اآللي التابعة للجامعة  اإلعالمتعمل وسائل كل مستعمل يتعهد بأن ال يس :208المادة 
 داخل الجامعة. إليهالموكلة 

  شخصية. مية المفتوحة للمستخدمين تعتبرالحسابات الرق :209المادة 

 .ةمرور شخصيكلمات  تعتمد علىالشخصية  الحسابات الرقمية  

 يمنع تمرير كلمات المرور لآلخرين مهما كانت الذريعة. 

اآللي  اإلعالميتعهد المستعملون بعدم السماح لألشخاص غير المرخص لهم باستعمال موارد  :210المادة 
 والشبكات التابعة للجامعة.

 الخروج من التطبيقات أو قفل الحساب الخاص. قبلبيوتر، كما يمنع على المستعملين مغادرة جهاز الكوم

    تتوفر على خدمة االنترنيت أخرىتر بشبكة الجامعة وشبكة باتا ربط جهاز الكومبيو  يمنع منعا :211المادة 
 (CONNEXION MODEM ,ADSL.في آن واحد ) 

 منية داخل شبكة الجامعة.ألا اإلجراءاتيمنع منعا باتا تثبيت برامج للتحايل على  :212المادة 

 يتعهد المستعمل بأن ال يقوم بتصرفات تؤدي إلى: :213المادة 

 هويته. إخفاء 

 ل صفة شخص آخر.انتحا 

 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. 

 اآللي والشبكة استخداما غير عقالني. اإلعالماستخدام موارد  

 لنظام.تعديل أو حذف معلومات خاصة با 
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 الدخول عبر الشبكة إلى أجهزة الغير دون ترخيص. 

 يتعد مستعملو االنترنيت داخل الجامعة بك: :142المادة 

ببيانات )شفهية أو مكتوبة( من شأنها التأثير على سالمة شخص آخر، التشهير به،  اإلدالءعدم  
 إليه، سبه أو شتمه. اإلساءة

 ر المرغوب فيه أو المزعج.المكثف للبريد االلكتروني غي اإلرسالعدم  

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

  احترام القوانين الخاصة بالملكية الفكرية. 

اآللي يتحمله الشخص المستعمل  اإلعالمكل ما يترتب على االستعمال غير الالئق ألجهزة  :152المادة 
 ده، وتعتبر الجامعة غير مسؤولة عنه.وح

 والمواقع المحظورة. اإلباحيةيمنع على مستعملي االنترنيت داخل الجامعة تصفح المواقع :162المادة 

 كل مستعمل يلتزم بالحفاظ على ملفاته الرقمية ونسخها بصفة دورية. :172المادة 

 لفترة تحددها إدارة الكلية. إن قاعات االنترنيت والمخابر بالجامعة مفتوحة :182المادة 

قاعات عمل وتفكير، فالهدوء فيها واجب وملزم، وكل تصرف  إن قاعات االنترنيت والمخابر :192المادة 
تطبيق العقوبات  إلى -حسب درجة خطورته –اآلخرين يؤدي بمرتكبه  إزعاجمن شأنه اإلخالل بالهدوء أو 

  اآلتية:

 ؛و/ االنذار الشفوي التنبيه 

 لى مغادرة المكانالدعوة إ. 

  اإلدارةتصدرها دخول فترة معينة بموجب مقرر الالمنع من. 

  المخابرو قاعات االنترنيت الطرد النهائي من. 

 . االحالة على المجلس التأديبي 

لواحقه ، فهو مجبر على تسديد قيمته أو قيمة  وأكل شخص الحق عطبا تقنيا بجهاز كومبيوتر  : 202المادة 
 لى ذل  يمكن أن تتخذ ضده إجراءات تأديبية حسب الحالة.إصالحه، زيادة ع

قاعات االنترنيت على مستوى الكلية، لذل  يعلم ب الخاصة تعاد عملية إعداد أجهزة كومبيوتر :212المادة 
 مستعملو كل قاعة عن طريق اإلعالن بتاريخ هذه العملية، وبتاريخ آخر أجل لحفظ ملفاتهم.
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 .األساتذة إلداريون وا المستخدمون الباب الخامس:

 : االنضبـاط العامالفصل األول

المستخدمين بجميع الواجبات الواردة في النصوص القانونية  العام، تقي ديقصد باالنضباط  :222المادة 
تقان العمل على وجه الخصوص في اإلخالص الخاصة، السيما االلتزامات المتمثلة األساسية  .والتحفظ والحياد وا 

بالتالي يعتبر و  ،يجب االلتزام باإلخالص من خالل نزاهة ووفاء المستخدمين تجاه المؤسسة :232المادة 
 :التاليةالمخالفات المستخدم مسؤوال عن 

 اعتيادية.و رام مواقيت العمل بكيفية متكررة عدم احت 

 والمتسببة في  األعمال والمحاوالت التخريبية للممتلكات العقارية والمنقولة المرتكبة عمدا وبدوافع عدوانية
 .للجامعةعرقلة واختالل السير الحسن 

 الجامعةاختالس أمال  ووسائل  سرقة و. 

