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    ديباجة

ضبط مجيع  إجراءات عامة وضعت لغرض ضمان سري و حيتوي هذا النظام الداخلي على قواعد و

سالمتها، و يعترب إطارا  أمنها و كذا احلفاظ على ممتلكاا و ، واملدرسةعامالت على مستوى امل النشاطات و

  . املدرسةالتعامل مع كل الشرائح املوجودة داخل  قانونيا للعمل و

القوانني  جمموع إن هذا القانون الداخلي مستوحى من ميثاق األخالقيات و اآلداب اجلامعية و يستند إىل

  .قطاع التعليم العايل و البحث العلميبالوظيفة العمومية و صة و النصوص اخلا

  وهران  –مدير المدرسة التحضيرية في العلوم و التقنيات 
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  أحكام عامةتعريفات و : الباب األول

املدرسة التحضريية يف العلوم و التقنيات بوهران، و تدعى يف صلب النص : تسمية املؤسسة 001المادة 

  ."سةاملدر "

املدرسة التحضريية يف العلوم و التقنيات بوهران مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقايف ومهين  002المادة 

رجب  15مؤرخ يف  160-10تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، ختضع ألحكام املرسوم التنفيذي رقم 

  .ضريية يف العلوم و التقنيات بوهران، يتضمن إنشاء مدرسة حت2010يونيو سنة  28املوافق  1431عام 

النظام الداخلي للمدرسة وثيقة إدارية دف إىل حتديد نطاق العالقات بني أفراد األسرة اجلامعية  003المادة 

وتوطيدها من جهة، وضمان حتقيق املهام األساسية للمدرسة من جهة أخرى، والسهر على احرتامه وتطبيقه حىت 

  .ومستخدميها، ويضفي الشرعية ويكفل احلماية القانونية للجميعيضمن حقوق كافة طلبتها 

أحكام هذا النظام الداخلي، مع مراعاة األحكام التشريعية و التنظيمية السارية املفعول، على  تطبق 004المادة 

و احلراس  املستخدمني اإلداريني و التقنيني، و أعوان املصاحلاليت تتشكل من الطلبة و األساتذة و  أسرة املدرسة

   .وأعوان األمن، و العمال املهنيني و املتعاقدين

  و التكوين بالمدرسة الطلبةأحكام خاصة ب: الباب الثاني

  التسجيل، إعادة التسجيل، التحويل، إعادة التوجيه: الفصل األول

 و توجيه حاملي ُحيدد شروَط االلتحاق باملدرسة املنشوُر الوزاري الذي يتعلق بالتسجيل األويل 005المادة 

  .البكالوريا اجلدد بعنوان السنة اجلامعية اجلارية

إىل املدرسة من طرف الوزارة  ال يُقَبل أي تسجيل ال يتوافق و املعايَري أو اآلجاَل املمنوحة للطلبة الذين مت توجهيهم

  .الوصية

  .حد على املستوى الوطينال يستفيد الطالب املتحصل على عدة شهادات بكالوريا إال من تسجيل جامعي وا

تتم عملية التسجيل البيداغوجي و إعادة التسجيل للطلبة يف كل سنة جامعية حسب الرزنامة  006المادة 

و جيب على الطالب تسديد حقوق . املديرية املكلفة بالدراسات يف التدرج و الشهادات نيابةاحملددة من قبل 

  .التسجيل املقررة بعنوان كل سنة جامعية

اليت جيب إظهارها  القارئ-التسجيل النهائي، ُميْنُح الطالُب شهادة تسجيل و بطاقة الطالب عند 007دة الما

  .من قبل املصاحل املعنية أو جتديدها هذه البطاقةحتيني يتم  .عند الطلب
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لدرك ار تصريح بالضياع لدى مصاحل األمن الوطين أو ايف حال ضياع أو تلف أية وثيقة بيداغوجية، يتوجب إصد

  .الوطين للحصول على نسخة ثانية ال ميكن بأي حال من األحوال إعادة جتديدها

  .شهرين على األقل) 02(ال ُميْنُح الطالُب شهادة مدرسية إال إذا تابع دراسته بانتظام خالل مدة  008المادة 

لية تسجيل حاملي بعد انتهاء عم طلبة السنة األوىل إىل مؤسسات جامعية أخرى تحتويال تفتح 900المادة 

  .شهادة البكالوريا اجلدد وفق التنظيمات املعمول ا

تتم إعادة توجيه الطالب الراسب إىل مؤسسات جامعية أخرى وفق أحكام املنشور الوزاري بعنوان  010المادة 

  .سنة حصوله على البكالوريا

  ة المعادلة لهاأو الشهادة األجنبي للبكالوريا شهادة األصلية المؤقتةال: الفصل الثاني

تعد الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية املعادلة هلا وثيقة إجبارية يف ملف  011المادة 

  .التسجيل

ينبغي أن يوضع على ظهر الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية املعادلة هلا ختم  012المادة 

  .فيها املدرسة و تاريخ التسجيل

ميكن للطالب سحب الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوريا أو الشهادة األجنبية املعادلة هلا إال بعد  ال 013المادة 

  .اية دراسته، أو بطلب منه مقابل وصل تسليم يف حال توقفه عن الدراسة

للبكالوريا أو الشهادة ، وطلب سحب الشهادة األصلية املؤقتة الدراسة عن ختلي الطالبيف حالة  014المادة 

  .على ظهر الشهادة" إلغاء التسجيل"املعادلة هلا، يتم وجوبا، وضع مالحظة 

  العطلة األكاديمية: الفصل الثالث

  .ال ميكن للطالب تعليق تسجيله يف إطار العطلة األكادميية 015المادة 

  التخلي عن الدراسة: الفصل الرابع

اهليئة البيداغوجية ظام متخليا عن دراسته بعنوان السنة اجلامعية من طرف يعترب الطالب املسجل بانت 016المادة 

