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مقدمة
تشهد اجلامعة اجلزائرية حتوالت كربى ،هدفها األساس هو تلبية احتياجات الدولة من إطارات أكفاء
ملواجهة التحدايت املستقبلية ومواكبة التطور العلمي والتكنولوجي العاملي.
وتعترب جامعة ابتنة واحدة من أقدم اجلامعات اجلزائرية حيث أتسست بعد االستقالل الوطين وذلك
مبوجب املرسوم رقم  77/91املؤرخ يف  3رجب  1397هـ املوافق ل  20جوان  1977يف إطار مركز جامعي يضم
قسمني أحدمها للعلوم القانونية والثاين للغة واألدب العرب.
وسرعان ما شهد املركز تطورا نوعيا يف اهلياكل البيداغوجية والتخصصات ،مما أدى إىل ترقيته إىل جامعة وفقا
للمرسوم التنفيذي رقم  89/136املؤرخ يف  01أغسطس .1989مث إىل جامعتني ومها جامعة ابتنة 1وجامعة
ابتنة 2مبوجب املرسومني التنفيذيني رقم  181/15املؤرخ يف  11يوليو سنة  2015و رقم  181/15املؤرخ يف 11
يوليو سنة  2015على التوايل.

ومن أجل أن حتقق اجلامعة أهدافها التكوينية والبحثية السامية ،ومن أجل السري احلسن هلذا املرفق ،كان
هذا النظام الداخلي املستمد من خمتلف النصوص التشريعية التنظيمية اليت أصدرهتا الدولة اجلزائرية واليت تنظم
احلياة اجلامعية وبعض جوانب احلياة العامة ،والذي يوضح وحيدد العالقة بني خمتلف أطراف أسرة اجلامعة
(أساتذة ،طلبة ،إداريني وتقنيني ،أعوان مصاحل وأعوان أمن وحراس ،)...املدعوة إىل احرتام وتطبيق مواد هذا
النظام.
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الباب األول :أحكام عامة
املادة  :01تسمية اجلامعة هي جامعة ابتنة  ،-1-وعنواهنا ممرات 19ماي طريق بسكرة  -ابتنة  ،05000اجلزائر.
املادة 02:جامعة ابتنة واليت يُطلق عليها اآلن جامعة ابتنة  -1-احلاج خلضر ،هي جامعة حكومية أتسست عام
حتديدا يف مدينة ابتنة ،وتُعد من أقدم جامعات اجلزائر .حيث كانت بدايتها كمركز جامعي
 ،1977تقع يف اجلزائر ً
وبعدها أصبحت جامعة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  89/136املؤرخ يف  01أغسطس .1989
ومسيت على اجملاهد حممد الطاهر عبيدي املدعو احلاج خلضر منذ سنة  ،2007وهو أحد رموز الثورة التحريرية
وأبطاهلا وقائد الوالية األوىل التارخيية أوراس النمامشة رمحة هللا عليه.
جامعة ابتنة  -1-احلاج خلضر هي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقايف ومهين تتمتع ابلشخصية املعنوية
واالستقالل املايل ،أتسست مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  15/180املؤرخ يف  11يوليو سنة  ،2015وختضع ألحكام
املرسوم التنفيذي رقم  03/279املؤرخ يف  23غشت  2003الذي حيدد مهام اجلامعة والقواعد اخلاصة بتنظيمها
وسريها ،املعدل واملتمم ،السيما املواد  3و 10و 25منه.
حتتوي جامعة ابتنة  -1-احلاج خلضر على ست كليات ومعهدين :كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
• كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
• كلية احلقوق والعلوم السياسية
• كلية اللغة واألدب العرب والفنون
• كلية العلوم اإلسالمية
• كلية علوم املادة
• معهد العلوم البيطرية والعلوم الفالحية
• معهد اهلندسة املعمارية والعمران
املادة 03:يُرمز جلامعة ابتنة  -1-ابلشعار التايل:
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املادة 04:يدرج رمز جامعة ابتنة  -1-يف مجيع الواثئق اإلدارية والبيداغوجية ،الداخلية واخلارجية للجامعة.
املادة 05:النظام الداخلي هو وثيقة إدارية ملزمة هتدف إىل حتديد وتوضيح العالقة بني خمتلف مكوانت األسرة اجلامعية،
وإىل حتقيق املهام األساسية للجامعة املتمثلة يف التكوين العايل والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ،يف جو مالئم ،ويف
نطاق ضوابط قانونية ،وإدارية ،وتربوية ،وأخالقية يلتزم هبا اجلميع.
املادة 06:تطبق أحكام هذا النظام الداخلي ،مع مراعاة القوانني والتنظيمات السارية ،على:
• طلبة اجلامعة
• مستخدمي اجلامعة (أساتذة ،إداريني وتقنيني ،أعوان مصاحل وأعوان أمن وحراس)...
• كل شخص متواجد ابجلامعة مهما كانت صفته
املادة 07:جيب على كل أطراف األسرة اجلامعية االلتزام مبا يلي:
• هنج احلياد اإليديولوجي والسياسي واحلزب ابعتبار اجلامعة فضاء عموميا خمصصا للتعليم والتكوين العاليني
والبحث العلمي ،وال يسمح فيه ابلدعاية اإليديولوجية أو السياسية أو احلزبية.
• التحلي بروح التسامح واالحرتام ،واعتماد أسلوب احلوار احلضاري بني مكوانت أسرة اجلامعة.
• احملافظة على ممتلكات اجلامعة ،املنقولة وغري املنقولة ،ابعتبارها ممتلكات عمومية.
• احملافظة على أمن وسالمة األشخاص ،وااللتزام ابلنظام العام.
• عدم اإلخالل ابلنشاطات التعليمية والبحثية والنشاطات اإلدارية والثقافية والرايضية ،وكل تظاهرة
مرخص هلا.
• احرتام حرية التعبري املكفولة لكل مكوانت األسرة اجلامعية.
املادة 08:استعمال هياكل اجلامعة ال يكون إال لألغراض املخصصة هلا.
املادة 09:خيضع كل جتهيز ثقيل ،أو هتيئة ،أو حتويل يف املقرات لرتخيص مسبق من مدير اجلامعة.
املادة 10:خيضع كل اجتماع أو تظاهرة داخل مقرات اجلامعة لرتخيص مسبق من مدير اجلامعة.
املادة 11:مينع التدخني داخل املقرات اإلدارية واهلياكل البيداغوجية ،ويف كل الفضاءات املغلقة واملغطاة.
املادة 12:جيب غلق اهلاتف احملمول أثناء احملاضرات واألعمال املوجهة واألعمال التطبيقية ،وكذا داخل املكتبات.

الباب الثاين :التنظيم اإلداري للجامعة
املادة  :13حيدد التنظيم اإلداري للجامعة كالتايل:
• مديرية اجلامعة.
• نيابة مديرية اجلامعة للتكوين العايل فيما بعد التدرج والتأهيل اجلامعي والبحث العلمي.
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• نيابة مديرية اجلامعة للتنمية واالستشراف والتوجيه.
• نيابة مديرية اجلامعة للعالقات اخلارجية والتعاون واالتصال والتظاهرات العلمية.
• نيابة مديرية اجلامعة للتكوين العايل يف الطورين األول والثاين والتكوين املتواصل والشهادات والتكوين العايل يف
التدرج.
• األمانة العامة للجامعة.
• املكتبة املركزية.
• الكلية.
• املعهد.
• القسم.

الباب الثالث :املسائل املرتبطة ابلطلبة
الفصل األول :حقوق الطالب وواجباته
املادة 14:توفر اجلامعة للطالب كل الشروط املمكنة اليت تسمح له ابكتساب وتطوير معارفه ابعتباره العنصر األساس
املعين يف املقام األول بتلقي املعرفة ،لذلك فإنه يتمتع حبقوق ويف املقابل عليه واجبات.
املادة 15:للطالب احلق يف تعليم حديث ومكيف ،وله احلق يف احلصول على تقييم منصف وحيادي ،كما حيق له
االطالع على حمتوى برانمج الدروس منذ بداية الفصل الدراسي ،وأن تكون وسائل الدعم البيداغوجي متاحـة له
(املؤلفات ،املطبوعات ،اجملالت والدورايت ،الرسائل ،قاعة األنرتنت ،منصات التعليم ...اخل) ،على مستوى املكتبة املركزية
ومكتبة الكلية أو املعهد املسجل فيه وكذا مركز احلساابت.
املادة 16:حيق للطالب االطالع على كل املعلومات املتعلقة ابلتنظيم البيداغوجي.
املادة 17:للطالب احلق يف االستفادة من الضمان االجتماعي ،واألمن والوقاية الصحية الالزمة يف احمليط الذي يدرس
فيه (داخل احلرم اجلامعي ومن حوله) ،وفقا للشروط احملددة يف التشريع املعمول به.
املادة 18:يتمتع الطلبة بشكل فردي أو مجاعي حبرية الرأي والتعبري يف ظروف من شأهنا أال متس ابلتعليم والبحث ،وأال
ختل ابألمن العام ،وذلك يف إطار احرتام أحكام النظام الداخلي.
املادة 19:للطالب احلق يف إنشاء اجلمعيات الطالبية والنوادي العلمية ،واختيار ممثليه يف اللجان البيداغوجية بكل حرية
ومسؤولية ،ودون قيد أو ضغط.
املادة 20:على الطالب واجبات تتمثل فيما يلي:
• احرتام التنظيم املعمول به يف إطار القوانني.
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• احرتام أعضاء األسرة اجلامعية (مسريين وأساتذة وموظفني وعمال).
• التحلي ابألخالق احلسنة يف كل األعمال والنشاطات اليت يقوم هبا داخل احلرم اجلامعي.
• عدم الغش وتفادي انتحال صفة أو عمل الغري ،والذي ترتتب عليه إجراءات قانونية.
• االمتناع عن إتالف وختريب املرافق والعتاد املوضوع يف خدمته.
• احرتام قواعد النظافة واألمن داخل اجلامعة.
• يف حالة ارتكاب أخطاء ،خيطر الطالب مسبقا هبذه األخطاء املنسوبة إليه ،وتبقى العقوابت املرتتبة عليها
واملنصوص عليها يف النظام الداخلي للجامعة من صالحية اجمللس التأدييب ،وقد تصل هذه العقوابت إىل حد الطرد
النهائي للطالب من اجلامعة.

الفصل الثاين :التسجيل وإعادة التسجيل
املادة 21:يُسمح حلاملي شهادة البكالوراي ،أو لشهادة أجنبية معرتف مبعادلتها ،التسجيل يف الدراسات اجلامعية لنيل
شهادة الليسانس.
ال يستفيد الطالب املتحصل على عدة شهادات بكالوراي ،إال من تسجيل جامعي واحد فقط على املستوى
الوطين.
يفتح التسجيل يف الدراسات اجلامعية لنيل شهادة املاسرت ،حلاملي شهادة الليسانس أو لشهادة أجنبية معرتف
مبعادلتها .حيدد الوزير املكلف ابلتعليم العايل والبحث العلمي يف كل سنة جامعية ،شروط التسجيل يف ميادين تكوين
الليسانس واملاسرت.
املادة 22:تتم عملية التسجيل وإعادة التسجيل للطلبة يف كل سنة جامعية ،وينبغي على الطالب تسديد حقوق
التسجيل اإلداري بعنوان كل سنة جامعية.
املادة 23:عند التسجيل النهائي ،متنح للطالب شهادة مدرسية وبطاقة الطالب.
املادة 24:يف حالة ضياع أو تلف أية وثيقة بيداغوجية ميكن استخراج نسخة اثنية واحدة للوثيقة املعنية بعد تقدمي
تصريح ابلضياع مسلم من قبل مصاحل األمن الوطين أو الدرك الوطين .ويف كل احلاالت ال ميكن تسليم نسخة أخرى.

الفصل الثالث :معاجلة الشهادة األصلية املؤقتة (شهادة للبكالوراي أو الشهادة األجنبية املعادلة هلا)
املادة 25:تعد الشهادة األصلية املؤقتة (شهادة البكالوراي أو الشهادة األجنبية املعادلة هلا) وثيقة إجبارية يف ملف
التسجيل.
املادة 26:ينبغي أن يوضع على ظهر الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوراي أو الشهادة األجنبية املعادلة هلا ختم املؤسسة
واتريخ التسجيل يف املؤسسة اجلامعية.
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املادة 26:ال ميكن للطالب سحب الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوراي أو الشهادة األجنبية املعادلة هلا إال بعد هناية
دراسته وحصوله على الشهادة النهائية ،أو يف حالة توقفه عن الدراسة وذلك بطلب منه ومقابل وصل تسليم.
املادة 27:يف حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها ،وطلب سحب الشهادة األصلية للبكالوراي أو الشهادة
األجنبية املعادلة هلا ،يتم وجواب وضع مالحظة "إلغاء التسجيل" على ظهر الشهادة.
املادة 28:ال يُسمح للطالب يف حالة إقصائه من قبل اجمللس التأدييب للمؤسسة سحب الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوراي
او الشهادة األجنبية املعادلة هلا إال بعد انقضاء العقوبة.