  لغايات غير مشروعة الجامعةاالستعمال االحتيالي ألمال  ووسائل. 

  والمترتب  ،ونية الصادرة عن السلطة اإلداريةتنفيذ التعليمات القان عنمبرر الالتقصير واالمتناع غير
 .فادحة  سائرعنها أضرار أو خ

 الجامعةالفوضى واالضطرابات في   التهديدات والتحرشات داخل أماكن العمل بهدف زرع . 

 عدم احترام مواقيت العمل بكيفية متكررة واعتيادية. 

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

ا ، مم  وخارجها  جامعةداخل ال )قوال وفعال(لي باستمرار بسلو  مشرفالتح، و االلتزام بالتحفظ  يجب: 242المادة 
 .عن كل نشاط يتنافى مع صفة الوظيفة المشغولة كما يجب االمتناع، الطيبةسمعة لها ال يحفظ

وكذا إفشاء األسرار المهنية والنيل من المصالح المادية  يعد كل نشاط غير مرتبط بمنصب العمل، :252المادة 
 واجباته المهنية بكل استقاللية وفعالية منافيا للنظام العام، والتي تشغل المستخدم عن أداء للجامعة والمعنوية
 : تيةت هذا االلتزام المخالفات اآلويندرج تح

 لنشاط يتنافى مع ممارسة الوظيفة المشغولة أو التهرب من الواجبات التنظيمية بهدف  ياإلخفاء العمد
 . بالجامعةاإلضرار 

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

  تنظيم التبرعات وجمعها مهما كانت طبيعتها ،في أماكن العمل خارج اإلجراءات القانونية ودون رخصة
 الجامعة.مسبقة من إدارة 
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 فشاء محتوى أي ، يطلع عليه أوخبر يحوزه المستخدم  أوأو حدث   وثيقة اإلخالل بالتزام السر المهني وا 
 .ما تقتضيه ضرورة الخدمة باستثناء

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

 أعمال العنف البدني والقذف والشتم والتهديد داخل أماكن العمل. 

 قصد اإلخالل بالسير  أماكن العمل ومحيط الحرم الجامعي، التجمعات خارج النشاط النقابي داخل
 .الحسن للجامعة وخدمة ألغراض تتعارض مع ممارسة الحقوق النقابية المعترف بها قانونيا

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

 جلهأع الهدف الذي خصصت من يداغوجية واإلدارية إلى أي نشاط يتنافى ميمنع تحويل المقرات الب. 

دون  لجامعةيجب االلتزام بالحياد من خالل مراعاة مبدأ تساوي الجميع في االستفادة من خدمات ا :262المادة 
 :ويتمثل عدم مراعاة هذا االلتزام فيما يلي األشكالتمييز أو معاملة مجحفة بأي شكل من 

  الجامعةضرار بأحد المستفيدين من خدمات محاولة تزوير وثائق المصلحة قصد اإل أوتزوير. 

 الجامعةبالمستفيدين من خدمات  ضرارإلالتفضيل أو استعمال الوظيفة ل. 

  وجب قانوني.عملي مصالح الجامعة دون ممست قصاءإالمحاباة أو 

التكوين بعدما سج ل ترشحه بنفسه أو عن حرم من التكوين لمدة ثالث سنوات كل من تنازل عن ي   :272المادة 
 .ةلم يعترض ذل  ظرفا استثنائيا كالمرض أو ضرورة مصلحي طريق االنتقاء من طرف مرؤوسيه ، ما

 الواجبات الحقوق و: الفصل الثاني

 بجميككككككع الواجبككككككات؛ توجككككككب علككككككيهم االلتككككككزاممككككككن جميككككككع الحقككككككوق وي نيالمسككككككتخدم كافككككككةيتمتككككككع : 282المــــــادة 
مهنيكككككين بالجامعكككككة ،  مصكككككالح وأعكككككوان متعاقكككككدين وعمكككككاال   ا  وتقنيكككككين وأعوانككككك إداريكككككين ين وعمكككككاال  باعتبكككككارهم مكككككوظف