، إذا مل حيضر ألي شكل من أشكال التعليم املنظمة يف دروس و أعمال موجهة وأعمال تطبيقية أو تربص املخولة

  . خالل سداسي من السنة اجلامعية

اجلامعية إذا تقرر أنه متخل عن الدراسة يف يعترب الطالب املسجل بانتظام مقصى من الدراسة بعنوان السنة 

  . السداسي من السنة اجلامعية

  .تبلغ مديرية اخلدمات اجلامعية وجوبا بقائمة الطلبة املتخلني عن الدراسة 017المادة 
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  البيداغوجيتنظيم ال: الفصل الخامس

النصوص القانونية اخلاصة م جيب على اإلدارة إعالم الطلبة عن طريق اإلعالن بكل أنواعه جبميع  018المادة 

  .و املتعلقة بتنظيم الدراسة و تسيري املدرسة

  .تلك النصوصجيب على الطلبة االطالع على 

  :يشمل التنظيم البيداغوجي للمدرسة 019المادة 

 الس العلمي للمدرسة؛ −

صلحة التعليم والتقييم، م(نيابة املديرية املكلفة بالدراسات يف التدرج و الشهادات، و املصاحل امللحقة ا  −

  ؛)حة املواظبة و اإلحصاء و التوجيهمصل

  القسم؛رئاسة  −

  .اللجان البيداغوجية −

إذا واجه الطالب مشكال إداريا أو بيداغوجيا، ينهج يف حله التسلسل اإلداري، بادئا مبصلحة  020المادة 

  .ملديرية املكلفة بالدراساتالتمدرس، مث رئاسة القسم، و إذا اقتضى األمر تقوم بتوجيهه إىل نيابة ا

لة ذات طابع بيداغوجي و علمي يعرضها عليه أيبدي الس العلمي للمدرسة رأيه يف كل مس 021المادة 

  .رئيسه

السري احلسن للتعليم، ضمان تسهر نيابة املديرية املكلفة بالدراسات يف التدرج و الشهادات على  022المادة 

جيالت و إعادة التسجيل و التحويالت، و مراقبة املعارف و توجيه الطلبة و إعادة واحرتام التنظيم، و متابعة التس

توجيههم، و كذا احرتام التنظيم و اإلجراءات املعمول ا يف جمال تسليم الشهادات، و ضمان مسك البطاقة 

  . االمسية للطلبة و حتيينها

اليت ختص املعلومات خمتلف ، و نشر ت بالقسمالسري احلسن للتعليم و االمتحاناضمان تسهر رئاسة القسم على 

  .الطلبة و األساتذة

 ضمان السري احلسن للتدريس وترقيته،تشكل اللجان البيداغوجية يف بداية كل سنة جامعية دف  023المادة  

  :منيز بني. و تتشكل من أساتذة املقاييس، و من املمثلني املنتخبني عن الطلبة و ممثلي اإلدارة

أساتذة الدروس و األعمال املوجهة ممثل إدارة القسم، تضم : بيداغوجية اخلاصة باملقياساللجنة ال −

 ؛وجوبا ، و جتتمع شهريايرتأسها املسؤول عن املقياس .املرتبطة ذا املقياس واألعمال التطبيقية
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و تتشكل من  تتكفل بكل املقاييس املدرسة يف السنة،: )اخلاصة بالسنة(التنسيقية اللجنة البيداغوجية  −

يرأسها أستاذ منتخب يف أول . املمثلني املنتخبني عن الطلبةاملسؤولني عن املقاييس، و ممثل اإلدارة، 

  .حتدد اجتماعاا بثالث اجتماعات على األقل يف السداسي ، وجلسة هلا

  :يفس اييالبيداغوجية اخلاصة باملق اناللجمثل مهام تت 024المادة 

ى مستوى املقياس و متابعة سري تقدم الدروس و برامج األعمال املوجهة تنسيق برامج التدريس عل −

  واألعمال التطبيقية؛

اختاذ مجيع اإلجراءات أو تقدمي أي اقرتاح للجنة البيداغوجية اخلاصة بالسنة للتمكن من حتقيق برنامج  −

  التدريس بشكل جيد؛

االنسجام املستمر مع تقومي املعارف يف تقومي حمتويات الربامج و تقدمي كل اقرتاح لتعديله دف ضمان  −

  املقياس املعين؛

، و تقدمي  املمارسات البيداغوجية املنتهجة و التشجيع على استخدام التكنولوجيات احلديثة جناعةتقومي  −

  كل اقرتاح يسمح بضمان نقل املعارف بكل فعالية؛

  برنامج التدريس؛ تقدم بالنظر إىلاملراقبة املستمرة تنظيم  −

 ؛)حضور الطلبة إىل النشاطات البيداغوجية(واظبة ضبط امل −

 تنظيم املداوالت اخلاصة باملقياس؛ −

، و العتاد البيداغوجي اخلاص باألعمال ...)كتب، جمالت، (اقرتاح اقتناء املطبوعات البيداغوجية  −

 وفق الربامج البيداغوجية؛املوجهة 

 ة؛الرصيد الوثائقي املتوفر على مستوى مكتبة املدرساستغالل  −

  ؛املنهج الدراسي اخلاص باملقياس يقدم للطلبة عند بداية السنة اجلامعية Syllabusإعداد  −

  .من قبل مسؤول املقياس تدوين حماضر االجتماعات −

يفتح سجل خاص لدى رئاسة القسم، تدون فيه حماضر اجتماعات خمتلف اللجان البيداغوجية  025المادة 