الفصل الرابع :العطلة األكادميية
املادة 29:ميكن للطالب تعليق تسجيله ألسباب استثنائية تتمثل يف:
• أمراض مزمنة.
• األمومة.
• مرض ملدة طويلة.
• اخلدمة الوطنية.
• االلتزامات العائلية (املتعلقة ابألصول و/أو الفروع ،تنقل الزوج أو األولياء بسبب االلتزامات الوظيفية .)...يف
هذه احلالة تسلم للطالب حتما شهادة عطلة أكادميية من قبل اهليئة املختصة ملؤسسته.
• خيضع تسيري العطل األكادميية للمؤسسة اجلامعية املعنية.
املادة 30:ابستثناء حاالت القوة القاهرة ،يودع الطلب املربر للعطلة األكادميية لدى املصاحل البيداغوجية اليت ينتمي إليها
الطالب قبل امتحاانت السداسي األول.
املادة 31:ال متنح العطلة األكادميية إال مرة واحدة خالل املسار الدراسي.
املادة 32:إثر انتهاء العطلة األكادميية لسبب طيب ختضع إعادة إدماج الطالب لرأي خبري طيب تعينه مؤسسة التعليم
العايل.

الفصل اخلامس :تنظيم وسري الدراسة
املادة 33:جيب على اإلدارة إعالم الطلبة عن طريق اإلعالن بكل أنواعه جبميع النصوص التشريعية اخلاصة هبم واملتعلقة
بتنظيم الدراسة وتسيري املؤسسة اجلامعية.
املادة 34:جيب على الطلبة االطالع على النصوص التشريعية اخلاصة هبم واملتعلقة بتنظيم الدراسة وتسيري اجلامعة.
املادة 35:تسهر نيابة رائسة اجلامعة للتكوين العايل يف الطورين األول والثاين والتكوين املتواصل والشهادات والتكوين
العايل يف التدرج على السري احلسن للتدريس وتنظيم تسيري ومتابعة التسجيالت والتحويالت ومراقبة املعارف وانتقال
الطلبة.
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املادة 36:نيابة عمادة الكلية املكلفة ابلدراسات وشؤون الطلبة ونيابة مديرية املعهد املكلفة ابلدراسات وشؤون الطلبة
مكلفة بتنظيم التسجيالت والتحويالت والسري احلسن للتدريس وتنظيم التدريس ،واالمتحاانت ،ونشر املعلومات
البيداغوجية على مستوى الكلية/املعهد.
أما مصلحة متابعة التدريس والتعليم والتقييم يف التدرج ابلقسم فتسهر على سري التعليم وعمليات مراقبة
املعارف ،وبعض املسائل البيداغوجية على مستوى القسم.
املادة 37:تتكون اللجنة البيداغوجية للقسم والفرق البيداغوجية للتنسيق لكل مادة ،ولكل سداسي أو سنة ،من:
• ممثل إدارة القسم
• رئيس الشعبة أو مسؤول التخصص
• األساتذة املكلفون ابلدروس
• األساتذة املكلفون ابألعمال املوجهة واألعمال التطبيقية
• ممثلو الطلبة املنتخبني يف اللجان البيداغوجية فقط
يتم تشكيل هذه اللجان والفرق يف بداية كل سداسي أو سنة جامعية ،وهي متثل إطارا للتشاور والتفكري من أجل
السري احلسن للتعليم وترقيته.
جتتمع اللجان والفرق البيداغوجية شهراي.
املادة 38:يتوزع الطلبة حسب الفرع يف جمموعات .وكل جمموعة تتكون من عدة أفواج لألعمال املوجهة واألعمال
التطبيقية وعلى الطالب احرتام تسجيله وعدم تغيري جمموعته أو فوجه إال إبذن اإلدارة.
املادة 39:جيب على الطالب احرتام مواقيت الدراسة ،وال يُسمح له ابلدخول بعد انطالق الدرس أبكثر من ربع ساعة
( 15دقيقة)..

الفصل السادس :منط الدروس
املادة 40:يهدف الدرس إىل تقدمي اجلانب النظري للمادة املدرسة
يعد حضور الطالب يف الدروس ضروراي وترتك إجبارية احلضور لتقدير الفرق البيداغوجية.
املادة 41:يف حالة التأخر أو الغياب غري املتوقع لألستاذ ،ينبغي على الطلبة االنتظار ربع ساعة ( 15دقيقة) قبل مغادرة
قاعة احملاضرات أو الدروس.
املادة 42:هتدف األعمال املوجهة إىل مساعدة الطالب على استيعاب وتعميق املعارف املقدمة من خالل الدرس
بواسطة متارين تطبيقية أو كل نشاط بيداغوجي ختتاره الفرقة البيداغوجية.
املادة 43:يعد حضور الطلبة يف األعمال املوجهة إجباراي ،وجيب على األستاذ املكلف ابألعمال املوجهة مراقبة احلضور
يف كل حصة قصد حساابت الغياابت اليت تؤخذ بعني االعتبار أثناء عملية التقييم.
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املادة 44:هتدف األعمال التطبيقية إىل مساعدة الطالب على تطبيق املعارف املقدمة يف الدرس واليت مت تعميقها يف
األعمال املوجهة ،كما ميكنها أن تكون وسيلة لتوضيح ودعم الدرس.

الفصل السابع :سري االمتحاانت
املادة 45:حيدد جدول االمتحاانت لكل مادة ،مدة االمتحاانت ،وتواريخ وأماكن إجرائها وكذا تنظيم احلراسة
جيب إعالم األساتذة والطلبة هبذا اجلدول عن طريق النشر القانوين ،أو أي وسيط إعالمي آخر.
املادة 46:أثناء امتحاانت املراقبة ينبغي على الطلبة احرتام كل التوجيهات املقدمة إليهم من قبل األساتذة املراقبني.
املادة 47:ال يسمح ألي طالب املشاركة يف االمتحان:
• إذا مل يكن مسجال يف القوائم الرمسية للمؤسسة.
• إذا وصل إىل قاعة االمتحان نصف ساعة بعد توزيع املواضيع.
• ال يُسمح ألي طالب مبغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي نصف ساعة من توزيع مواضيع االمتحان ،ويف حالة
االضطرار يسمح له ابخلروج مبرافقة أحد األساتذة املراقبني.

• ال يُسمح للطالب ابلعودة مرة اثنية إىل قاعة االمتحان بعد تسليمه ورقة االمتحان.

املادة 48:من أجل السري احلسن لالمتحان ،ينبغي على كل طالب أن يتزود بكل األدوات املسموح هبا لتمكينه من
إجراء االمتحان يف ظروف حسنة ،وال يسمح له ابستعارة أية أداة دون املوافقة املسبقة لألستاذ املراقب.
املادة 49:جتري مراقبة صارمة هلوية الطلبة أثناء االمتحان.
املادة 50:تُضبط قائمة حضور الطلبة من قبل األساتذة املراقبني داخل مدرجات وقاعات واالمتحاانت.
جيب على كل الطلبة الذين شاركوا يف االمتحان تسليم اوراق امتحاهنم(حىت ولو كانت بيضاء).
على إثر انتهاء االمتحان يدون حمضر احلراسة ويسلم إىل القسم أو املصلحة التابعة مرفقا بقائمة الطلبة املشاركني يف
االمتحان ،ويتضمن املعلومات التالية:
• تسمية املادة وطبيعة االمتحان.
• أمساء وألقاب وإمضاءات األساتذة املراقبني.
• أمساء وألقاب األساتذة املراقبني الغائبني عن احلراسة.
• عدد أوراق االمتحان املسلمة عند انتهاء االمتحان.
• أمساء وألقاب الطلبة املشاركني يف االمتحان والذين مل يسلموا أوراق امتحاهنم.
• احلوادث واملالحظات اخلاصة ابالمتحان.
يُرفق احملضر بنسخة من موضوع االمتحان وسلم التنقيط.

11

النظام ادلاخيل 2022

جامعة ابتنة 1

الفصل الثامن :املواظبة والغياب يف األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية
املادة 51:يعد احلضور يف األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية إجباراي طوال السداسي.
املادة 52:تؤدي ثالثة غياابت غري مربرة أو مخسة غياابت مربرة يف حصص األعمال املوجهة للمادة إىل إقصاء الطالب
من املادة ،ومن الوحدة التعليمية التابعة هلا بعنوان السداسي اجلاري.
يؤدي الغياب غري املربر عن أكثر من ثلث حصص األعمال التطبيقية إىل اإلقصاء من املادة بعنوان السداسي اجلاري.
املادة 53:يستفيد الطلبة املعنيون ابملراقبة الطبية املستمرة أو العالج (تصفية الكلى )...أو املطلوبون بصفة منظمة يف
املنافسات الرايضية للنخبة ،من نظام مواظبة خاص يتناسب مع متطلبات التزاماهتم.
املادة 54:ينبغي أن يبلغ مربر الغياب إىل مصاحل القسم خالل الثالثة ( )3أايم العمل الفعلية املوالية لتاريخ الغياب ،وإذا
تعدى هذا األجل يعترب املربر غري مقبول.
يف حالة تبليغ املربر عن طريق الربيد فإن ختم الربيد يعد إثباات لذلك.
جيب على رئيس القسم التأشري على مربر الغياب حبيث حيدد اتريخ إيداعه ،وذلك قبل تسليمه ملسؤول املادة أو الوحدة
التعليمية املعنية ،تدرج نسخة من هذا املربر يف ملف الطالب.

الفصل التاسع :الغياابت يف االمتحاانت
املادة 55:يسمح الغياب املربر يف االمتحان النهائي للطالب ابملشاركة يف امتحان تعويضي.
 يؤدي الغياب غري املربر يف االمتحان النهائي اىل منح عالمة  .20/00يف هذه احلالة ال يستفيد الطالب مناالمتحان التعويضي.
املادة 56:حاالت الغياابت املربرة املقبولة:
• وفاة األصول أو الفروع أو األقارب (شهادة الوفاة :ثالثة أايم مسموح هبا).
• زواج املعين (عقد الزواج :ثالثة أايم مسموح هبا).
• عطلة األبوة أو األمومة (شهادة الوالدة :ثالثة أايم مسموح هبا ابلنسبة لألب ،وحسب الشهادة الطبية ابلنسبة
لألم).
• اإلقامة ابملستشفى للمعين (شهادة اإلقامة ابملستشفى).
• استدعاء أو دعوة رمسية (الواثئق املربرة تسلم من طرف اهليئات املؤهلة ،عدد أايم الغياب ثالثة أايم مسموح هبا
حسب مدة النشاط).
املادة 57:ينبغي أن يُبلغ مربر الغياب إىل مصاحل القسم خالل الثالثة ) )3أايم العمل الفعلية املوالية لتاريخ الغياب ،إذا
تعدى هذا األجل يعترب املربر غري مقبول.
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يف حالة تبليغ املربر عن طريق الربيد ويف نفس اآلجال (يعد ختم الربيد إثباات لذلك).
جيب على رئيس القسم التأشري على مربر الغياب حبيث حيدد اتريخ إيداعه ،وذلك قبل تسليمه ملسؤول املادة أو الوحدة
التعليمية املعنية.
تدرج نسخة من هذا املربر يف ملف الطالب.

الفصل العاشر :التخلي عن الدراسة واعادة اإلدماج
املادة 58:يعترب الطالب املسجل ابنتظام متخليا عن دراسته بعنوان السنة اجلامعية ،إذا مل حيضر أي شكل من أشكال
التعليم املنتظمة يف دروس وأعمال موجهة أو تربص خالل سداسي من السنة اجلامعية.
يعترب الطالب املسجل ابنتظام مقصى من الدراسة بعنوان السنة اجلامعية إذا تقرر أنه متخل عن الدراسة يف السداسي من
السنة اجلامعية.
املادة 59:تبلغ مؤسسة التعليم العايل الديوان الوطين للخدمات اجلامعية ،وجواب بقائمة الطلبة املتخلني عن دراستهم.
املادة 60:يف حالة التخلي عن الدراسة أو اإلقصاء ،ال يُرخص للطالب إبعادة اإلدماج إال مرة واحدة خالل مساره
الدراسي ،وذلك بعد دراسة ملفه من قبل اهليئات املعنية وحسب توفر األماكن البيداغوجية.