 15الموافكككككق  كهككككك1427جمكككككادى الثانيكككككة عكككككام  19مكككككؤر   فكككككي ال ،03-06مكككككر رقكككككم األ فكككككي بنكككككاء علكككككى مكككككا ورد
 26المككككككواد مككككككن  السككككككيما ؛العموميككككككةيتضككككككم ن القككككككانون األساسككككككي العككككككام للوظيفككككككة الككككككذي  ،م2006يوليككككككو سككككككنة 

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

 المدة القانونية للعمل: لثالفصل الثا

إما في مكان  الجامعةقصد بالمدة القانونية للعمل الوقت الذي يكون فيه المستخدم تحت تصرف ي   :292المادة 
ما في مكان آخر من أجل إعداد العمل نفسه،  .اصب عملهأو أداء مهام مرتبطة بمن وا 
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حككككدد المككككدة األسككككبوعية للعمككككل بالنسككككبة للمسككككتخدمين اإلداريككككين والتقنييكككككن وعمككككال المصكككككككالح ت   :302المــــادة 
غيكككككر أنكككككه  ،( سكككككاعة. وتحكككككدد مواقيكككككت العمكككككل الواجكككككب التقيكككككد بهكككككا حسكككككب التنظكككككيم المعمكككككول بكككككه40بكككككأربعين )

تنطككككككوي  أوق واألخطككككككار يمكككككككن للمسككككككتخدمين الككككككذين يشككككككغلون مناصككككككب عمككككككل معرضككككككة بصككككككفة دائمككككككة لإلرهككككككا
بتخفككككككيض المككككككدة األسككككككبوعية  يسككككككمح بككككككه القككككككانون، مككككككا لالسككككككتفادة فككككككي إطككككككار بدنيككككككة وعصككككككبية، علككككككى ضككككككغوط

 .للعمل

ــــــادة  لمككككككدة العمككككككل األسككككككبوعية والمهككككككام المسككككككندة  يخضككككككع المسككككككتخدمون األسككككككاتذة بمختلككككككف رتككككككبهم،: 312الم
المتضككككككمن القككككككانون األساسككككككي  م2008مككككككاي03فككككككي المككككككؤر 08/130ألحكككككككام المرسككككككوم التنفيككككككذي  طبقككككككا ،ملهكككككك

 .الخاص باألستاذ الباحث

ـــــــادة  اللجكككككككان البيداغوجيكككككككة ولجكككككككان  تبحضكككككككور اجتماعكككككككالزمكككككككون األسكككككككاتذة بمختلكككككككف رتكككككككبهم م  إن  : 322الم
 ن عليهم مايلي:ويتعي   التي ينتمون إليها. في األقسام مداوالت االمتحانات

اسكككككككتالم اسكككككككتدعاء مراقبكككككككة ككككككككذا و  نكككككككات.يشكككككككار  األسكككككككاتذة بكككككككاختالف رتكككككككبهم فكككككككي مراقبكككككككة االمتحاأن   
ذلكككك  عكككككن يككككتم و  .السككككتثنائيةفككككي الحككككاالت ا إال (،علككككى األقكككككل سككككا 48االمتحانككككات فككككي وقككككت مقبككككول )

 أو أمانة القسم.  ،األساتذة في قاعة طريق اإلعالن
وحسككككككككككاب أوراق  مراقبككككككككككةالغككككككككككش،  ،الحككككككككككرص علككككككككككى حسككككككككككن سككككككككككير االمتحكككككككككككان )مراقبككككككككككة البطاقككككككككككات 

 .( الخ ..االمتحانات قبل تسليمها

حكككككددة بقكككككرار مكككككن وزيكككككر التعلكككككيم توقيكككككع محاضكككككر الخكككككروج والكككككدخول علكككككى مختلكككككف العطكككككل الفصكككككلية الم   
 .العالي والبحث العلمي

يجب احترام مواقيت العمل وهذا بالتوقيع اإلجباري على كشف الحضور اليومي عند الدخول  :332المادة 
األساتذة بمختلف  كذا بالنسبة للمستخدمينو  .مال المصككالحبالنسبة للمستخدمين اإلداريين والتقنييكن وع والخروج
 على حصص ساعات العمل. رتبهم

شراف ومراقبة رئيسهم اإلداري المباشر.بالتوقيع يلزم كافة المستخدمين   :342المادة   تحت مسؤولية وا 

  عليه.مستخدم آخر خطأ مهنيا يعاقب  عد التوقيع على كشف الحضور لمستخدم بدلي   
الوصول إلى مكان العمل بعد المواقيت المحددة بمثابة تغيب غير شرعي ينجر عنه خصم من يعتبر  