  .اخلاصة باملقاييس

  .السجل بانتظام من قبل رئيس القسميرقم و يؤشر على 

  :تتمثل مهام اللجنة البيداغوجية التنسيقية للسنة يف 026المادة 

  ضمان التنسيق البيداغوجي لدروس املقاييس؛ −
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 متابعة سري الدراسة لكل مقياس و حتديد مدى التقدم يف الدروس؛ −

 تلف املقاييس؛متابعة الربامج البيداغوجية و خاصة مدى االلتزام مبحتوياا يف خم −

  نقص املواظبة؛ يف حال إخطار الس التأدييبمواظبة الطلبة و  مناقشة −

 ؛يف حال االستدراك أو التكثيف إعالم الطلبة حول تنظيم الدروس −

 معاجلة املشاكل البيداغوجية؛ −

 إثراء معارفهم؛و  حماضرات إضافية و أيام دراسية لتحسني مستوى الطلبة اقرتاح −

  تماعات؛تدوين حماضر االج −

ميكن أن تقرتح على اهليئة البيداغوجية التعديالت على املستوى البيداغوجي اليت تراها ذات فائدة  −

 ).اخلالتنظيم البيداغوجي، التجهيزات، املطبوعات، حمتوى املقاييس، (

يفتح سجل خاص لدى نيابة املديرية للدراسات، تدون فيه حماضر اجتماعات خمتلف اللجان  027المادة 

  .بيداغوجية التنسيقيةال

  .يرقم و يؤشر على السجل بانتظام من قبل املدير املساعد املكلف بالدراسات

إىل املدير املساعد املكلف بالدراسات حول السري البيداغوجي  دوريايقدم رئيس القسم تقريرا  028المادة 

 .لقسمه

لغرض تشمل كل سنة دراسية عددا من أو السداسي، و هلذا ا/ خيضع التدريس للنظام السنوي و 029المادة 

  .الوحدات التعليمية أو املواد أو املقاييس املطلوبة لالنتقال للسنة املوالية

  .تزود كل مادة بأرصدا و مبعامل يدخل يف حساب املعدل العام 030المادة 

  نمط الدروس: الفصل السادس

  .سةدر يهدف الدرس إىل تقدمي اجلانب النظري للمادة امل 031المادة 

  .يقوم األستاذ املكلف بالدروس مبراقبة احلضور بانتظام ، وإجبارياحضور الطالب  دّ عَ يُـ 

تعميق املعارف املقدمة خالل الدرس  دف األعمال املوجهة إىل مساعدة الطالب على استيعاب و 032المادة 

  . بواسطة متارين تطبيقية أو كل نشاط بيداغوجي ختتاره الفرقة البيداغوجية

حضور الطلبة يف األعمال املوجهة إجباريا ، و جيب على األستاذ املكلف باألعمال املوجهة  دّ عَ يُـ  033المادة 

  . مراقبة احلضور يف كل حصة قصد حساب الغيابات اليت تؤخذ بعني االعتبار أثناء عملية التقييم
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أو كل املعارف املقدمة يف الدرس دف األعمال التطبيقية إىل مساعدة الطالب على تطبيق جزء  034المادة 

  .دعم للدرس كما ميكنها أن تكون وسيلة لتوضيح و. واليت مت تعميقها يف األعمال املوجهة

حضور الطلبة يف األعمال التطبيقية إجباريا، و جيب على األستاذ املكلف باألعمال التطبيقية  دّ عَ يُـ  035المادة 

  . ات اليت تؤخذ بعني االعتبار أثناء عملية التقييممراقبة احلضور يف كل حصة قصد حساب الغياب

  .إجباريا يف املخابر أو يف الورشات... ) مئزر عمل( ارتداء لباس مناسب  دّ عَ يُـ  036المادة 

   .تقنيو املخابر يقوم األستاذ املكلف باألعمال التطبيقية بتحضريها، و يساعده يف ذلك مهندسو و 037المادة 

  بة و الغيابالمواظ: الفصل السابع

على الطالب احرتام تعيينه يف اموعة و الفوج املعلن عنها يف بداية السنة، و أن يلتزم باحلضور يف  038المادة 

دقائق من انطالق  05الوقت املضبوط لكل احلصص البيداغوجية، و ال ميكنه االلتحاق بقاعة الدرس بعد فوات 

  .احلصة

  .البيداغوجية أثناء سري الدروس للموافقة املسبقة لألستاذخيضع اخلروج من احملالت  039المادة 

يلغى . على األقل دقيقة 15يف حال تأخر األستاذ، على الطلبة االنتظار يف قاعة الدرس أو املدرج  040المادة 

  .الدرس يف هذه احلالة مع إلزامية استدراكه

  .ينبغي ملمثلي الطلبة إعالم مصلحة التعليم و التقييم بذلك

تؤخذ بعني االعتبار يف حساب  كي يلزم األستاذ بتسجيل الغيابات ضمن ورقة املتابعة البيداغوجية 041ادة الم

  .لدى مصلحة املواظبةعند انتهاء كل حصة بإيداع ورقة املتابعة و يبلغ عن غيابات الطلبة . عالمة املراقبة املستمرة

حىت و لو كانت مربرة يف حصص األعمال  تؤدي ثالث غيابات غري مربرة أو مخس غيابات 042المادة 

  .إحالته على الس التأدييباملوجهة للمادة إىل 

أو ) ...العالج الكيميائي، ،تصفية الكلى(يستفيد الطلبة املعنيون باملراقبة الطبية املستمرة أو العالج  043المادة 

  . بة خاص يناسب متطلبات التزاماماملطلوبون بصفة منتظمة يف املنافسات الرياضية للنخبة، من نظام مواظ

حيق له ) خمرب، ميدان و تربصات(يف حالة الغياب املربر للطالب يف حصة العمل التطبيقي  044المادة 