الفصل احلادي عشر :تصحيح واعادة تصحيح أوراق االمتحان واالطالع عليه
املادة 61:بعد االنتهاء من كل امتحان على األستاذ املسؤول عن املادة نشر اإلجابة النموذجية لالمتحان ،وسلم مفصل
للتنقيط.
املادة 62:ينبغي رصد كل العالمات على املنصة الرقمية ونشرها قبل املداوالت ،ليتسىن تنبيه األستاذ لكل خطأ أثناء
صب العالمات وحساب املعدل من أجل تصحيحه عند االقتضاء قبل املداوالت.
املادة 63:للطالب احلق يف االطالع على أوراق امتحاانته بعد كل تصحيح .وال حيق للطالب االطالع على أوراق
االمتحان االستدراكي.
املادة 64:بعد إطالع الطالب على أوراق امتحانه وعلى النموذج املصحح لالمتحان والسلم املفصل للتنقيط ،ميكن
للطالب غري الراضي عن العالمة طلب تصحيح اثن ،وذلك يف أجل أقصاه يومني )يومي العمل الفعليني( املواليني
لالطالع ،وال يُقبل أي طعن خارج هذه املدة ،ميكن أن تسفر عملية معاجلة الطعن عن تصحيح اثن.

املادة 65:جيب إيداع الطلب اخلطي من أجل تصحيح اثن لدى رئيس القسم الذي يتخذ التدابري الالزمة احملاطة ابلسرية
لتعيني األستاذ املكلف ابلتصحيح الثاين ،ويكون من رتبة أعلى أو مساوية ،ومن نفس ختصص األستاذ املصحح األول.
املادة 66:بعد التصحيح الثاين تقارن العالمة الثانية ابلعالمة األوىل ،ويف هذه احلالة:
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• إذا كان الفارق بني العالمة الثانية والعالمة األوىل أقل من ثالث نقاط يؤخذ بعني االعتبار املعدل احلساب بني
العالمتني.
• إذا كانت العالمة الثانية أعلى من العالمة األوىل وكان الفارق يساوي أو يفوق ثالث نقاط تؤخذ العالمة
األعلى.
• إذا كانت العالمة الثانية أدىن من العالمة األوىل وكان الفارق يساوي أو يفوق ثالث نقاط تؤخذ العالمة الدنيا
وحيال الطالب على اجمللس التأدييب.
هنائيا ُ
املادة 67:بعد انتهاء عملية إطالع الطلبة على أوراق االمتحان واحتمال وجود طلبات إلعادة التصحيح ،ينبغي تسليم
عالمات وأوراق االمتحان إىل رئيس القسم.

الفصل الثاين عشر :جلنة املداوالت
املادة 68:تعترب املداوالت اجملال األمثل الذي يتم فيه التطرق بشكل سري إىل عمليات تقييم نشاط الطلبة لفرتة سداسي
من الدراسة ،وتعترب املشاركة يف فعاليات هذه املداوالت عمال بيداغوجيا يتوج سلسلة الواجبات البيداغوجية لألستاذ.
املادة 69 :جلنة املداوالت سيدة يف مداوالهتا ،وتتخذ قراراهتا وفقا لألغلبية البسيطة ألعضائها ،ويف حالة تساوي
األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
املادة 70:يعد تسليم عالمات الوحدة التعليمية وعالمات املواد املشكلة هلا إىل رئيس القسم إجباري.
جيب أن يسلم احملضر الورقي لعالمات الوحدة التعليمية مرفقا مبحاضر عالمات املواد املشكلة هلا والتوصيات املمكنة
اخلاصة ابملداوالت يف ظرف مغلق إىل رئيس القسم ،يف أجل أقصاه  24ساعة (يوم العمل املفتوح) قبل اتريخ إجراء
املداوالت السداسية ،يف هذه احلالة تضم جلنة املداوالت أساتذة الدروس واألعمال املوجهة واألعمال التطبيقية للمواد
املشكلة.
املادة 71:تنظم جلان املداوالت للسداسي يف هناية كل دورة امتحان ،يف هذه احلالة تضم جلنة املداوالت األساتذة
املسؤولني عن الوحدات التعليمية املشكلة للسداسي.
املادة 72:يعني رئيس جلنة مداوالت السداسي من بني أعضاء اللجنة من ذوي الرتبة العليا من طرف اهليئة البيداغوجية.
املادة 73:يعد حضور كل أعضاء جلنة املداوالت إجباراي.
املادة 74:تتمثل مهمة أعضاء جلنة املداوالت يف:
• املصادقة على متدرس الطلبة ونتائجهم احملصلة خالل السداسي.
• التصويت على جناح أو رسوب أو إقصاء الطلبة من املواد والوحدات التعليمية والسداسي.
• إنقاذ الطلبة ،إذا اقتضى األمر ،حالة حبالة بتقدير شامل لتمدرسهم ابعتماد معاير كاملواظبة ،التدرج
البيداغوجي ،املشاركة ،االنضباط...إخل ،ويف هذه احلالة جيب رفع العالمة املعنية ابإلنقاذ إىل .20/10
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• ال ميكن اعتبار اإلنقاذ حقا مكتسبا للطالب بل يعد من صالحيات جلنة املداوالت حصرا.
• اقرتاح توجيه الطالب يف حالة الفشل الدراسي.
• من بني صالحيات جلنة املداوالت للسداسي األخري من طور التعليم أيضا املصادقة على جممل متدرس الطلبة
لنفس الدفعة وتقدم حمضر املداوالت ملدير اجلامعة يتضمن قائمة الطلبة الناجحني بغرض إعداد شهادات
النجاح املؤقتة والشهادات النهائية وتسليمها هلم.
املادة 75:يلتزم أعضاء جلنة املداوالت ابحلفاظ على سرية املداوالت ،تعرض خمالفة هذه القاعدة صاحبها إلجراءات
أتديبية.
املادة 76:جيب أن يتضمن حمضر املداوالت املؤرخ واخلايل من الشطب واخلدش أو إضافات هامشية ،العناصر التالية:
• كشف عام للمعدل العام لكل مادة ولكل وحدة تعليمية ولكل سداسي وكذا األرصدة املكتسبة.
• اسم ولقب كل عضو من أعضاء اللجنة.
• نتائج الطلبة الناجحني والراسبني واملقصيني.
• النسبة اإلمجالية للطلبة حسب كل مادة وحسب كل وحدة تعليمية للناجحني والراسبني واملتخلني واملفصولني
مقارنة مع العدد االمجايل للطلبة.
• إمضاءات أعضاء اللجنة املشاركني يف املداوالت على احملضر.
• أمساء وألقاب أعضاء اللجنة الغائبني.
• شروط اإلنقاذ املتفق عليها من قبل جلنة املداوالت.
• تقريرا عن املداوالت
املادة 77:جيب إعالم الطلبة عن طريق النشر القانوين و/أو عن طريق مواقع الويب للمؤسسة ابلنتائج النهائية للمداوالت
عند املصادقة عليها.
املادة 78:يف حالة ثبوت خطأ يف أساسيات احملضر أو يف صب العالمات أو حساب املعدل ميكن للطالب تقدمي طعن
إىل رئيس القسم يف غضون الثالثة أايم العمل الفعلية املوالية إلعالن احملضر األويل للمداوالت كأقصى حد.
يتكفل رئيس القسم إبحالة هذا الطعن على جلنة املداوالت.
ال يقبل أي طعن خارج هذه املدة.
املادة 79:تستدعى نفس جلنة املداوالت جمددا ملناقشة الطعون املقدمة من قبل الطلبة والقيام بتصحيح األخطاء على إثر
هذه املداوالت ،حيرر بنفس الشروط السابقة للمحضر األول ويعنون هذا احملضر "ابحملضر املصحح واإلضايف للمحضر
األول".
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الفصل الثالث عشر :توجيه وترتيب الطلبة
املادة 80:تقوم "جلنة الرتتيب والتوجيه" برتتيب وتوجيه الطلبة.
جتتمع جلنة الرتتيب والتوجيه يف دورة عادية بعد مداوالت هناية السنة ،وميكنها أن جتتمع يف دورة استثنائية عند احلاجة.
يفيد هذا الرتتيب يف حتديد األوائل يف الدفعة ويف توجيه الطلبة.
املادة 81:تتشكل جلنة الرتتيب والتوجيه من:
• انئب العميد/املدير املساعد املكلف ابلدراسات رئيسا.
• رؤساء األقسام املعنية.
• مسؤولو امليادين املعنية.
• مسؤولو الفروع املعنية.
• مسؤولو التخصصات املعنية.
املادة 82:تدون جلنة الرتتيب والتوجيه النتائج يف حمضر حيتوي على ترتيب الطلبة موقع من طرف أعضائها ويبلغ للطلبة
عن طريق النشر.
ميكن للطالب إيداع الطعن لدى اهليئة البيداغوجية التابعة يف أجل أقصاه  48ساعة املوالية لنشر احملضر.

الفصل الرابع عشر :تنظيم التعليم
املادة 83:يعترب ميدان التكوين جمموعة منسجمة من الشعب والتخصصات ترتجم جمال كفاءات مؤسسة التعليم العايل.
املادة 84:تعترب الشعبة تفرعا مليدان تكوين وحتدد خصوصية التعليم داخل هذا امليدان ،وميكن للشعبة أن تكون أحادية
التخصص أو متعددة التخصصات.
املادة 85:يعترب التخصص تشعبا للفرع ،حيدد مسلك التكوين والكفاءات الواجب حتصيلها من قبل الطالب.
املادة 86:تتكون الوحدة التعليمية كما نصت عليه املادة  03من املرسوم التنفيذي رقم  08-265املؤرخ يف 19
غشت سنة  ،2008املتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة املاسرت وشهادة الدكتوراه املذكورة
أعاله ،من مادة أو أكثر تقدم وفق عدة أشكال من التدريس (دروس ،أعمال موجهة ،أعمال تطبيقية ،حماضرات،
ملتقيات ،مشاريع ،تربصات.)....
ميكن للوحدة التعليمية أن تكون إجبارية أو اختيارية.
املادة 87:يسند للوحدة التعليمية واملواد املكونة هلا معامل وتقيم بعالمة.
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املادة 88:تقاس الوحدة التعليمية واملواد املشكلة هلا أبرصدة حتدد قيمة الوحدة التعليمية املقاسة أبرصدة حسب احلجم
الساعي للسداسي الضروري الكتساب املعارف واملؤهالت عن طريق أشكال التعليم املذكورة يف املادة  86أعاله وكذلك
حسب حجم النشاطات الواجب على الطالب القيام هبا يف نفس السداسي (عمل شخصي ،تقرير ،مذكرة ،تربص.)...
يعادل الرصيد الواحد ( )01حجما ساعيا ما بني  20و 25ساعة يف السداسي ،ويشمل ساعات التدريس املقدمة
للطالب عن طريق خمتلف أشكال التعليم املذكورة يف املادة  86أعاله وكذا الساعات املقدرة للعمل الشخصي للطالب.
حتدد القيمة اإلمجالية لألرصدة املسندة للوحدات التعليمية املكونة للسداسي بثالثني ( (30رصيدا.
املادة 89:يعترب املسلك النموذجي ترتيبا منسجما للوحدات التعليمية املكونة ملسار دراسي احملددة من قبل فريق التكوين
ضمن إطار عرض التكوين ،وينظم املسلك النموذجي بصفة تسمح للطالب ببناء مشروع تكوينه تدرجييا.
ميكن لكل طالب بناء مسلك فردي مبساعدة ومتابعة فريق أو عدة فرق تكوين لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات.
املادة 90:يعترب املعرب فرصة متكن الطالب من تعديل مسلك تكوينه يف مؤسسته األصلية أو يف مؤسسة أخرى طبقا ملبدأ
احلركية.
املادة 91:يـُنظ م التكوين لنيل شهادة الليسانس أو شهادة املاسرت حسب ميادين التكوين وحسب الشعب
والتخصصات ،يقدم هذا التكوين على شكل مسالك منوذجية ،يسمح هذا التنظيم للطالب ابختيار املسلك النموذجي
أو بناء مسلك تكوين فردي وفق مؤهالته ومشروعه املهين املستقبلي.
املادة 92:يتضمن التكوين حسب املسالك واملستوايت املتعددة ،تعليما نظراي ومنهجيا وتطبيقيا ومطبقا .ميكن أن
يتضمن التكوين وفقا ألهدافه ،عالوة على ضمان اكتساب الطلبة ثقافة عامة ،عناصر ما قبل متهيدية وعناصر متهيدية،
مشاريع فردية أو مجاعية ،وتربص أو عدة تربصات ،وكذا تعلم طرق العمل اجلماعي واستعمال مصادر التوثيق ووسائل
اإلعالم اآليل ،وكذا التحكم يف اللغات األجنبية.
كما ميكن أن يتضمن التكوين أيضا حترير مذكرة أو تقرير تربص أو إجناز مشروع هناية الدراسة
ميكن أن يتضمن التكوين يف الطور الثاين تدريبا للطالب على البحث.
املادة 93:يـُنظم التعليم يف كل مسلك تكوين يف سداسيات تتضمن وحدات تعليمية.