 .الراتب ما لم يقدم عذرا مقبوال

ط العام إخالال بقواعد االنضبا احترام مواقيت العمل بصفة اعتيادية ومنتظمة ومتكررة،عدم عد ي   : 352المادة 
 .ل بهاتطبيق اإلجراءات التأديبية المعمو  ويترتب عنه
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مراقبة ومواظبة األساتذة والمستخدمين بواسطة نظام موحد يتم إحداثه  لكلياتا  تتولى إدارة :362المادة 
 .باالشترا  مع مصالح اإلدارة المركزية

 : الخروج والتنقالت والغياباتالرابعالفصل 

سلم له من صة كتابية ت  أثناء أوقات العمل إال برخ  ال يسمح للمستخدم بالخروج من المصلحة :372لمادة ا
 .رئيسه اإلداري المباشر

لعقوبة  ، يتعرضأعاله  العمل خالفا للكيفية المبينة  غادر مكان عمله أثناء أوقاتكل مستخدم ي   :382المادة 
 .نشاطهم الخروج باستمرار إدارية باستثناء المستخدمين الذين تتطلب طبيعة

تطبيق اإلجراءات   إخالال بقواعد االنضباط العامة و يترتب عنهيعتبر تكرار الخروج بدون رخصة  :392المادة 
 .الجاري بها العمل

 .يجب أن يكون كل تغيب مرخصا كتابيا مسبقا :402لمادة ا

ساعة اتخاذ اإلجراءات القانونية  48عن كل غياب غير مرخص به مسبقا وغير مبرر قبل  يترتب:  412المادة 
 .الالزمة

سككككاعة،توجيه إعككككذار إلككككى المسككككتخدم المعنككككي مككككع 48ل تغيككككب غيككككر مبككككرر مدتككككهيترتككككب عككككن ككككك :422المــــادة 
الالزمككككككة،في حالكككككككة عككككككدم االسككككككتجابة بعكككككككد  إشككككككعار باالسككككككتالم ليلتحككككككق بمنصكككككككب عملككككككه مككككككع تقكككككككديم التبريككككككرات

وتطبككككق  سككككاعة مككككن اسككككتالم اإلعككككذار، يعتبككككر هككككذا المسككككتخدم فككككي وضككككعية التخلككككي عككككن المنصككككب 48انقضككككاء 
 .السارية المفعول بهذا الصدد يةعليه اإلجراءات القانون

أو من ينوبه ويمنع منعا باتا السفر خارج الوطن  لجامعةبتصريح من مدير ا يكونالسفر في مهمة   :432المادة 
 .حاالت العطل الرسمية ماعدا في الجامعةإال بتصريح من مدير 

ألغراض مهنية فقط وبعلم المصالح وداخل الحرم الجامعي  ما بينيخضع تنقل المستخدمين  :442المادة 
 المستخدم المعني لعقوبة من الدرجة األولى يتعرض وفي حالة مخالفة ذل ، المسؤول المباشر،

دون مراعاة أحكام الفقرة األولى من  ذل  تكرار أو المصالح ما بين تمادي تنقل المستخدم دعي   : 452المادة 
 .ويترتب عنه تطبيق اإلجراءات التأديبية نضباط العامةعدم احترام قواعد االبمثابة  المادة المذكورة أعاله،
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 : السيـرة العـامةخامسالفصل ال

إن عدم مراعاة هذه القواعد يعرض  .مؤسسةبجهله للنظام الداخلي لل منتمي للجامعةيعذر أي  ال:  462  المادة
 صاحبه الى العقوبات المحددة في التنظيم.

وباألخص داخل  ،ين، تناول المشروبات والمأكوالت( داخل أجنحة التدريسيمنع منعا باتا ) التدخ: 247  المادة
 وقاعات المحاضرات والمخابر. األقسام

ـــــــادة ، ومراعكككككككاة التعليمكككككككات المؤسسكككككككة المحافظكككككككة علكككككككى وككككككككذا الطالكككككككب يتعكككككككين علكككككككى المسكككككككتخدم : 482  الم
عملككككه، وبككككاألخص فككككي المخككككابر  األمنيككككة المتعلقككككة بالكهربككككاء والغككككاز والميككككاه وغلككككق النوافككككذ قبككككل مغادرتككككه مكككككان