  . االستفادة من حصة استدراكية إذا توفرت الشروط لذلك خالل السداسي

 00/20متنح له عالمة ) ميدان و تربصاتخمرب ، (يف حالة الغياب غري املربر للطالـب فـي حصة العمـل التطبيقي 

  . يف هذه احلالة، ال ميكن للطالب االستفادة من حصة استدراكية. عـن تقرير هـذه احلصة
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  .اإلحالة على الس التأدييب الغيابات غري املربرة يف حصص األعمال التطبيقية إىل) 1/3( يؤدي أكثر من ثلث 

  )أيام العمل الفعلية(أيام ) 03(ـياب إىل مصلحة املواظبة خالل ثالثة ينبـغي أن يبلـغ مبـرر الغ 045المادة 

يف حالة تبليغ املربر عن طريق الفاكس أو . و إذا تعدى هذا األجل، يعترب املربر غري مقبول. املوالية لتاريخ الغياب

حبيث حيدد تاريخ إيداعه،  التأشري على مربر الغياب املصلحةجيب على رئيس ) يعد ختم الربيد إثباتا لذلك(الربيد 

  . تدرج نسخة من هذا املربر يف ملف الطالب. املقياسلألستاذ أو مسؤول و ذلك قبل تسليمه 

  :حاالت الغيابات املربرة املقبولة 046المادة 

  عدد األيام المسموح بها  المبرر المقبول  حاالت الغياب

  أيام 03  شهادة وفاة  وفاة األصول و الفروع  و األقرباء

  أيام 03  عقد الزواج  زواج املعين

  شهادة الوالدة  عطلة األبوة أو األمومة
  أيام بالنسبة لألبوة 03

  حسب الشهادة الطبية بالنسبة لألم

  اإلقامة باملستشفى للمعين
اإلقامة باملستشفى، يؤشر شهادة 

   عليها طبيب املدرسة
  حسب مدة املكوث باملستشفى

  مرض املعين

ن طرف شهادة طبية مسلمة م

ؤشر عليها طبيب ي ،طبيب حملف

  املدرسة

  مدة التوقف عن العملحسب 

  حسب مدة النشاط  الوثائق املربرة تسلمها اهليئة املؤهلة   ةرمسيأو دعوة استدعاء 

  حسب احلالة  حسب احلالة  حاالت قاهرة أخرى مربرة

  التقييم البيداغوجي و االنتقال: الفصل الثامن

  سير االمتحانات .1

ُحيدد جدوُل امتحانات املراقبة لكل مادة، ُمـَدد االمتحانات و تواريخ و أماكن إجرائها وكذا تنظيم  470المادة 

  . احلراسة

جيب إعالم الطلبة ذا اجلدول عن طريق النشر القانوين أو أي وسيط إعالمي آخر و بالنسبة لألساتذة عن طريق 

  . مذكرة يف بداية السداسي

  .الب باالمتحان داخل القاعة اليت ُوجه إليهايُلَزم الط 048المادة 
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أثناء امتحانات املراقبة، ينبغي على الطلبة احرتام كل التوجيهات املقدمة إليهم من قبل األساتذة  049المادة 

  .املراقبني

   :ال يسمح ألي طالب املشاركة يف االمتحان 050المادة 

  إذا مل يكن مسجال يف القوائم الرمسية للمؤسسة، −

، مع اإلشارة إىل ذلك يف حمضر بعد توزيع املواضيع) د 30(ساعة  نصفذا وصل إىل قاعة االمتحان إ −

  .احلراسة

   .من توزيع مواضيع االمتحان) د 40( أربعني دقيقةال يسمح ألي طالب مبغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي 

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

  .أو املسؤولني اإلداريني و يف حالة االضطرار، يسمح له باخلروج مبرافقة أحد األساتذة املراقبني

   .مينع اخلروج املؤقت ألكثر من طالبني يف وقت واحد أثناء االمتحان 051المادة 

و تسجيل معلوماته الشخصية  ،ةيتعني على الطالب املمتحن تدوين امسه و لقبه على ورقة احملاول 052المادة 

  . على مجيع أوراق االمتحان اليت استخدمها

 ال ميكن للطالب الذي ال ميلك بطاقة. جترى مراقبة صارمة هلوية الطلبة أثناء إجراء االمتحانات 053المادة 

  .أن ميتحن دون موافقة اهليئة البيداغوجية هوية

على كل طالب أن يتزود بكل األدوات املسموح ا  من أجل السري احلسن لالمتحان، ينبغي 054المادة 

و ال يسمح له استعارة أية أداة دون املوافقة املسبقة لألستاذ . لتمكينه من إجراء االمتحان يف ظروف حسنة

  .املراقب

مينع داخل قاعة االمتحان استعمال وسائل االتصال، و سائر الوسائل االلكرتونية اليت متكن من  055المادة  

  .ين املعلومات و نقلها، كما جيب غلق اهلواتف النقالةختز 

  .ُمينع التجمع جبوار قاعات االمتحان

   .قاعة امتحانات تضبط قائمة حضور الطلبة من قبل األساتذة املراقبني داخل كل مدرج و 056المادة 

  .ضور أحد املراقبنييُوقع كل طالب على احملضر إثر إائه االمتحان و يُدون عدد األوراق املسلمة حب

   ).لو كانت بيضاء حىت و(جيب على كل الطلبة الذين شاركوا يف االمتحان تسليم أوراق امتحام 
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، أو غش أو حماولة غش، يتوجب على املراقب أن يُدون ذلك على أو طارئ يف حالة وقوع حادث 057المادة 

ساعة املوالية لتاريخ  24لدى رئيس القسم خالل  حمضر االمتحان، و أن يكتب تقريرا تفصيليا للوقائع، يودعه