املادة 94:تُنظم مسالك التكوين لنيل شهادة الليسانس يف ست ) )06سداسيات تتضمن ثالث ( 03مراحل:
• متثل املرحلة األوىل مرحلة التعرف على احلياة اجلامعية والتكيف معها واكتشاف املبادئ األولية للتخصصات.
• متثل املرحلة الثانية مرحلة التعمق وترسيخ املعارف والتوجيه التدرجيي.
• متثل املرحلة الثالثة مرحلة التخصص ،وتسمح ابكتساب املعارف واملؤهالت يف التخصص املختار.
املادة 95:تنظم مسالك التكوين لنيل شهادة املاسرت يف أربعة ( )04سداسيات ،تتضمن مرحلتني (:)02
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 املرحلة األوىل ختصص للتعليم املشرتك لعدة شعب و/أو ختصصات لنفس ميدان التكوين وكذا لتعميق املعارفوالتوجيه التدرجيي.
 -املرحلة الثانية تتضمن ختصص التكوين وتدريب الطالب على البحث وحترير مذكرة.

الفصل اخلامس عشر :مراقبة املعارف واملؤهالت
املادة 96:يتم يف كل سداسي تقييم املؤهالت واكتساب املعارف لكل وحدة تعليمية إما عن طريق املراقبة املستمرة
واملنتظمة ،أو عن طريق امتحان هنائي أو كليهما.
تُعطى األولوية قدر اإلمكان لتطبيق طريقة املراقبة املستمرة واملنتظمة.
املادة 97:ينشر رئيس القسم ابلتشاور مع فرق التكوين يف بداية كل سداسي ،عدد االختبارات وطبيعتها ومدهتا وكذلك
طريق أو طرق املراقبة املعتمدة واملوازنة املطبقة ،تتعلق املوازنة بطبيعة االختبارات وبطرق املراقبة املعتمدة.
املادة 98:يشمل تقييم الطالب حسب مسلك التكوين ما يلي:
• الدروس
• األعمال املوجهة
• األعمال التطبيقية
• اخلرجات امليدانية
• الرتبصات التطبيقية
• امللتقيات
• العمل الشخصي
املادةُ 99:حيسب معدل عالمات األعمال املوجهة من عالمات تقييم الطالب .ميكن تنظيم هذه التقييمات يف شكل
عروض وأسئلة كتابية وفروض منزلية وعمل فردي...إخل .ترتك عملية املوازنة هلذه العناصر لتقدير الفرقة البيداغوجية.
املادة 100:تنظم كل سداسي دوراتن ملراقبة املعارف واملؤهالت ،وتعترب الدورة الثانية دورة استدراكية.
تنظم الدورات االستدراكية لكل سداسي لنفس السنة اجلامعية يف أجل أقصاه شهر سبتمرب.
املادة 101:تكتسب الوحدة التعليمية هنائيا من طرف الطالب الذي حتصل على كل املواد املكونة هلذه الوحدة.
تعترب املادة مكتسبة إذا كانت العالمة احملصل عليها يف هذه املادة تساوي أو تفوق .20/10
تكتسب الوحدة التعليمية أيضا عن طريق التعويض إذا كان جمموع العالمات احملصل عليه يف املواد املكونة له موزونة
مبعامالهتا يساوي أو يفوق .20/10
ينجم عن اكتساب الوحدة التعليمية أيضا اكتساب األرصدة املسندة هلا ،ويف هذه احلالة تعترب األرصدة احملصل عليها
قابلة لالحتفاظ يف نفس مسلك التكوين وقابلة للتحويل يف أي مسلك تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة.
18
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ال يسمح اإلقصاء من مادة مكونة للوحدة التعليمية ابكتساب هذه الوحدة ،من خالل حساب معدل العالمات احملصل
عليها يف املواد األخرى املكونة لذات الوحدة.
املادة 102:يعترب السداسي مكتسبا ابلنسبة لكل طالب حتصل على جمموع الوحدات التعليمية املكونة له.
يعترب السداسي مكتسبا أيضا عن طريق التعويض ما بني خمتلف الوحدات التعليمية على النحو اآليت:
• ُحيسب املعدل العام للسداسي على أساس معدالت الوحدات التعليمية املكونة للسداسي ،موزونة ابملعامالت
اخلاصة هبا ،وعندئذ يعترب السداسي مكتسبا إذا كان هذا املعدل يساوي أو يفوق20/10.
• ينجم عن اكتساب السداسي ،اكتساب األرصدة املسندة له والبالغ عددها ثالثون ) )30رصيدا.
• ال يُسمح للطالب املقصى من مادة ،أو من وحدة تعليمية االستفادة من التعويض.

املادة 103:يف حالة اإلخفاق يف الدورة األوىل يتقدم الطالب للمشاركة يف الدورة االستدراكية ابلنسبة لالختبارات
املتعلقة ابملواد غري املكتسبة.
يف حالة اكتساب وحدة تعليمية عن طريق التعويض املقرر يف املادة  102أعاله ،ميكن السماح للطالب ابملشاركة يف
الدورة االستدراكية ابلنسبة لالختبارات املتعلقة ابملواد غري املكتسبة هلذه الوحدة.
املادة 104:خالل الدورة االستدراكية ،حتدد العالمة اخلاصة بكل مادة معينة على أساس العالمة احملصل عليها يف
الدورة االستدراكية وفق كيفيات مراقبة املعارف واملؤهالت احملددة طبقا ألحكام املادة  104أعاله ،يعتمد املعدل األفضل
احملصل عليه بني الدورة األوىل والدورة االستدراكية عالمة هنائية.
املادة 105:إثر الدورة االستدراكية  ،تعترب الوحدة التعليمية وكذا السداسي حمصل عليهما وفق نفس أحكام املادتني
 102و 103املذكورتني أعاله.
يف حالة عدم اكتساب وحدة تعليمية طبقا ألحكام املادة  102املذكورة أعاله ،فإن األرصدة املسندة للمواد املكتسبة
واملكونة هلا يتم االحتفاظ هبا.
املادة 106:يطبق مبدأ التعويض على:
• الوحدة التعليمية :يسمح ابكتساب الوحدة التعليمية من خالل حساب عالمات املواد املشكلة هلا واملوازنة
مبعامالهتا.
• السداسي :يسمح التعويض ابكتساب السداسي من خالل حساب عالمات الوحدات التعليمية املشكلة
للسداسي واملوزونة مبعامالهتا
• السنة (ل ،1ل ،2ل )3يسمح التعويض ابكتساب مستوى )ل ،1ل ،2ل )3حساب عالمات الوحدات
التعليمية املشكلة هلا واملوزونة مبعامالهتا.
حتتفظ السنة املكتسبة ابلتعويض ابلستني ( )60رصيدا املسند هلا.
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الفصل السادس عشر :التدرج يف الدراسات
املادة 107:يُعترب االنتقال من السداسي األول إىل السداسي الثاين لنفس السنة اجلامعية ولنفس مسلك التكوين حقا
لكل طالب مسجل بصفة منتظمة.

الفصل السابع عشر :التدرج يف دراسات الليسانس
املادة 108:يعترب االنتقال من السنة األوىل إىل السنة الثانية ليسانس مكسبا للطالب الذي حتصل على السداسني
األولني ملسار التكوين ابلتعويض أو بدون تعويض.
ميكن السماح للطالب ابالنتقال من السنة األوىل إىل السنة الثانية ليسانس ،إذا حتصل على ثالثني ) ( 30رصيدا .على
األقل  3/1منها يف سداسي .و 2/3يف السداسي األخري.
املادة 109:يعترب االنتقال من السنة الثانية إىل السنة الثالثة ليسانس ،حقا للطالب الذي حتصل على السداسيات
األربعة ملسار التكوين ابلتعويض أو بدون تعويض.
ميكن السماح للطالب ابالنتقال من السنة الثانية إىل السنة الثالثة ليسانس ،إذا حتصل على تسعني) ( 90رصيدا على
األقل ،واكتسب الوحدات التعليمية األساسية املطلوبة مسبقا ملواصلة الدراسة يف التخصص.
املادة 110:ميكن للطالب املسموح له ابالنتقال يف مسلك التكوين وفق شروط االنتقال الواردة يف املادتني 109
و 110املذكورتني أعاله ،االحتفاظ ابملواد املكتسبة .ويف هذه احلالة فإن إجبار الطالب أو إعفاءه من متابعة الدروس
واألعمال املوجهة ابلنسبة للمواد غري املكتسبة من صالحيات فريق التكوين.
املادة 111:ميكن حسب احلالة السماح للطالب الراسب يف السنة الثانية ،أو السنة الثالثة يف مسلك تكوين إبعادة
التسجيل يف نفس املسلك ،أو توجيهه حنو مسلك تكوين أخر من طرف فريق التكوين.
تعطى قدر املستطاع األولوية لعملية توجيه الطلبة الذين هم يف حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين.
ينبغي أن تؤدي هذه العملية عن طريق املعابر إىل بناء مسلك فردي يتوافق وقدرات الطالب اليت من شأهنا أن تسمح له
بتدرج أفضل يف مساره الدراسي.
يف كل احلاالت ال ميكن للطالب املسجل يف الليسانس البقاء أكثر من مخس  05سنوات حىت يف حالة إعادة توجيهه
بينما ميكن السماح للطالب الذي حتصل على  120رصيدا أو أكثر إبعادة التسجيل لسنة إضافية استثنائيا.

الفصل الثامن عشر :التدرج يف دراسات املاسرت
املادة 112:يُعترب االنتقال من السنة األوىل إىل السنة الثانية ماسرت حقا للطالب الذي حتصل على السداسيني األولني
ملسار التكوين .ميكن السماح للطالب ابالنتقال من السنة األوىل إىل السنة الثانية ماسرت إذا حتصل على مخسة وأربعني
( )45رصيدا على األقل وحتصل أيضا على الوحدات التعليمية املشروطة ملواصلة الدراسة يف التخصص.
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املادة 113:ميكن السماح للطالب ابلتدرج يف مسلكه التكويين وفق شروط االنتقال الواردة يف املادة  112املذكورة
أعاله واالحتفاظ ابملواد املكتسبة ويف هذه احلالة فإن إجبار الطالب أو إعفاءه من متابعة الدروس واألعمال املوجهة
ابلنسبة للمواد غري املكتسبة من صالحيات فريق التكوين.
املادة 114:ميكن لفريق التكوين حسب احلالة السماح للطالب الذي مل يتمكن من االنتقال إىل السنة الثانية يف مسلك
تكوين إبعادة التسجيل يف نفس املسلك أو بتوجيهه حنو مسلك تكوين آخر من طرف فريق التكوين .تعطى األولوية
قدر املستطاع لعملية توجيه الطلبة الذين هم يف حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين.
ينبغي أن تؤدي هذه العملية عن طريق املعابر إىل بناء مسلك فردي يتوافق وقدرات الطالب اليت من شأهنا أن تسمح له
بتدرج أفضل يف مساره الدراسي.
يف كل احلاالت ال ميكن للطالب املسجل يف املاسرت البقاء أكثر من ثالث ( )03سنوات حىت حالة إعادة توجيه.