 .والورشات

والهياكككككككل التابعككككككة لهككككككا السككككككهر علككككككى تنظيككككككف المقككككككرات  جامعككككككةتتككككككولى المصككككككالح المختصككككككة بال: 492المــــــادة 
اإلداريككككككة والبيداغوجيككككككة وكككككككذا المرافككككككق األخككككككرى التابعككككككة لهككككككا ، بصككككككفة منتظمككككككة ومسككككككتمرة وفككككككق تنظككككككيم العمككككككل 

 .المعمول به

 بقككككا  عونككككا للدولككككة، طأ  مبصككككفته وأسككككاتذتها وطلبتهككككا الجامعككككة يو  مسككككتخدمينبغككككي أن يكككككون سككككل: 502المــــادة 
 مالشخصكككككية فكككككي عالقكككككته معكككككن إبكككككداء آرائهككككك وابالحيكككككاد التكككككام ويمتنعككككك والكككككلمكككككا تقتضكككككيه ضكككككرورة الخدمكككككة وأن يتح

 .الجامعةمع المواطنين ومستعملي مصالح 

مكككككرقم ومؤشكككككر عليكككككه مكككككن قبكككككل  ، سكككككجلالجامعكككككة والكليكككككاتيوضكككككع إجباريكككككا علكككككى مسكككككتوى إدارة : 512المـــــادة 
إلبكككككككككداء آرائهكككككككككم وتسككككككككككجيل  الجامعكككككككككةالمسكككككككككؤول المباشكككككككككر، تحكككككككككت تصكككككككككرف الجمهكككككككككور ومسكككككككككتعملي مرافكككككككككق 

 .احتجاجاتهم

المباشكككككر أن يطلكككككع علكككككى محتكككككوى السكككككجل بانتظكككككام لدراسكككككة االحتجاجكككككات  المسكككككئوليتعكككككين علكككككى :252المـــــادة 
عنككككد سككككؤول معالجككككة األوضككككاع وتقويمهككككا فككككي هككككذا الصككككدد، يتككككولى هككككذا الم . ووالككككرد عليهككككا فككككي أجككككل معقككككول

 . إثبات الخطأ المنسوب إليه بعد وذل  ،المستخدم المتسبب في التفريط ومعاقبة االقتضاء 

 غرداية لجامعة: األمـن الداخلي سساداب الـالب

ية ت تدرج، تكفلها ترتيباوالمحافظة والدفاع  ابير الوقايةيعتبر األمن الداخلي ضمن إطار تد : 532المادة 
 .عند االقتضاء ردعيوقائي أساسا ، و  ومالئمة، ذات هدف

 :التاليمكاتب على النحو  صورةفي  للجامعةيتشكل األمن الداخلي  :542المادة 
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 باألمين العام لحقمال للجامعة  مكتب األمن الداخلي. 

 الجامعة.وسط  في مداخل و مكاتب األمن الداخلي 

 مستقبال الكليات في مداخل مكاتب األمن الداخلي. 

 :يليفيما  للجامعةتتمثل مهمة األمن الداخلي  :552المادة 

 والتجهيزاتالعقارية، والمنشآت األساسية الت الممتلكات العمومية المنقو  مراقبة جميع. 

  الجامعةالسهر على أمن األشخاص داخل. 

 ملتوفير الجو المناسب للسير العادي للنشاطات البيداغوجية والمهنية في أماكن الع. 

ـــــادة  ضكككككمن حكككككدود الحكككككرم الجكككككامعي، ويمككككككن أن  للجامعكككككةتمكككككارس صكككككالحيات األمكككككن الكككككداخلي  :562الم
وككككككذل  إلكككككى المسكككككاحات والمصكككككالح المجكككككاورة المباشكككككرة التابعكككككة لكككككه. يقصكككككد بحكككككواف الحكككككرم  تتسكككككع إلكككككى حوافكككككه،

بكككككككأمن والتكككككككي يمككككككككن مكككككككن خاللهكككككككا القيكككككككام بأعمكككككككال تمكككككككس  ،الجكككككككامعي المسكككككككاحات المتاخمكككككككة لحكككككككوزة الجامعكككككككة
 الجامعة.

 :يلييجب على جميع أعوان األمن والحراسة االلتزام بما  :572المادة 

  (العمل بذلةالرسمي ) يارتداء الز 

 (استظهار البطاقة المهنية بشكل دائم )تعليقها 

 الحضور ألماكن العمل في الوقت المحدد . 

 عدم مغادرة مكان العمل قبل حضور المستخلف. 

 الف وتسليم المهام.التوقيع على محضر االستخ 

 :يليعند تسليم المهام يجب على كل عون أمن أو حارس التأكد مما  :582المادة 

  العملغلق األبواب والنوافذ لجميع المكاتب والمخابر واألقسام خارج أوقات. 