  .إثبات املخالفة

، يقوم األساتذة املراقبون بَعد أوراق االمتحان املسّلمة، و مقارنة عددها على إثر انتهاء االمتحان 058المادة 

بقائمة الطلبة املشاركني  مرفقا، مصلحة التعليم و التقييميُدون حمضر احلراسة، و ُيسلم إىل . بعدد الطلبة احلاضرين

  : يف االمتحان، و يتضمن املعلومات التالية

  تسمية املادة و طبيعة االمتحان؛ −

  مكان و تاريخ و توقيت و مدة إجراء االمتحان؛ −

  اسم و لقب و إمضاء األساتذة املراقبني؛ −

 اسم و لقب األساتذة املراقبني الغائبني يف احلراسة؛ −

  اسم و لقب الطلبة الغائبني؛ −

  دد أوراق االمتحان املسلمة عند انتهاء االمتحان؛ع −

 اسم و لقب الطلبة املشاركني يف االمتحان والذين مل يسلموا أوراق امتحام؛ −

 املالحظات اخلاصة باالمتحان؛ احلوادث و −

  . ، ضمن احملضرسلم التنقيط الذي يتضمنموضوع االمتحان يُدرج 

  الغيابات في االمتحانات .2

  .غياب املربر يف االمتحان للطالب باملشاركة يف امتحان يـَُعوض االمتحان املعينيسمح ال 059المادة 

يف هذه احلالة ال يستفيد . يف ذلك االمتحان 00/20يؤدي الغياب غري املربر يف االمتحان إىل منح عالمة 

  .الطالب من االمتحان الذي يـَُعوض االمتحان املعين

  .أعاله) 046(ينظر املادة  :ة املقبولةحاالت الغيابات املربر  060المادة  

  )أيام العمل الفعلية(أيام ) 03(ينبـغي أن يبلـغ مبـرر الغـياب إىل مصلحة املواظبة خالل ثالثة  061المادة 

يف حالة تبليغ املربر عن طريق الفاكس أو . و إذا تعدى هذا األجل، يعترب املربر غري مقبول. املوالية لتاريخ الغياب

جيب على رئيس املصلحة التأشري على مربر الغياب حبيث حيدد تاريخ إيداعه، ) يعد ختم الربيد إثباتا لذلك(الربيد 

  . تدرج نسخة من هذا املربر يف ملف الطالب. األستاذأو  املقياسو ذلك قبل تسليمه ملسؤول 
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  صحيح أوراق االمتحان و إعادة تصحيحها و االطالع عليهات .3

 أن يودع لدى املصلحة املخولة املقياسهاء من كل امتحان ، على األستاذ املسؤول عن إثر االنت 062المادة 

  .منوذج مصحح لالمتحان وسلم مفصل للتنقيط

  . يُعد اإلطالع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان، حقا للطالب 063المادة 

  . المات االمتحان بعد االطالع عليهاحتدد اهليئة البيداغوجية مسبقا آجال تسليم أوراق و ع 064المادة 

ينبغي تسليم أوراق االمتحـان إىل مصلحة  ،انتهـاء عملية إطـالع الطلبة على أوراق االمتحان إثر 065المادة 

  .حيث يتم حفظها ملدة السنة اجلامعية اجلارية للرد على كل احتجاج حمتمل التعليم و التقييم

السلـم املفصل  على النموذج املصحح لالمتحان و راق امتحانه وبعد إطالع الطالب على أو  066المادة 

يومي العمل ( ذلك يف أجل أقصاه يومني  للتنقيـط، ميكن للطالـب غيـر الراضي عن عالماته طلب تصحيح ثان و

عن  ن تسفر عملية معاجلة الطعـنميكن أ .املواليني لإلطالع و ال يقبـل أي طعن خارج هذه املدة) الفعليني

  . حيح ثانتص

جيب إيداع الطلب اخلطـي من أجل تصحيح ثان لدى رئيس القسم الذي يتخذ التدابري الالزمة  067المادة 

احملاطة بالسرية، لتعيني األستاذ املكلف بالتصحيح الثاين، يكون من رتبة أعلـى أو مساويـة و من نفـس ختصـص 

  . األستـاذ املصحـح األول

   :يف هذه احلالة. يـح الثاين، تقـارن العالمة الثانيـة بالعالمة األوىلعلـى إثـر التصح 068المادة 

العالمة األوىل أقل من ثالث نقاط، يؤخذ املعدل احلسايب بني  إذا كان الفارق بني العالمة الثانية و −

  ؛العالمتني يف احلسبان

تؤخذ  ،يفوق ثالث نقاط كان الفارق يسـاوي أو إذا كانت العالمة الثانية أعلـى من العالمة األوىل و −

  ؛العالمة األعلى يف احلسبان

إذا كانت العالمة الثانية أدىن من العالمة األوىل و كان الفارق يسـاوي أو يفوق ثالث نقاط، تؤخذ  −

  . العالمة الدنيا يف احلسبان ائيا و حيال الطالب على الس التأدييب

  . حانه بعد التصحيح الثاينال حيق للطالب االطالع على ورقة امت  069المادة 

 يف أساتذة الفريق، وة من طرف يقياس ممضاملأوراق نقاط مجيع سؤول تسليم املينبغي على األستاذ  070المادة 

   .، مع احرتام اآلجالاهليئة البيداغوجية هددلكرتوين حتإ ملفشكل 
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بكل خطأ أثناء صب العالمات ينبغي نشر كل العالمات قبل املداوالت ليتسىن إعالم األستاذ  071المادة 

  . أو حساب املعدل من أجل تصحيحه عند االقتضاء قبل املداوالت/و

يف حمضر املراقبة، مينح يف حالة عدم تسليم ورقة االمتحان من قبل الطالب املمتحن مع ثبوت ذلك  072المادة 