الفصل التاسع عشر :التدرج يف دراسة الدكتوراه
املادة  :115ينظم التكوين يف الطور الثالث من طرف فرق تكــوين يف الــدكتوراه الــيت تــتم مجعهــا يف جلــان حســب ميــادين
التكوين.
املااادة  :116حتــدد مــدة حتضــري األطروحــة بــثالث  03ســنوات متتاليــة مــع تســليم نســخ جملــدة للمــذكرة وقــرص مضــغوط،
ميكن لرئيس املؤسسة أن يرخص ،وبصفة اســتثنائية ،إضــافة ســنة واحــدة إىل ســنتني ابقـرتاح مــن اجمللــس العلمــي ،وبعــد رأي
معلل من طرف املشرف الذي يقدم طلبا إىل اجمللس العلمي.
املادة  :117يُفتح االلتحاق ابلتكوين يف الطور الثالث على أساس املسابقة للمرشــحني احلــائزين علــى شــهادة املاســرت أو

أي شهادة أجنبية معرتف مبعادلتها.

املادة  :118مسابقة االلتحاق ابلتكوين يف الطور الثالث مسابقة وطنية ،وتنظمها املؤسسة املؤهلة وفق مرحلتني وتعد
كلتامها إجبارية أو إقصائية:
دراسة ملف الرتشح؛اختبارات كتابية.املادة  :119يتم التسجيل يف السنة األوىل من التكوين لنيل شهادة الدكتوراه ل.م.د بعد اجتياز مسابقة وطنية طبقا
للتنظيم املعمول به ويفتح التسجيل للحاصلني على شهادة ماسرت أو شهادة أجنبية معادلة هلا.
املادة  :120يقدم طالب الدكتوراه تصرحيا شرفيا بعدم تسجيله يف مؤسسة أخرى وإال تعرض للفصل من التكوين يف
الدكتوراه.
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املادة  :121حتدد مدة إعداد األطروحة بثالثة ( )03تسجيالت سنوية متتالية ميكن ملدير املؤسسة أن يرخص ،بصفة
استثنائية ،إبضافة سنة ( )01إىل سنتني ( ،) 02بناء على رأي معلل من طرف املشرف وجلنة التكوين يف الدكتوراه
وابقرتاح من اهليئات العلمية املؤهلة.
املادة  :122يتفرغ طالب الدكتوراه كليا لنشاطات البحث وحيضر كل امللتقيات والتكوينات املربجمة من طرف جلنة
التكوين يف الدكتوراه أو خمرب البحث املنتسب إليه.
املادة  :123يلتزم طالب الدكتوراه بتقدمي تقرير سنوي حول مدى تقدم أشغاله وعرضه أمام جلنة التكوين.
املادة  :124يلتزم طالب الدكتوراه ابحرتام النظام الداخلي للمخرب املستقبل السيما يف جمال النظافة واألمن.
املادة  :125يلتزم طالب الدكتوراه ابحرتام قواعد اآلداب وأخالقيات املهنة خبصوص السرقة العلمية ،تزوير النتائج،
املداخالت والنشر بدون إذن مسبق للمشرف .ويف حالة املخالفة ُحيال على اهليئة التأديبية املخولة.
املادة  :126يلتزم طالب الدكتوراه ابحرتام أخالقيات البحث العلمي ال سيما يف جمال امللكية الفكرية للمصادر
املستعملة.
املادة  :127خيضع طالب الدكتوراه لألحكام املنظمة لطور التكوين العايل املسجل ضمنه.
املادة  :128يلتزم طالب الدكتوراه ابحلفاظ على السرية خبصوص املعلومات واألدوات أبي شكل من األشكال أثناء
اطالعه عليها وهو بصدد إجناز أطروحته ومبناسبة إقامته يف املخرب ،إذا كانت ذات صلة مع هيئات أو شركات أخرى ،ما
دامت هذه املعلومات ال تدخل ضمن امللكية العامة.
املادة  :129جيب إبالغ م سؤول جلنة التكوين يف الدكتوراه ومدير املخرب بكل نزاع أو خالف حيدث بني طالب
الدكتوراه ومشرفه ليجتهدا ابلتشاور إلجياد حل ابلرتاضي.
املادة  :130يناقش النزاع على مستوى جلنة التكوين يف الدكتوراه واذا مل يتم التوصل اىل حل ،حتال املسألة على اهليئات
العلمية للكلية واجلامعة ابعتبارها أعلى اهليئات املطالبة ابلفصل.

الفصل العشرون :اجملالس التأديبية
املادة 131:خيضع كل طالب داخل احلرم اجلامعي للقواعد العامة لالنضباط واحلفاظ على النظام القائمة على احرتام
اآلخر واحلفاظ على ممتلكات وجتهيزات اجلامعة.
يلتزم كل طالب ابحرتام أحكام النظام الداخلي للجامعة.
املادة 132:ينبغي على كل طالب احرتام قواعد النظافة واألمن املعمول هبما داخل اجلامعة.
املادة 133:حيدث على مستوى اجلامعة:
• جملس أتدييب للجامعة.
• جملس أتدييب للكلية /املعهد.
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• جملس أتدييب للقسم.
ينشأ اجمللس التأدييب مبوجب مقرر من مدير اجلامعة.
 يتشكل اجللس التأدييب من:• مخسة  05أعضاء دائمني و 05أعضاء إضافيني يتم انتخاهبم من طرف ومن بني أساتذة اهليئة املعنية.
• عضو دائم ممثل عن الطلبة وعضو آخر إضايف يتم انتخاهبم من طرف ومن بني طلبة اهليئة املعنية.
املادة 134:خيتص اجمللس التأدييب للقسم ابلبت يف املخالفات من الدرجة األوىل املرتكبة على مستوى القسم.
خيتص اجمللس التأدييب للكلية/املعهد ابلبت يف املخالفات من الدرجة الثانية املرتكبة على مستوى الكلية/املعهد.
املادة 135:خيتص اجمللس التأدييب للجامعة ابلنظر يف املخالفات مهما كانت درجتها املرتكبة داخل اجلامعة ،السيما
املخالفات املرتكبة يف الفضاءات البيداغوجية واإلدارية غري امللحقة هبيكل بيداغوجي اتبع للكلية/املعهد أو القسم.
يعد اجمللس التأدييب للجامعة هيئة طعن ضد قرارات اجملالس التأديبية للكلية/املعهد أو القسم.
له صالحية الفصل يف طلبات إعادة اإلدماج أو طلبات العفو.
املادة 136:تعد خمالفات من الدرجة األويل:
• كل حماولة غش ،غش مثبت أو غش مثبت مع سبق اإلصرار يف االمتحان.
• كل حالة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن اإلدارة ،األساتذة الباحثني أو املكلفني ابألمن.
• كل طلب غري مؤسس لتصحيح اثن لورقة االمتحان.
املادة 137:تعد خمالفات من الدرجة الثانية:
• حاالت تكرار خمالفات الدرجة األويل.
• عرقلة السري احلسن للجامعة ،الفوضى املنظمة ،العنف اللفظي أو اجلسدي ،التهديد وكل حاالت االعتداء مهما
كانت طبيعتها.
• محل أي وسيلة بنية اإلضرار ابلسالمة اجلسدية لألساتذة أو األعوان اإلداريني أو التقنيني أو الطلبة.
• التزوير واستعمال وحتوير حمتوى الواثئق البيداغوجية واإلدارية.
• انتحال هوية.
• القذف يف حق كافة مستخدمي اجلامعة أو الطلبة.
• القيام بسلوك متعمد من شأنه إحداث الفوضى املوصوفة وعرقلة السري احلسن للنشاطات البيداغوجية.
• السرقات واستغالل الثقة وحتويل ممتلكات اجلامعة.
• إتالف متعمد ملمتلكات اجلامعة.
• الشتم والكالم البذيء يف حق كافة املستخدمني أو الطلبة.
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• رفض االمتثال واخلضوع للمراقبة القانونية داخل احلرم اجلامعي.
املادة 138:ميكن للمجلس التأدييب أن يصنف خمالفات ليست مذكورة يف املادتني  136و  137أعاله ضمن خمالفات
من الدرجة األويل أو الثانية حسب خطورهتا والنتائج املرتتبة عنها.
املادة 139:حتدد العقوابت املطبقة على خمالفات الدرجة األوىل كما يلي:
• إنذار شفوي.
• إنذار كتاب يدرج يف امللف البيداغوجي للطالب.
• توبيخ يدرج يف امللف التأدييب للطالب.
• متنح عالمة صفر على عشرين ) )20/00آليا ابمتحان املعين يف حالة ثبوت الغش أو حماولة الغش فيه.
املادة 140:العقوابت املطبقة على املخالفات من الدرجة الثانية:
• اإلقصاء من املادة أو الوحدة املعنية ،يؤدي هذا اإلقصاء حتما إىل عدم املصادقة على النتائج اليت يكون قد
حصل عليها الطالب يف هذه املادة أو الوحدة.
• اإلقصاء من السداسي أو من السنة اجلارية حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو سنواي ،يؤدي هذا اإلقصاء
حتما إىل عدم املصادقة على النتائج اليت حتصل عليها الطالب يف هذا السداسي أو يف هذه السنة.
• اإلقصاء لسداسيني أو سنتني ابحتساب السداسي أو السنة اجلارية ،حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو
سنواي ،يؤدي هذا اإلقصاء حتما إىل عدم املصادقة على النتائج اليت يكون قد حصل عليها الطالب يف هذا
السداسي أو هذه السنة.
• اإلقصاء لسداسيني أو سنتني ابحتساب السداسي أو السنة اجلارية ،حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو
سنواي ،يف كل مؤسسة للتعليم العايل ،يؤدي هذا اإلقصاء حتما إىل عدم املصادقة على النتائج اليت يكون قد
حصل عليها الطالب يف هذا السداسي أو يف هذه السنة.
• حتسب مدة اإلقصاء يف املسار اجلامعي.
العقوابت التأديبيةُ الصادرةُ عن اجملالس التأديبية ،املتابعات القضائية املنصوص عليها يف التشريع
املادة 141:ال تلغي
ُ
والتنظيم الساري املفعول.
املادة 142:ميكن وجواب للجهة البيداغوجية املؤهلة ،اختاذ إجراءات حتفظية ،ريثما يصدر قرار اجمللس التأدييب ابلنسبة
حلاالت الغش واملخالفات من الدرجة الثانية ،وحتسب مدة تنفيذ هذه اإلجراءات يف مدة العقوابت.
املادة 143:يتم إخطار املسؤول عن اجلهة البيداغوجية املؤهلة قانوان ،كتابيا عن كل خمالفة متت معاينتها وذلك يف
غضون  48ساعة اليت تلي األحداث.
املادة 144:يبلغ قرار العقوبة:
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• للمعين ابألمر.
• يدرج يف امللف البيداغوجي للمعين.
• ينشر يف املؤسسة.
• املؤسسات اجلامعية األخرى والديوان الوطين للخدمات اجلامعية ،إذا كانت العقوابت تتمثل يف اإلقصاء ملدة
سنة على األقل.
املادة 145:ميكن للطالب املعاقب أن يلتمس كتابيا ،العفو لدى مدير املؤسسة اجلامعية ،يقدم هذا االلتماس كتابيا
ومؤرخا وممضيا من قبل املعين ،يف أجل أقصاه مخسة عشر) )15يوما بعد تبليغ القرار.
املادة 146:بعد انقضاء مدة العقوبة ،حيق للطالب التمتع جبميع حقوقه اجلامعية من جديد.