 مراقبة جميع األمال  المنقولة والتأكد دائما من العدد الموجود. 

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

 :يلييلتزم كل عون أمن أو حارس بمراقبة ما  :592المادة 

 ال يسمح لها بالخروج إال بواسطة ترخيص بالخروج ممضي من قبل المسؤولين  جامعةتابعة لل كل مركبة
 .المباشرين

  اإلدارةت عده وتسجيلها في سجل خاص  جامعةالمن  اقبة جميع المنقوالت الخارجةمر. 
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  الجامعةمراقبة جميع األشياء الواردة )الداخلة( إلى. 

  الجامعةالتأكد من هوية أصحاب السيارات ومرافقيهم الوافدين إلى. 

 :يليما  إتباعيجب  ،الجامعةبالنسبة لزوار  :602المادة 

 لزائر والمصلحة المقصودةتسجيل اسم ولقب ا. 

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

   للجامعةلزم باحترام القانون الداخلي كل زائر م. 

 .انبكز الحراسة ومع األجايمنع أي تجمع للحراس وأعوان األمن بمر  :612المادة 

 .يمنع منعا باتا إلصاق أي إعالن أو أي وثيقة غير مرخص بها من قبل المسؤولين : 622المادة 

خارج أوقات العمل وأيام العطل ويستثنى من ذل  السيارات  الجامعةيمنع توقف السيارات داخل  : 632المادة 
 .الجامعةالمرخص لها من قبل مسؤولي 

 .فورا)حادث( يتم التبليغ عنه في حالة وقوع أي طارئ  :642المادة 

 الهامة.عمليات تنفيذ أعمال األمن الداخلي، واألحداث والوقائع خاصة تدون فيها تفتح سجالت  :652المادة 
 .بانتظام مدير الجامعة أو األمين العام للجامعة ويؤشر عليها

ملحوظكككككة، واجبكككككات يجكككككب علكككككى أعكككككوان األمكككككن والحكككككراس أن يأخكككككذوا بعكككككين االعتبكككككار وبدقكككككة  : 662المـــــادة 
الكككككوالء والكككككتحفظ والحيكككككاد واإلنصكككككاف المنصكككككوص عليهكككككا فكككككي التنظكككككيم الجكككككاري العمكككككل بكككككه، وأن يمتنعكككككوا عكككككن 
أي تككككككدخل فككككككي عالقككككككات العمككككككل وفككككككي الخالفككككككات والنزاعككككككات المهنيككككككة ذات الطككككككابع اإلداري أو النقككككككابي داخككككككل 

 .الجامعة

لسر المهني وعدم اإلدالء بالمعلومات التي يطلعون يجب على أعوان األمن والحراس احترام واجب ا :672المادة 
 .بمناسبتهاعليها أثناء أدائهم لمهامهم أو 

جميع رؤساء الفرق بتقديم تقارير يومية إلى رؤساء مكاتب األمن الداخلي حول الحالة األمنية ي لزم  :682المادة 
 .العامة

حول  للجامعةأسبوعي إلى السيد األمين العام  يجب على رئيس مكتب األمن الداخلي تقديم تقرير : 692المادة 
 .اإلجراءاتالتعليمات واحترام  سير الحالة األمنية ، بما فيها مدى تنفيذ
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 : الخدمـاتبعالباب السا

حددة الم  جراءات اإلالتأمين حسب  ومن. للجامعةالعالج الطبي في المركز الطبي من الطلبة  يستفيد:702المادة 
 مفعول.في التشريع الساري ال

 التابعة يستطيع الطلبة ممارسة مختلف النشاطات الرياضية والثقافية داخل الجمعيات والنوادي :712المادة 
 .للجامعة

ن يالمسككككككتخدم أو الكليككككككة، جميككككككع/الجامعككككككة ويسككككككتفيد مككككككن الخككككككدمات االجتماعيككككككة التككككككي توفرهككككككا  :722المــــــادة 
كمككككككا تسككككككتمر أسككككككر ،هؤالءألسككككككر التككككككي يتكفككككككل بهككككككا وكككككككذا ا ،والمتقاعككككككدون التككككككابعون لهككككككا واألسككككككاتذة نياإلداريكككككك

 .القكككككككوانين المعمكككككككول بهكككككككاباالمتيكككككككازات نفسكككككككها حسكككككككب الشكككككككروط و  المكككككككوظفين المتكككككككوفين فكككككككي االنتفكككككككاعالعمكككككككال و 