  .يف االمتحان املعين 00/20الطالب عالمة 

. متحصل عليها يف الدفعةيستفيد الطالب من أعلى عالمة قة االمتحان، يف حالة تضييع األستاذ املصحح ور 

   .وتتخذ اإلجراءات الالزمة يف حق األستاذ باعتباره خطأ مهنيا

  لجنة المداوالت .4

. تعترب املداوالت اال األمثل الذي يتم فيه التطرق بشكل سري، إىل عمليات تقييم نشاط الطلبة 073المادة 

  . فعاليات هذه املداوالت عمال بيداغوجيا يتوج سلسلة الواجبات البيداغوجية لألستاذوتعترب املشاركة يف

يف حالة تساوي األصوات يكون  تتخذ قراراا وفقا لألغلبية البسيطة ألعضائها، و إن اللجنة سيدة يف مداوالا و

  .صوت الرئيس مرجحا

  :وفق الرزنامة التالية ظم جلان املداوالتتنَ  074لمادة ا

  يف اية كل سداسي؛ −

   .يف اية السنة اجلامعية املعنية −

األعمال  ساتذة الدروس واخلاصة باملقاييس من مسؤول املقياس رئيسا، و أ تتكون جلنة املداوالت 507المادة 

  .األعمال التطبيقية املوجهة و

  . اهليئة البيداغوجية، و أعضاء تتكون جلنة املداوالت النهائية من مجيع مسؤويل املقاييس 607المادة 

  .من ذوي الرتبة العليا من طرف اهليئة البيداغوجية التابعة مسؤويل املقاييسداوالت من بني امليُعني رئيس جلنة 

   .حضور كل أعضاء جلنة املداوالت إجباريا د عَ يُـ  707المادة  

املداوالت النهائية، دون أن يكون له ميكن أن تستدعي اهليئة البيداغوجية أي أستاذ من شأنه أن يساهم يف إثراء 

  .احلق يف التصويت

مرفقا بالتوصيات عالمات إىل رئيس القسم حمضر التسليم  إثر املداوالت، جيب على مسؤول املقياس 078المادة 

  .املمكنة، وفق اآلجال احملددة مسبقا

   :تتمثل مهمة أعضاء جلنة املداوالت يف 079المادة 

  ؛أو السنة/و نتائجهم احملصلة خالل السداسي لبة واملصادقة على متدرس الط −
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  ؛أو السنة/و يمن السداس د وتأجيل أو إقصاء الطلبة من املوا إبداء الرأي يف انتقال و −

اقتضى األمر، حالة حبالة بتقدير شامل لتمدرسهم باعتماد معايري كاملواظبة، التدرج  اإذ إنقاذ الطلبة، −

  . 10/20باإلنقاذ إىل  العالمة املعنية رفعيف هذه احلالة جيب  اخل، و...البيداغوجي، املشاركة، االنضباط 

  .ال ميكن اعتبار اإلنقاذ حقا مكتسبا للطالب بل يعد من صالحيات جلنة املداوالت حصرا

  .اقرتاح توجيه الطالب الذي هو يف وضعية إخفاق عند االقتضاء −

التعليم أيضا املصادقة على جممل متدرس الطلبة  من بني صالحيات جلنة املداوالت للسداسي األخري من طور

   .تقدم حمضر املداوالت ملدير املؤسسة يتضمن قائمة الطلبة املتفوقني لنفس الدفعة و

خمالفة هذه القاعدة صاحبها  ض، تعر يلتزم أعضاء جلان املداوالت باحلفاظ على سرية املداوالت 080المادة 

  .إلجراءات تأديبية

   :اخلدش، العناصر التالية اخلايل من الشطب و أن يتضمن حمضر املداوالت املؤرخ و جيب 081المادة 

كذا األرصدة  لكل سداسي و لكل وحدة تعليمية و لمعدالت العامة لكل مادة ولكشف النقاط الشامل  −

  القابلة لالكتساب؛

  ؛لقب كل عضو من أعضاء اللجنة اسم و −

  ؛صولنيالراسبني أو املف نتائج الطلبة الناجحني و −

املفصولني  املتخلني و الراسبني و حسب كل وحدة تعليمية للناجحني و النسبة العامة حسب كل مادة و −

  ؛بالنسبة لعدد املسجلني

  ؛إمضاءات أعضاء اللجنة املشاركني يف املداوالت −

  ؛لقب أعضاء اللجنة الغائبني و اسم −

  ؛معايري اإلنقاذ املتفق عليها من قبل جلنة املداوالت −

  .عن املداوالت تقريرا −

أو عن طريق موقع الويب للمؤسسة بالنتائج النهائية /جيب إعالم الطلبة عن طريق النشر القانوين و 082المادة 

  .للمداوالت عند املصادقة عليها

يف حالة ثبوت خطأ يف أساسيات احملضر أو يف صـب العالمـات أو حساب املعدل، ميكن للطالب  083المادة 

املوالية إلعالن احملضر األويل للمداوالت  ) أيام العمل الفعلية(يس القسم يف غضون الثالثة أيام تقدمي طعن إىل رئ

  . ال يقبل أي طعن خارج هذه املدة. يتكفل رئيس القسم بإحالة هذا الطعن على جلنة املداوالت. كأقصى حد
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ملناقشة الطعون املقدمة رتة الطعون، يف اليوم الذي يلي انتهاء فتستدعى نفس جلنة املداوالت جمددا  084المادة 

  .القيام بتصحيح األخطاء من قبل الطلبة و

باحملضر "يعنون هذا احملضر  على إثر هذه املداوالت، حيرر حمضر بنفس الشروط السابقة للمحضر األول و