الفصل الواحد والعشرون :اجلمعيات الطالبية
املادة 147:يتمتع الطلبة حبرية إنشاء اجلمعيات طبقا للقوانني السارية املفعول.
املادة 148:جيب على اجلمعيات الطالبية املعتمدة اليت ترغب يف النشاط على مستوى اجلامعة تقدمي ملف إىل األمانة
العامة ،عند أتسيسها وبعد جتديد مكتبها ،حيتوي على:
• نسخة عن قرار اعتمادها.
• نسخة عن حمضر انتخاب مكتبها الناشط على مستوى اجلامعة.
املادة 149:جيب على اجلمعيات الطالبية املعتمدة تقدمي برانمج نشاطها السنوي وحصيلة هذا النشاط للسنة املاضية
قبل  15أكتوبر من كل سنة ،شريطة عدم جتاوز تظاهرتني يف السنة.
املادة 150:جيب عدم استخدام املقرات املوضوعة حتت تصرف اجلمعيات لغري األغراض املرخص هبا من طرف اجلامعة.
املادة 151:تتمتع اجلمعيات حبرية عقد االجتماعات داخل اجلامعة بعد إذن مسبق من اهليئات املختصة شريطة أال
يتسبب ذلك يف عرقلة النشاطات البيداغوجية والعلمية ابجلامعة.
املادة 152:دعوة أي شخص غريب عن اجلامعة للمشاركة يف إطار نشاطات اجلمعيات الطالبية ،جيب أن ختضع
للموافقة املبدئية من إدارة اجلامعة.
املادة 153:من انحية قواعد اآلداب العامة ،خيضع أعضاء اجلمعيات الطالبية لنفس القوانني املطبقة على بقية الطلبة،
ومنها احلفاظ على النظام داخل اجلامعة ،الذي يعتمد على احرتام الغري ،واملعاملة احلسنة ،والتسامح ،واحلفاظ على
املمتلكات وجتهيزات اجلامعة.
املادة 154:مينع منعا ابات كل نشاط يستهدف القيام ابلتشويش واإلخالل ابلنظام وعرقلة السري احلسن
للنشاطات البيداغوجية مثل :املقاطعة واملنع من حضور الدروس واالمتحاانت واإلعالانت والتجمعات غري املرخص هبا
للتحريض على اإلضراب وغريها.
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املادة 155:يف حالة املخالفة تطبق العقوابت التأديبية على اجلمعيات من طرف اهليئات املخولة.
املادة 156:تعترب خمالفات من اجلمعيات الطالبية التصرفات التالية:
• اإلعالانت غري املرخص هبا.
• استدعاء شخص غريب عن اجلامعة لتقدمي نشاط بدون ترخيص مسبق من اإلدارة.
• التنظيم أو املشاركة يف جتمع لإلضراب بدون إشعار مسبق.
• تنظيم التربعات ومجع األموال وغريها.
• استعمال املقرات املوضوعة حتت تصرف اجلمعيات لغري األغراض املرخص هبا من طرف هيئات اجلامعة.
املادة 157:للهيئات املخولة السلطة التقديرية يف تصنيف أي خطأ من الدرجة األوىل أو الثانية مما هو مذكور يف املادة
 156أعاله أو مما مل يُذكر فيها.

املادة 158:تكون العقوابت املطبقة على خمالفات اجلمعيات كما يلي:
• توجيه إنذار.
• توقيف نشاطات اجلمعية ،وحتدد مدة التوقيف من طرف اهليئة املخولة حسب خطورة املخالفة.
• الغلق النهائي ملكتب اجلمعية يف حالة خطأ فادح أو تكرار خمالفات الدرجة األوىل.
يُرجع يف هذا الصدد إىل اجلريدة الرمسية.

الباب الرابع :املكتبات

الفصل األول :التنظيم العاام للمكتبة
املادة  :159وظيفة املكتبــة هــي تســهيل عمليــة احلصــول علــى املراجــع واملصــادر وتلبيــة احتياجــات املســتفيدين ورغبــاهتم يف
إطار البحث والتكوين يف جمال البحث العلمي.
الدخول إىل املكتبة ومجيع مرافقها ومصاحلها (استعارة الكتب ،تصفح الفهــارس ،واالســتفادة مــن جــل اخلــدمات
التقليدية واآللية) لفائدة القراء املسجلني والباحثني يف الدكتوراه واألساتذة ابإلضافة إىل املستفيدين من جامعات أخرى.
مواقيــت عمــل املكتبــة اثبتــة خــالل الســنة اجلامعيــة وفــق رزانمــة الوظيــف العمــومي ،وميكــن تغيــري هــذه األوقــات مؤقتــا خــالل
الســنة اجلامعيــة للتــأقلم مــع متطلبــات طارئــة أو يف حالــة القيــام ابلعمليــات الفنيــة أو أشــغال أخــرى مبرافقهــا وأي تغيــري يــتم
اإلعالن عنه مسبقا.

الفصل الثاين :حقوق وواجبات القراء
املادة  :160على القراء واملستفيدين من املكتبة احلفاظ على املراجع واملصادر املستعارة ،كما جيب عليهم احلذر من
إتالفها ويستوجب عليهم اإلدالء والتصريح عن أي ضرر أو ضياع حلق ابملرجع ملوظفي املكتبة.
26

النظام ادلاخيل 2022

جامعة ابتنة 1

✓ طلبة الليسانس وطلبة املاسرت والباحثني ما بعد التدرج هلم احلق يف االستفادة من خدمات املكتبة الرقمية
والتقليدية على سائر أايم العمل ابإلضافة إىل التوجيه والتكوين على كيفية استغالل كل اخلدمات املكتبية.
✓ استعارة الكتب يف كل أايم العمل ومينح احلق يف نسخ الكتب واملصادر من أمهات الكتب النادرة وذلك يف
حدود ما تلزمه امللكية الفكرية للمؤلفني.
✓ قاعة البحث الواثئقي والبيبليوغرايف خمصصة لطلبة الدكتوراه واألساتذة الباحثني وهي مزودة برفوف مفتوحة.
✓ يستفيد الطلبة من االشرتاك جماان يف  SNDLوكل قواعد البياانت املتاحة ابإلضافة إىل الدورات التكوينية على
مستوى املكتبة.
املادة  :161على القراء احرتام النظام الداخلي للمكتبة ومجيع مرافقها وذلك بعدم إزعاج رواد املكتبة واملوظفني من
خالل ما يلي:
➢ االلتزام ابهلدوء.
➢ عدم استعمال األجهزة املزعجة.
➢ استعمال اهلاتف النقال إال يف الوضع الصامت ( )Mode silencieuxواحلاسوب إال يف أغراض علمية،
خارج هذا اإلطار يعاقب عليها الطالب.
املادة  :162مينع كل ما يل ـ ـ ــي:
• التدخني ،األكل ،واملشروابت (يستثىن من ذلك إال املاء الصاحل للشرب داخل مرافق املكتبة).
• األلعاب اجلماعية.
• إحلاق الضرر ابملرافق والتجهيزات.
• عدم احرتام أعوان األمن.
• عرقلة احلركة عرب املمرات والسالمل.
• حتريك وتغيري أماكن املقاعد والتجول والتجمهر داخل قاعات املطالعة.
املادة  :163حيق ألعوان األمن مراقبة احلقائب ،احملافظ وبطاقة الطالب والقارئ.
املادة  :164يف حالة خمالفة القانون الداخلي للمكتبة يتعرض القارئ لعقوابت متفاوتة ميكن أن تصل إىل اجملالس
التأديبية.
 oهذه العقوابت تكون إما اإلقصاء املؤقت للقارئ أو اإلقصاء النهائي من املكتبة.
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الفصل الثالث :األمن
املادة  :165املكتبة جمهزة بشبكة كامريات وجيب االلتزام مبا ي ــلي:
 oاألشياء اليت يعثر عليها مبرافق املكتبة جيب تسليمها إىل أعوان األمن.
 oاحلرص على األغراض الشخصية فإدارة املكتبة غري مسؤولة عن ضياعها.
املادة  :166احرتام عمال املكتبة والتقيد بتوجيهاهتم وفق النظام املعمول به ،وأي حماولة لعرقلة السري احلسن للمكتبة مبا
يف ذلك:
 الدخول للمكتبة هبندام غري الئق. املشاجرة مع املوظفني العاملني ابملكتبة. استعمال الكالم البذيء داخل مرافق املكتبة. تعرض صاحبها للعقوابت التالية: سحب بطاقة القارئ مباشرة. الطرد من القاعة أو املكتبة. -اإلحالة على اجمللس التأدييب بناء على تقرير من مدير أو مسؤول املكتبة.

الفصل الرابع :التسجي االت
املادة  :167للتسجيل يف املكتبة املركزية يشرتط ما يلي:
 على الطلبة أن يسجلوا أنفسهم كل سنة جامعية وذلك إبحضار الواثئق التالية:• شهادة إعادة التسجيل أو شهادة مدرسية.
• صورة مشسية.
• اس ـ ــتمارة معلوم ـ ــات تس ـ ــتخرج م ـ ــن موق ـ ــع املكتب ـ ــة املت ـ ــاح عل ـ ــى ال ـ ـرابط https://bibliotheque.univ-
batna.dz

❖ أمـ ــا ابلنسـ ــبة لألسـ ــاتذة أو العمـ ــال اإلداريـ ــني علـ ــيهم إظهـ ــار بطاقـ ــاهتم املهنيـ ــة أو عقـ ــد العمـ ــل أو إشـ ــهاد ابلنسـ ــبة
لألساتذة املتعاقدين مع ملء استمارة االشرتاك وصورتني مشسيتني.
❖ كل ضياع لبطاقة القارئ جيب التصريح به لدى بنك اإلعارة وكذلك ابلنسبة لتغيري العنوان الشخصي.
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الفصل اخلامس :اإلعارة
املادة  :168استعارة الكتب شخصية وتكون على عاتق صاحب البطاقــة ،لــذا يرجــى مــن كــل طالــب عــدم إعــارة بطاقاتــه
الشخصية.
املادة  :169ابلنسبة للمراجع واملصادر املعارة:
▪ ابلنسبة لطلبة الليسانس :هلم احلق يف  02كتب ملدة  15يوما.
▪ ابلنسبة لطلبة املاسرت  :2+1هلم احلق يف ثالثة كتب ملدة  15يوما.
▪ ابلنسبة للطلبة ما بعد التدرج (دكتوراه) :مينح هلم أربعة ( )04كتب ملدة  30يوما.
ويف حالة التأخر يتعرض الطالب لعقوابت اإلقصاء ملدة زمنية متفاوتة.
▪ ابلنسبة لألساتذة الدائمني :مينح لألساتذة أربعة ( )04كتب ملدة شهر ويف حالة التأخري يرسل تذكري لألستاذ
املعين وان مل يستجب تتخذ ضده عقوابت تصل إىل االقصاء من االستفادة من خدمات املكتبة.
▪ ابلنسبة للموظفني الدائمني :مينح هلم كتابني ملــدة أســبوع ويف حالــة التــأخري يرســل تــذكري للموظــف املعــين وان مل
يستجب تتخذ ضده عقوابت تصل إىل االقصاء من االستفادة من خدمات املكتبة.
املادة  :170جيب على كل طالب التقدم إىل بنك اإلعارة قبل  15دقيقة عن إغالقه من أجل إمتام عملية اإلعارة.
املادة  :171املراجع اخلاصة وفقا لطبيعتها كاملوسوعات وامهات الكتب يكــون اســتعماهلا داخلــي فقــط ،أو ميكــن إعارهتــا
ليوم واحد فقط أو إعارهتا يف عطلة هناية األسبوع.
املادة  :172تتوقف اإلعارة اخلارجية أثناء العطل الرمسية.
املادة  :173يف حالة ضياع أو إحلاق أضرار كبرية ابملراجع فعلى املستعري أتمني تعويض للمرجع وذلك وفق الفئات
التالية:
➢ ابلنسبة للطالب :تعويضه بنفس النسخة ،يف حالة تعذر وجود نفس العنوان يعوض بثالث مراجع من نفس
املوضوع.
➢ ابلنسبة لألساتذة والعمال :تعويض املرجع بنفس النسخة ونفس الطبعة ( أو طبعة حديثة ) أو تعويضه بثالث
نسخ لنفس املوضوع.
املادة  :174كل أتخر يف إعادة املراجع يعرض صاحبها إىل اإلقصاء من اإلعارة ملدة تساوي :عدد أايم التأخري
مضروبة يف اثنني (عدد أايم التأخري .)2 x
 يف حالة التأخريات املعتربة ( 8يوم فمــا فــوق) ختضــع هــذه األخــرية إىل تنظيمــات خاصــة حيــددها نظــام الســنجاب(االعارة اآللية).