المكككككؤر   179-82رقككككككم  التنفيكككككذي  بنكككككاء علكككككى مكككككا ورد فكككككي المرسكككككوم االجتماعيكككككة ويكككككتم تمويكككككل لجنكككككة الخكككككدمات
 .م1982ماي15فكي 

 ختامية أحكام: مناثالالباب 

االطكككككالع علككككككى النظككككككام  )طلبة،أسككككككاتذة، عمككككككال(سكككككرة الجامعيةأليجككككككب علكككككى كككككككل أعضككككككاء ا :732المــــــادة 
 ، والذي سينشر على نطاق واسع.الداخلي، والمصادقة عليه وااللتزام به

 .الجامعةإال بعد موافقة مجلس إدارة  ،مواد هذا النظام الداخلي أو تعديل ال يمكن تغيير:742المادة 

المنعقككككد  مجلككككس إدارة الجامعككككةتمككككت المصككككادقة علككككى هككككذا النظككككام الككككداخلي بموجككككب مداولككككة  :752 المــــادة
 ويتم إصداره بموجب مقرر من مدير الجامعة. م،07/05/2014:بتاريخ
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 :النصوص املرجعية

 أوامر رئاسية:أ(  

يوليو سنة  15الموافق  ه1427جمادى الثانية عام  19مؤر   في ال ،03-06مر رقم األ 
 .يتضم ن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةالذي  ،م2006

 :مراسيم تنفيذية( ب 

 2003سنة غشت 23 الموافق 14245 عام لثانيةا جمادى 24 في المؤر  279-03 رقم التنفيذي المرسوم 
 .القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعد ل والمتم م و جامعةال مهام الذيو 

 2004سنة يونيو 23 الموافق 1425 عام األولى جمادى 5 في المؤر  180-04 رقم التنفيذي المرسوم 

 .وسيره وتشكيلته الجامعية المهنة وأخالقيات آداب مجلس صالحيات يحدد الذي

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

الذي  ،2011سنة نوفمبر 24الموافق1432عام ذي الحجة 28في مؤر ال 398-11رقم التنفيذي المرسوم 
 يحدد القواعد الخاصة بتسيير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.

المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد  ،م1998 أوت17 في مؤر ال 254-98رقم التنفيذي مرسومال 
 التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي.

 ،م2008سنة  أوت19الموافق  1429شعبان عام17في مؤر ال 265-08رقم التنفيذي المرسوم 
 ستر وشهادة الد كتوراه.والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الما

يوضح مهمة اإلشراف ويحدد كيفيات  ،م2009سنة  جانفي 03في مؤر ال 03-09رقم التنفيذي المرسوم 
 تنفيذها.

، م2012يونيو عام  4هك الموافق لك 1433رجب عام  14المؤر  في  248-12 رقم تنفيذيالمرسوم ال 
 .إنشاء جامعة غردايةالمتضمن و 

 ية:وزار شورات ومن ( قراراتج

لوريا الجدد والمحدد للمقاييس االمناشير الوزارية المتعلقة بالتسجيالت األولية وتوجيه حاملي شهادة البك 
 البيداغوجية  للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي.

 التنظيم يحدد ،م2004 سنة غشت 24 الموافق 1425 عام رجب 08 في مؤر ال مشتر ال وزاريال قرارال 
 .المشتركة ومصالحها الجامعة وملحقة والمعهد والكلية جامعةال لمديرية اإلداري

 والكفاءات المعارف مراقبة كيفيات وضبط تنظيم يحدد 2005 جانفي 23 في مؤر ال وزاريال قرارال 

 ."جديد نظام" الليسانس الدراسات في واالنتقال
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 التكوين شهادة حملة ولقب كيفيات تحديد يتضمن 1998 سبتمبر 16 في ؤر الم 131 رقم زاريالو  قرارال 

 .المدة طويل العالي التكوين في المدة قصيرة العالي
  الجذوع في والتوجيه التقييم تنظيم كيفيات يحدد 1998 سبتمبر 13 في ؤر الم 127 رقم وزاريال قرارال 

 .المشتركة

 سبتمبر 13 في مؤر  127 رقم القرار ويتمم يعدل 1998 نوفمبر 02 في ؤر الم 150 رقم الوزاري قرارال 

 .المشتركة الجذوع في التوجيه و التقييم تنظيم كيفيات يحدد 1998

 سبتمبر 17 في مؤر  128 رقم القرار ويتمم يعدل 1998 نوفمبر 02 في ؤر الم 151 رقم الوزاري قرارال 