  ."ضايف للمحضر األولاإل املصحح و

  التدرج و االنتقال .5

  .سداسي يعترب التدرج سنويا مع تقييم 085المادة 

  :يف اية كل سداسي، حيسب معدل كل مقياس كما يلي 086المادة 

  
  نسبة الموازنة

  مقياس بدون أعمال تطبيقية  أعمال تطبيقية+ مقياس 

  20  10  التقييم املستمر

  ////  20  األعمال التطبيقية
  30  20  الفرض احملروس

  50  50  االمتحان الشامل

معدل الطالب انطالقا من جمموع املقاييس موزونة باملعامالت اخلاصة  يف اية كل سداسي، حيسب 087المادة 

  .ا

لكل طالب  اجلامعية حقايعترب االنتقال من السداسي األول إىل السداسي الثاين لنفس السنة  088المادة 

  .مسجل بصفة منتظمة

  .املعدالت العامة السداسية قابلة للتعويض فيما بينها 089المادة 

  .للقبول يف السنة الثانية 10/20شرتط احلصول على معدل عام سنوي يفوق أو يساوي ي 090المادة 

تتم إعادة توجيه الطالب الراسب إىل مؤسسات جامعية أخرى وفق أحكام املنشور الوزاري بعنوان  091المادة 

  .سنة حصوله على البكالوريا

  .ت يف اية كل سنة جامعيةالطالب كشف نقاط يتضمن قرار جلنة املداوال مسل يُ  092المادة 

يف اية السنة الثانية لقبول  10/20يشرتط احلصول على معدل عام سنوي يفوق أو يساوي  093المادة 

  .التسجيل يف مسابقة االلتحاق باملدارس الوطنية العليا
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عيد السنة لطالب يف السنة الثانية أن ي –بصفة استثنائية  و–ميكن أن تسمح جلنة املداوالت  094المادة 

  .و وفق معايري أخرى حتددها نفس اللجنة حسب كل حالةحبسب املقاعد البيداغوجية املتوفرة 

  .م الطالب املعيد مبتابعة مجيع املقاييسلزَ يُ  095المادة 

يعاد توجيه الطالب غري املقبول يف مسابقة االلتحاق باملدارس الوطنية العليا إىل مؤسسات جامعية  096المادة 

  .و له أن جيتاز املسابقة للمرة الثانية يف السنة املوالية إذا رغب يف ذلكأخرى، 

  .ال يسمح للطالب الذي أعاد السنة الثانية باجتياز املسابقة إال مرة واحدة 097المادة 

  يالتأديب المجلس: الفصل التاسع

  :خل املدرسة، القائم علىاحلفاظ على النظام العام دا يلتزم الطلبة بقواعد اآلداب العامة و 098المادة 

  احرتام اآلخر؛ −

  احلفاظ على ممتلكات املؤسسة و جتهيزاا؛ −

 احرتام قواعد النظافة و األمن املعمول ا داخل املدرسة؛ −

 عدم التدخني أو استعمال التبغ داخل املدرسة؛ −

عي بكل لباس احرتام القواعد األساسية للمظهر الالئق و اهلندام، حيث مينع الدخول إىل احلرم اجلام −

  ؛غري حمرتم مهما كان نوعه

  عدم التجمع أمام مدرجات و قاعات الدراسة؛ −

و ركنها فوق األرصفة و داخل  املدرسةمنع السري بسرعة مفرطة أثناء قيادة السيارات داخل  −

  املساحات اخلضراء، و احملافظة على السكينة داخل احلرم اجلامعي؛

ل تفتيش لألشياء اليت حبوزته و للسيارة اليت يركبها داخل أثناء حالة الضرورة، يكون كل طالب حم −

 .املدرسة من طرف أعوان األمن، و يف حالة الرفض مينع من الدخول و تتخذ إجراءات تأديبية ضده

  .يلتزم كل طالب باحرتام، على وجه اخلصوص، أحكام النظام الداخلي للمدرسة

  .كل مراقبة من طرف مصاحل املدرسة  ينبغي على كل طالب تقدمي بطاقته عند 099المادة 

يلتزم الطالب بعدم إدخال أي شخص أجنيب عن املؤسسة إىل هياكل املدرسة املختلفة دون حصول  100المادة 

  .كل خمالف يعرض نفسه ملساءلة تأديبية املعين على ترخيص من اجلهات املخولة، و

، و جيب إلزاما أن ينصب و أن ب مقرر من املديرينشأ الس التأدييب على مستوى املدرسة مبوج 101المادة 

  .يكون عمليا
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  :منللمدرسة ل الس التأدييب يتشك  102المادة 

 مدير املدرسة أو من ميثله؛ −

أعضاء إضافيني، يتم انتخام من طرف و من بني أساتذة ) 05(أعضاء دائمني و مخسة ) 05(مخسة  −

  ؛غياب األعضاء الدائمنيجيتمع األعضاء اإلضافيون يف حالة . املدرسة

  .املدرسةعضو دائم ممثل عن الطلبة و عضو آخر إضايف، يتم انتخام من طرف و من بني طلبة  −

  .، مهما كانت درجتهااملرتكبة داخلها خيتص الس التأدييب للمدرسة بالنظر يف املخالفات 103المادة 

  .سنوات جامعية) 03(عهدة الس التأدييب ثالث  104المادة 

  :خمالفات من الدرجة األوىل د عَ تُـ  105المادة 

  كل حماولة غش، غش مثبت مع سبق اإلصرار يف االمتحان؛ −

  كل حالة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن اإلدارة، األساتذة الباحثني أو املكلفني باألمن؛ −

  .كل طلب غري مؤسس لتصحيح ثان لورقة االمتحان −

  :الدرجة الثانية خمالفات من د عَ تُـ  106المادة 

  حاالت تكرار خمالفات الدرجة األوىل؛ −

عرقلة السري احلسن للمؤسسة، الفوضى املنظمة، العنف، التهديد و كل حاالت االعتداء مهما كانت  −