29

النظام ادلاخيل 2022

جامعة ابتنة 1

 يف حالة املراجع الداخلية ،ال خيص هذا النوع من املراجع لنفس العقوبة ويرجــع القـرار إىل رئــيس مصــلحة البحــثالبيبليوغرايف إذا جتاوزت املدة  4أايم.
 (ابلنسبة للموظفني) إذا تعرض املوظــف إىل ثــالث ( )03عقــوابت يف نفــس الســنة اجلامعيــة يعتــرب إقصــاء هنــائيلنفس السنة اجلامعية.
املادة  :175يف حالة عدم إعادة املراجع يؤدي ابلطالب أو الباحث إىل عدم تسجيله يف السنة اجلامعية اجلديدة وعدم
تسليمه شهادة التربئة لغرض التخرج.
يف حالة التأخري الذي يتجاوز شهرين وفق الفئات التالية:
 oابلنسبة للطالب :حيال إىل اجملالس التأديبية.
 oابلنسبة للعمال :يرسل تقرير إىل املديرية الفرعية للمستخدمني يف اجلامعة.
 oابلنسبة لألساتذة :يتم استدعائهم إىل مكتب مدير(ة) املكتبة واختاذ االجراءات الالزمة.
املادة  :176فيما خيص األطروحات واملذكرات وميكن تفصيلها على النحو التايل:
 .1استعارة مذكرات وأطروحات التخرج (ليسانس  +املاسرت):
 −ابلنسبة للطلبة يف السنوات األوىل والثانية ليسانس هلم احلق يف االطالع على املذكرات يف القاعة
املخصصة لذلك على مستوى مكتبات الكليات ،املعاهد واألقسام التابعني هلا وهلم احلق يف االستفادة
من املذكرات يف شكل  PDFاملتاحة على موقع اجلامعة أو املستودع الرقمي .)Dspace
 −طلبة السنوات النهائية هلم احلق يف االطالع على مذكرات الليسانس واملاسرت على مستوى مكتبات
الكليات ،املعاهد واألقسام التابعني هلا وهلم احلق يف االستفادة من املذكرات يف شكل  PDFاملتاحة
على موقع اجلامعة أو املستودع الرقمي .)Dspace
 .2استعارة رسائل املاجستري والدكتوراه:
 إعارة داخلية ابلنسبة لألساتذة وطلبة الدكتوراه وطلبة األقسام النهائية.املادة  :177اجملالت والدورايت :إعارة خارجية ابلنسبة جلميع القراء واملستفيدين وختضع لقانون اإلعارة املخصص
للكتب.

الفصل السادس :املراجع واملصادر
املادة  :178تتلقى املكتبة هبات وإهداءات ملواد مكتبية من أفراد أو مؤسسات ويف هذه احلالة يوقع الطرفان على حمضر هبة مينح
املكتبة حق التصرف هبذه اإلصدارات.
نسخ املراجع والتصوير الرقمي خيضع للقانون اخلاص حبقوق املؤلف والطبع.
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الفصل السابع :أحكام ختامية
املادة  :179املخالفات األخرى (السرقة وحماولة السرقة )...تؤدي إىل اإلقصاء املباشر واإلحالة إىل اجملالس التأديبية.
املادة  :180موظفو املكتبة حتت مسؤولية احملافظ أو مدير املكتبة ،مسؤولون على احلرص على تنفيذ هذا القانون الذي
يكون منشورا بصفة دائمة مبرافق املكتبة وفق النظام الداخلي للجامعة وكل املسجلني ابملكتبة خيضعون هلذا القانون.

الباب اخلامس املستخدمون
الفصل األول :االنضباط العام
املادة 181:يقصد ابالنضباط العام ،تقيد املستخدمني جبميع الواجبات الواردة يف النصوص التشريعية والتنظيمية ،وكذا
األخالق الوظيفية ،املتمثلة يف اإلخالص والتحفظ واحلياد.
املادة 182:جيب االلتزام ابإلخالص والنزاهة والوفاء من طرف املستخدمني اجتاه اجلامعة ،وخاصة يف عدم اقرتاف
التصرفات التالية:
• األعمال واحملاوالت التخريبية ملمتلكات اجلامعة العقارية واملنقولة ،املرتكبة عمدا.
• التسبب يف عرقلة واختالل السري احلسن للجامعة.
• سرقة واختالس أمالك ووسائل اجلامعة.
• االستعمال االحتيايل ألمالك ووسائل اجلامعة لغاايت غري مشروعة.
• التقصري واالمتناع غري املربر يف تنفيذ التعليمات القانونية الصادرة عن السلطة اإلدارية.
• التهديدات والتحرشات داخل أماكن العمل هبدف زرع الفوضى واالضطراابت يف اجلامعة.
• عدم احرتام مواقيت العمل بكيفية متكررة.
املادة 183:جيب االلتزام ابلتحفظ والتحلي بسلوك مشرف ،وكذا االمتناع عن كل نشاط يتناىف مع الوظيفة املشغولة.
املادة 184:يعد كل نشاط غري مرتبط مبنصب العمل ،وكذا إفشاء األسرار املهنية والنيل من املصاحل املادية واملعنوية
للجامعة ،اليت تشغل املستخدم عن أداء واجباته املهنية بكل استقاللية وفعالية منافيا للنظام العام ،ويندرج حتت هذا
االلتزام املخالفات التالية:
• اإلخفاء العمدي لنشاط يتناىف مع ممارسة الوظيفة املشغولة أو التهرب من الواجبات التنظيمية هبدف اإلضرار
ابجلامعة.
• تنظيم اجتماعات مهما كانت طبيعتها دون ترخيص إدارة اجلامعة أو إلقاء اخلطب الدعائية أثناء العمل أو
مبناسبة أدائه.
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• تنظيم التربعات ومجعها مهما كانت طبيعتها يف أماكن العمل خارج اإلجراءات القانونية ودون رخصة مسبقة من
إدارة اجلامعة.
• اإلخالل ابلتزام السر املهين وإفشاء حمتوى أي وثيقة أو حدث أو خرب حيوزه املستخدم أو يطلع عليه ،ابستثناء
ما تفتضيه ضرورة اخلدمة.
• إخفاء ملفات اخلدمة وأوراقها وواثئقها أو إتالفها وحتويلها ،أو إطالع الغري عليها.
• أعمال العنف البدين والقذف والشتم والتهديد داخل أماكن العمل.
• التجمعات خارج النشاط النقاب داخل أماكن العمل وحميط احلرم اجلامعي ،قصد اإلخالل ابلسري احلسن
للجامعة ،وخدمة ألغراض تتعارض مع ممارسة احلقوق النقابية املعرتف هبا قانوان.
• الطبخ وتسخني األكل واستعمال اآلالت الكهرو منزلية داخل املكاتب واملرافق األخرى.
• حتويل املقرات البيداغوجية واإلدارية اىل أي نشاط يتناىف مع اهلدف الذي خصصت من أجله.
• إدخال مواد حمظورة إىل احلرم اجلامعي.
املادة 185:جيب التزام احلياد ،من خالل مراعاة مبدأ املساواة بني اجلميع يف االستفادة من خدمات اجلامعة دون متييز
أو معاملة جمحفة أبي شكل من األشكال ،وتتمثل عدم مراعاة هذا االلتزام فيما يلي:
• تزوير أو حماولة تزوير واثئق املصلحة قصد اإلضرار أبحد املستفيدين من خدمات اجلامعة.
• استعمال الوظيفة لتفضيل أو اإلضرار ابملستفيدين من خدمات اجلامعة.
• احملاابة أو إقصاء مستعملي مصاحل اجلامعة دون مربر مقنع.

الفصل الثاين :املدة القانونية للعمل
املادة 186:يقصد ابملدة القانونية للعمل الوقت الذي يكون فيه املستخدم حتت تصرف اجلامعة إما يف مكان العمل
نفسه ،وإما يف مكان آخر من أجل اعداد أو أداء مهام مرتبطة مبنصب عمله.
املادة 187:حتدد املدة األسبوعية للعمل ابلنسبة للمستخدمني اإلداريني والتقنيني وأعوان املصاحل أبربعني ( )40ساعة
موزعة على مخسة أايم عمل.
املادة 188:خيضع املستخدمون األساتذة مبختلف رتبهم ملدة العمل األسبوعية واملهام املسندة إليهم طبقا ألحكام
املرسوم التنفيذي  08/130املؤرخ يف  3مايو  2008املتضمن القانون األساسي اخلاص ابألستاذ الباحث.
األساتذة مبختلف رتبهم ملزمون حبضور اجتماعات اللجان البيداغوجية وجلان مداوالت االمتحاانت اليت ينتمون اليها.
يشارك األساتذة ابختالف رتبهم يف مراقبة االمتحاانت ،استالم استدعاء ملراقبة االمتحاانت يف وقت مقبول ()48
ساعة إال يف احلاالت االستثنائية وذلك عن طريق اإلعالن (قاعة األساتذة أو أمانة القسم أو موقع الكلية أو الربيد
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اإللكرتوين) ،احلرص على حسن سري االمتحان (مراقبة البطاقات ،الغش...اخل) ،عد وحساب أوراق االمتحاانت قبل
تسليمها.
املادة 189:جيب احرتام مواقيت العمل وهذا ابلتوقيع اإلجباري على كشف احلضور اليومي عند الدخول واخلروج.
املادة 190:يُلزم ابلتوقيع على كشف احلضور كافة املستخدمني وذلك حتت مسؤولية وإشراف ومراقبة رئيسهم اإلداري

املباشر.

يعترب الوصول إىل مكان العمل بعد املواقيت احملددة مبثابة تغيب غري شرعي ينجر عنه خصم من الراتب ما مل يقدم عذرا
مقبوال.
املادة 191:يـُعد عدم احرتام مواقيت العمل بصفة اعتيادية ومنتظمة ،إخالال بقواعد االنضباط العامة ويرتتب عنه تطبيق

اإلجراءات القانونية املعمول هبا.

املادة 192:تتوىل اإلدارة مراقبة مواظبة األساتذة واملستخدمني بواسطة نظام موحد.

الفصل الثالث :اخلروج والتنقالت والغياابت
املادة 193:ال يُسمح للمستخدم ابخلروج من املصلحة أثناء أوقات العمل إال برخصة كتابية تسلم له من رئيسه اإلداري

املباشر.

املادة 194:كل مستخدم يغادر مكان عمله أثناء أوقات العمل خالفا للكيفية املبينة أعاله ،يتعرض لعقوبة إدارية
ابستثناء املستخدمني الذين تتطلب طبيعة عملهم اخلروج ابستمرار.
املادة 195:يعترب تكرار اخلروج بدون رخصة إخالال بقواعد االنضباط العامة ويرتتب عنه تطبيق اإلجراءات اجلاري
العمل هبا.
املادة 196:جيب أن يكون كل تغيب مرخصا كتابيا مسبقا.
املادة 197:يرتتب عن كل غياب غري مرخص به مسبقا وغري مربر قبل  48ساعة ،اختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
املادة 198:يرتتب عن كل تغيب غري مربر مدته  48ساعة ،تطبيق اإلجراءات القانونية السارية املفعول هبذا الصدد.
املادة 199:مينع منعا ابات السفر داخل أو خارج الوطن ،يف غري العطل الرمسية ،إال بتصريح من مدير اجلامعة أو من
ينوب عنه.
املادة 200:خيضع تنقل املستخدمني بني املصاحل وداخل احلرم اجلامعي ألغراض مهنية فقط وبعلم املسؤول املباشر.
يف حالة املخالفة تطبع على املستخدم املعين اإلجراءات القانونية.
املادة 201:يعترب التمادي أو التكرار يف تنقل املستخدم دون مراعاة أحكام الفقرة األوىل من املادة املذكورة أعاله ،عدم
احرتام لقواعد االنضباط العامة ،ويرتتب عنه تطبيق اإلجراءات القانونية.
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الفصل الرابع :السرية العامة
املادة 202:يتعني على املستخدم احملافظة على مكان عمله ،ومراعاة التعليمات املتعلقة ابلكهرابء ،والغاز واملياه وغلق
النوافذ قبل مغادرته مكان عمله.
املادة 203:تتوىل املصاحل املختصة ابجلامعة واهلياكل التابعة هلا ،السهر على تنظيف املقرات اإلدارية والبيداغوجية ،وكذا
املرافق األخرى التابعة هلا ،بصفة منتظمة ومستمرة وفق تنظيم العمل املعمول به.
املادة 204:ينبغي أن يكون سلوك مستخدم اجلامعة بصفته عوان للدولة ،مطابقا ملا تقتضيه ضرورة اخلدمة ،وأن يتحلى
ابحلياد التام ،وميتنع عن إبداء آرائه الشخصية يف عالقته مع املواطنني ومستعملي مصاحل اجلامعة.
املادة 205:يوضع إجباراي على مستوى إدارة اجلامعة واألقسام ،سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل املسؤول املباشر ،حتت
تصرف اجلمهور ومستعملي مرفق اجلامعة ،إلبداء آرائهم وتسجيل حتفظاهتم.
املادة 206:يتعني على املسؤول املباشر أن يطلع على حمتوى السجل ابنتظام لدراسة التحفظات والرد عليها يف أجل
معقول .يف هذا الصدد ،يتوىل هذا املسؤول معاجلة األوضاع وتقوميها ومعاقبة  -عند االقتضاء  -املستخدم املتسبب يف
التفريط وذلك إبثبات اخلطأ املنسوب إليه.