 .التدرج مستوى على الجامعية الدراسات في واالنتقال التقييم تنظيم كيفيات يتضمن 1998

 الدراسات في واالنتقال التقييم تنظيم كيفيات يتضمن 1998 سبتمبر 17 في مؤر ال 128 رقم اريالوز  قرارال 

 .التدرج مستوى على الجامعية

 بالمعدالت مكلفة خاصة لجنة إنشاء يتضمن 1998 سبتمبر 17 في ؤر الم 129 رقم الوزاري قرارال 

 .العالي التعليم مستوى علة المشتركة الجذوع في

 والمعاهد الجامعات في االنضباط مجالس بقوانين المتعلق 1989 جوان 28 في مؤر ال ريالوزا قرارال 

 .األخرى والمؤسسات العالي للتعليم الوطنية والمعاهد الجامعية
المتعلق بالمواظبة في األعمال التطبيقية         19/02/1972المؤر  في 23المنشور الوزاري رقم 

 والتوجيهية.

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

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

 بالمعدالت مكلفة خاصة لجنة إنشاء يتضمن 1998 سبتمبر 17 في ؤر الم 43 رقم الوزاري قرارال 

 .العالي التعليم توىمس علة المشتركة الجذوع في
تحديد تنظيم الدكتوراه في المتضمن  م،2012سنة جويلية 16 في المؤر  279-03رقم الوزاري قرارال 

 ، المعد ل والمتم م.الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه

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

 المتضمن ميثاق األخالقيات واآلداب العامة. ،م2010سنة مايو 12 في المؤر  191رقم الوزاري قرارال 

د المشتركة للتنظيم والتسيير قواعالذي يحدد ال ، م2011نوفمبر  03مؤر   في ال 711رقم  الوزاري قرارال  
 البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس و الماستر.

والتدرج والتوجيه  كيفيات التقييم ، الذي يتضمنم 2011نوفمبر  03مؤر   في ال 712رقم  الوزاري قرارال  
 الليسانس و الماستر.في طوري الدراسات لنيل شهادتي 

 ا.وسيره لجنة اإلشراف ، الذي يحدد تشكيلةم 2011نوفمبر  03مؤر   في ال 713رقم  الوزاري قرارال  
 الطلبة. كيفيات الترتيب الذي يتضمن ،م 2011نوفمبر  03مؤر   في ال 714رقم  الوزاري قرارال  

https://www.mesrs.dz/documents/12221/18012/Arrete+711+du+03+novembre+2011+fr.pdf/a0e6186f-a857-428c-84e0-c062b6dbb407
https://www.mesrs.dz/documents/12221/18012/Arrete++712+du+03+novembre+2011+fr.pdf/b793e926-7f24-42b1-9f25-a23e4fc9a93f
https://www.mesrs.dz/documents/12221/18012/Arrete++713+du+03+novembre+2011+fr.pdf/04b670ab-affa-4b24-a547-7b586236a3d6
https://www.mesrs.dz/documents/12221/18012/Arrete++714+du+03+novembre+2011+fr.pdf/06315360-d879-437c-9045-8ad871747a99
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، الذي يحدد شروط الحصول على شهادة  م2011نوفمبر 03مؤر   في ال 715رقم  الوزاري قرارال  
خارج  المدارس ة، دبلوم المهندس المعماري فيالماستر للطلبة المسجلين لنيل شهادة مهندس دول

 الجامعة.

يحدد كيفيات تطبيق األحكام المتعلقة ، الذي  م2013سبتمبر  05مكؤر   فيال 521القرار الوزاري رقكم 
 .بالتأهيل الجامعي

 م2012جويلية  16المؤر  في  191المعد ل للقرار رقم  م05/05/2014المؤر  في  329القرار رقم 
 د تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الد كتوراه.والذي يحد  

 م، الذي يحدد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة الماستر.2014جوان 09المؤر  في  362القرار الوزاري رقم 

م، الذي يتضمن شروط التسجيل في الدراسات 2014جوان  09المؤر  في  363القرار الوزاري رقم 
 ل شهادة الماستر.الجامعية لني

م، يتضمن إحداث المجالس التأديبية في مؤسسات 2014جوان 11المؤر  في  371القرار الوزاري رقم 
 التعليم العالي، ويحدد تشكيلها وسيرها.

 

https://www.mesrs.dz/documents/12221/18012/Arrete+715+du+03+novembre+2011+fr.pdf/699fd405-620c-4a9b-891c-ff19e719d09a
https://www.mesrs.dz/documents/12221/18012/Arrete+715+du+03+novembre+2011+fr.pdf/699fd405-620c-4a9b-891c-ff19e719d09a