الباب السادس  :املتعاملون االقتصاديون
املادة  :207املتعامل االقتصادي هو كل شخص (معنوي أو طبيعي) تعاقد يف اطار صفقة  /اتفاقية أو حتصل على سند
طلب من إدارة اجلامعة (مديرية اجلامعة  ،الكليات  ،املعاهد) لتقدمي خدمة أو تنفيذ أشغال .
املادة : 208يلزم كل متعامل اقتصادي ابحلصول على ترخيص ابلدخول من مديرية اجلامعة قبل بداية اخلدمة .
املادة  : 209جبب على املتعاملني االقتصاديني املتعاقدين مع اجلامعة (مديرية اجلامعة  ،الكليات  ،املعاهد) لتقدمي
خمتلف اخلدمات و /أو تنفيذ األشغال املختلفة  ،تبليغ القائمة االمسية للعمال التابعني هلم املكلفني بتنفيذها والقائمة
املفصلة لعتاد اخلدمة قبل بدايتها .
املادة  :210ال ميكن ألي متعامل اقتصادي إدخال و /أو إخراج أي عتاد وأدوات دون رخصة ،كما أنه خيضع لتفتيش
أعوان األمن عند خمتلف املداخل واملخارج ونقاط التفتيش اليت مير هبا.
املادة  : 211التزام العمال ابالنضباط  ،حسن السلوك  ،حسن اخللق  ،وروح املسؤولية واحرتام كافة فئات االسرة
اجلامعية (أساتذة  ،موظفني  ،عمال وطلبة)  ،طيلة فرتة تواجدهم داخل احلرم اجلامعي.
املادة  :212التزام العمال (خصوصا أعوان شركة احلراسة وعمال شركات النظافة...اخل ) ابرتداء لباس خدمة يتوافق مع
معايري السالمة واالمن وحيمل شعار و /أو اسم الشركة .
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الباب السابع  :األمن الداخلي للجامعة
املادة 213:يعترب األمن الداخلي ضمن إطار تدابري الوقاية واحملافظة والدفاع ،تكفلها ترتيبات تدرجيية ومالئمة ،ذات
هدف وقائي أساسا ،وزجري وردعي عند االقتضاء.
املادة 214:يتشكل األمن الداخلي للجامعة على النحو التايل:
• مكتب األمن الداخلي للجامعة ملحق ابألمانة العامة.
• مكتب األمن الداخلي للكلية أو املعهد ،الذي يلحق ابألمانة العام للكلية أو نيابة املديرية لإلدارة واملالية
للمعهد.
املادة 215:تتمثل مهمة األمن الداخلي للجامعة فيما يلي:
• احملافظة على املمتلكات العمومية املنقولة والعقارية ،واملنشئات األساسية والتجهيزات.
• السهر على أمن األشخاص داخل اجلامعة.
• توفري اجلو املناسب للسري العادي للنشاطات البيداغوجية واملهنية يف أماكن العمل.
املادة 216:متارس صالحيات األمن الداخلي ضمن حدود حرم اجلامعة ،وميكن أن تتسع إىل حوافه.
يقصد حبواف حرم اجلامعة املساحات املتامخة حلوزة اجلامعة واليت ميكن خالهلا القيام أبعمال متس أبمن اجلامعة.
املادة 217:جيب على مجيع أعوان األمن واحلراسة االلتزام مبا يلي:
• ارتداء الزي الرمسي (بدلة العمل)
• استظهار البطاقة املهنية بشكل دائم (تعليقها)
• احلضور ألماكن العمل يف الوقت احملدد.
• عدم مغادرة مكان العمل قبل حضور املستخلف.
املادة 218:عند تسليم املهام جيب على كل عون أمن أو حارس التأكد مما يلي:
• غلق األبواب والنوافذ واحلنفيات وإطفاء األضواء جلميع املكاتب واألقسام خارج أوقات العمل ،وتبليغ املسؤول
املباشر عن أي طارئ.
• مراقبة مجيع األمالك املنقولة والتأكد دائما من العدد املوجود.
• عدم السماح خبروج أي عتاد من املؤسسة إال بواسطة ترخيص ابخلروج ممضي من قبل املسؤولني املباشرين أو
مصاحل اإلدارات ذات الصلة.
املادة 219:يلتزم كل عون أمن أو حارس مبراقبة ما يلي:
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• ال يُسمح لكل مركبة اتبعة للجامعة ابخلروج إال بواسطة ترخيص ابخلروج ممضي من قبل املسؤول املباشر.
• مراقبة مجيع املنقوالت اخلارجة من اجلامعة وتسجيلها يف سجل خاص (يسلم من اإلدارة).
• مراقبة مجيع األشياء الواردة (الداخلة إىل اجلامعة).
• التأكد من هوية أصحاب السيارات ومرافقيهم الوافدين إىل اجلامعة.
املادة 220:ابلنسبة لزوار اجلامعة جيب اتباع ما يلي:
• تسجيل اسم ولقب الزائر واملصلحة املقصودة.
• االحتفاظ ببطاقة اهلوية (بطاقة التعريف الوطنية ،رخصة السياقة ،جواز السفر ،أو بطاقة مهنية) ،وال تقبل أي
بطاقة أخرى.
• كل زائر ملتزم ابحرتام النظام الداخلي للمؤسسة.
املادة 221:مينع أي جتمع للحراس أو أعوان األمن مبركز احلراسة مع األجانب.
املادة 222:مينع منعا ابات إلصاق أي إعالن أو أي وثيقة غري مرخص هبا من إدارة اجلامعة.
املادة 223:مينع توقف السيارات داخل اجلامعة خارج أوقات العمل وأايم العطل ،ويستثىن من ذلك السيارات املرخص
هلا من قبل مسؤويل اجلامعة.
املادة 224:يف حالة وقوع أي طارئ (حادث) جيب التبليغ عنه فورا.
املادة 225:تفتح سجالت خاصة لتسجيل عمليات تنفيذ عمال األمن الداخلي واألحداث والوقائع اهلامة اليت جرت
مبناسبة ذلك.
املادة 226:يُرقم ويُؤشر على السجالت كلها يف املادة أعاله من قبل إدارة اجلامعة.

املادة 227:جيب على أعوان األمن واحلراس أن أيخذوا بعني االعتبار وبدقة ملحوظة واجبات الوالء للمؤسسة والتحفظ
واحلياد واإلنصاف املنصوص عليها يف التنظيم اجلاري املعمول به ،وأن ميتنعوا عن أي تدخل يف عالقات العمل ويف
اخلالفات والنزاعات املهنية ذات الطابع اإلداري أو النقاب داخل اجلامعة.
املادة 228:جيب على أعوان األمن واحلراس احرتام واجب السر املهين وعدم اإلدالء ابملعلومات اليت يطلعون عليها أثناء
أدائهم ملهامهم.
املادة 229:مجيع رؤساء الفرق ملزمون بتقدمي تقارير يومية إىل رؤساء مكاتب األمن الداخلي حول احلالة األمنية العامة.
املادة 230:جيب على مسؤول مكتب األمن الداخلي تقدمي تقرير أسبوعي إىل السيد مدير اجلامعة حول سري احلالة
األمنية ،مبا فيها مدى تنفيذ التعليمات واحرتام اإلجراءات.
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الباب الثامن  :أحكام هنائية
املادة 231:على كل أفراد أسرة اجلامعة االطالع على مواد هذا النظام الداخلي واحرتامها.
املادة 232:ميكن جمللس إدارة اجلامعة أو مديره مراجعة مواد هذا النظام عند االقتضاء.
املادة 233:تعترب مجيع التدابري املخالفة هلذا النظام الداخلي الغية.
املادة 234:متت املصادقة على هذا النظام الداخلي مبوجب مداولة جملس إدارة اجلامعة بتاريخ  ،2022/06/16ومت
إصداره مبقرر من مدير اجلامعة.

النصوص القانونية املرجعية
أوال :القوانني
 .1القانون  05-99مؤرخ يف  04أبريل  1999يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العايل.
 .2األمر  03-06مؤرخ يف  15يوليو  2006املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية.
 .3القانون رقم  21-15املؤرخ يف  30ديسمرب  2015يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العايل حول
البحث العلمي.

اثنيا :املراسيم التنفيذية
 .1املرسوم رقم  131-88مؤرخ يف  4يوليو  1988ينظم العالقة بني اإلدارة واملوطن.
 .2املرسوم التنفيذي رقم  285-01املؤرخ يف  2سبتمرب  ،2001حيدد األماكن العمومية اليت مينع فيها
تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا املنع.
 .3املرسوم التنفيذي رقم  130-08املؤرخ يف  03مايو  2008املتضمن القانون األساسي اخلاص
ابألستاذ الباحث.
 .4املرسوم التنفيذي رقم  265-08املؤرخ يف  19أوت  2008املتضمن نظام الدارسات للحصول على
شهادة الليسانس وشهادة املاسرت وشهادة الدكتوراه.
 .5املرسوم التنفيذي رقم  244-97املؤرخ يف  22يوليو  2009يعدل املرسوم التنفيذي  59-97املؤرخ
يف  09مارس  1997الذي حيدد ساعات العمل وتوزيعها يف قطاع املؤسسات واإلدارات العمومية.
 .6املرسوم التنفيذي رقم  299-05املؤرخ يف  16أوت  ،2005حيدد مهام اجلامعة والقواعد اخلاصة
بتنظيمها وسريها.
 .7املرسوم التنفيذي رقم  146-16املؤرخ يف  23ماي  ،2016يتضمن إنشاء اجلامعة مبدينة فسديس
(والية ابتنة).
37

النظام ادلاخيل 2022

جامعة ابتنة 1

اثلثا :القرارات الوزارية
 .1قرار مؤرخ يف  28جوان  1989املتعلق بقوانني جمالس االنضباط يف اجلامعات واملعاهد اجلامعية واملعاهد
الوطنية للتعليم العايل واملؤسسات األخرى
 .2قرار وزاري مؤرخ يف  23جانفي  2005حيدد تنظيم وضبط كيفيات مراقبة املعارف والكفاءات
واالنتقال يف الدراسات الليسانس " نظام جديد"
 .3قرار وزاري رقم 127مؤرخ يف  13سبتمرب 1998حيدد كيفيات تنظيم التقييم والتوجيه يف اجلذوع املشرتكة.
 .4قرار وزاري رقم  131مؤرخ يف  16سبتمرب  1998يتضمن حتديد كيفيات قبول محل شهادة التكوين
العايل قصرية املدة يف التكوين العايل طويل املدة.
 .5قرار وزاري رقم  128مؤرخ يف  17سبتمرب  1998يضمن كيفيات تنظيم التقييم واالنتقال يف
الدراسات اجلامعية على مستوى التدرج.
 .6قرار وزاري رقم  129مؤرخ يف  17سبتمرب  1998يتضمن إنشاء جلنة خاصة مكلفة ابملعدالت يف
اجلذوع املشرتكة على املستوى التعليم العايل.
 .7قرار رقم  150مؤرخ يف  02نوفمرب  1998يعدل ويتمم القرار رقم  127مؤرخ يف  13سبتمرب
 1998حيدد كيفيات تنظيم والتقييم والتوجيه يف اجلذوع املشرتكة.
 .8قرار رقم  151مؤرخ يف  02نوفمرب  1998يعدل ويتمم القرار رقم  128مؤرخ يف  17سبتمرب
 1998يتضمن كيفيات تنظيم التقييم واالنتقال يف الدراسات اجلامعية على مستوى التدرج.
 .9القرار الوزاري املشرتك املؤرخ يف  20مارس  ،2006حيدد التنظيم اإلداري للجامعة وطبيعة مصاحلها
التقنية املشرتكة.
.10القرار الوزاري رقم  711مؤرخ يف  3نوفمرب  2011الذي حيدد القواعد املشرتكة للتنظيم والتسيري
البيداغوجي بني الدراسات اجلامعية لنيل شهاديت الليسانس واملاسرت.
.11القرار الوزاري  712املرخ يف  3نوفمرب  2011يتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه يف طوري
الدراسات لنيل شهاديت الليسانس واملاسرت.
.12القرار  371املؤرخ يف  11جوان  2014يضمن احداث اجملالس التأديبية يف مؤسسات التعليم العايل
وحيدد تشكيلها وسريها.
.13قرار مؤرخ يف  21جوان  ،2016حيدد كيفيات تطبيق منع تعاطي تبغ التدخني يف املؤسسات
واهلياكل التابعة لقطاع التعليم العايل والبحث العلمي.
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