  طبيعتها؛

محل أية وسائل بنية اإلضرار بالسالمة اجلسدية لألساتذة الباحثني، األعوان اإلداريني و التقنيني،  −

  حل و الطلبة؛ومستخدمي املصا

  التزوير و استعمال املزور و حتوير حمتوى الوثائق البيداغوجية و اإلدارية؛ −

  انتحال هوية؛ −

  القذف يف حق كل مستخدمي املؤسسة اجلامعية و الطلبة؛ −

القيام بسلوك متعمد من شأنه إحداث الفوضى املوصوفة و عرقلة السري احلسن للنشاطات البيداغوجية،   −

  ؛...و االمتحانات أو مقاطعتها، التجمعات املخلة بالنظام،كإعاقة سري الدروس 

  األساتذة و الطلبة؛ و السرقات و استغالل الثقة و حتويل ممتلكات املؤسسة −

  إتالف متعمد ملمتلكات املؤسسة كاألجهزة و األثاث و ملحقاته؛ −
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اإلداريني، التقنيني  الشتم و الكالم البذيء يف حق كافة املستخدمني، األساتذة الباحثني، املستخدمني −

  وأعوان املصاحل و الطلبة؛

  .رفض االمتثال و اخلضوع للمراقبة القانونية داخل احلرم اجلامعي −

أعاله، ميكن للمجلس أن يصنفها ضمن ) 106(و ) 105(املخالفات غري املذكورة يف املادتني  107المادة 

  .املرتتبة عنهاخمالفات الدرجة األوىل أو الثانية، حسب خطورا و النتائج 

  :حتدد العقوبات املطبقة على خمالفات الدرجة األوىل كما يلي 108المادة 

  إنذار شفوي؛ −

  إنذار كتايب يدرج يف امللف البيداغوجي للطالب؛ −

  .توبيخ يدرج يف امللف التأدييب للطالب −

  .ة الغش فيهآليا المتحان املعين يف حالة ثبوت الغش أو حماول) 00/20(متنح عالمة صفر على عشرين  −

  :حتدد العقوبات املطبقة على خمالفات الدرجة الثانية كما يلي 109المادة 

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؛

يؤدي هذا . جلارية حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو سنويااإلقصاء من السداسي أو من السنة ا −

اإلقصاء حتما إىل عدم املصادقة على النتائج اليت يكون قد حصل عليها يف هذا السداسي أو يف هذه 

   .السنة

  .حتسب مدة اإلقصاء يف املسار اجلامعي

املتابعات القضائية املنصوص عليها يف  ال تلغي العقوبات التأديبية الصادرة عن االس التأديبية، 110المادة 

  .التشريع و التنظيم الساري املفعول

ميكن وجوبا للجهة البيداغوجية املؤهلة، اختاذ إجراءات حتفظية، ريثما يصدر قرار جملس التأديب  111المادة 

  .مدة العقوباتبالنسبة حلاالت الغش و املخالفات من الدرجة الثانية، و حتسب مدة تنفيذ هذه اإلجراءات يف 

كتابيا عن كل خمالفة متت معاينتها و ذلك   ،يتم إخطار املسؤول عن اجلهة البيداغوجية املؤهلة قانونا 112المادة 

 و يقوم املسؤول عن اجلهة البيداغوجية املؤهلة بإشعار الس التأدييب يف .ساعة اليت تلي األحداث 48يف غضون 

  .أيام من تاريخ اإلشعار) 07(د انعقاده حيث جيب أال يتجاوز سبعة و يقوم بتحدي ،أيام) 10(آجال عشرة 
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جيب أن تقوم اجلهة البيداغوجية املؤهلة بإرسال استدعاء جلميع األطراف مع وصل استالم،  113المادة 

  .ويتضمن تاريخ و ساعة انعقاد الس التأدييب و مكانه

  :أديب علىجيب أن حيتوي امللف املقدم إىل جلنة الت 114المادة 

  طلب رمسي النعقاد جملس التأديب من قبل مسؤول اهليئة البيداغوجية املختصة؛ −

تقرير مفصل يعطي صفة صاحب الشكوى، سردا مفصال لألحداث، بيان األضرار، أمساء الشهود عند  −

  .االقتضاء، ملخصا عن وضعية الطالب، و كل العناصر الدالة على املخالفة

قبل ) املخصصة للعمل الفعلي(ساعة  48الذي ارتكب خمالفة أن يطلع على ملفه ميكن للطالب   115المادة 

يستطيع الطالب تقدمي كل عنصر يراه . اجتماع الس التأدييب، و ال ميكنه االستعانة بعضو أجنيب عن املؤسسة

  .ضروريا للدفاع عن نفسه

و إذا مل . إذا مل يستجب الطالب املعين لالستدعاء األول، تؤجل اجللسة و يتم استدعاؤه مرة ثانية 116المادة 

و للطالب احلق يف تقدمي طعن . ميثل أمام الس بعد االستدعاء الثاين، فإن هذا األخري ينعقد و ينطق بالقرار

  .ريخ إبالغه بقرار السأيام بعد تا) 10(ضد قرار الس التأدييب يف أجل ال يتعدى عشرة 

عند اية . يستدعى الطالب الذي ارتكب خمالفة، لالستماع ألقواله من قبل الس التأدييب 117المادة 

  .املناقشات، يتم التداول بني أعضاء الس، يف غياب اجلهات املعنية، عن طريق التصويت و حتدد العقوبة

لتأدييب تنظيم و سري مداوالت الس و إجراءات معاجلة امللف حيدد النظام الداخلي للمجلس ا 118المادة 

  .التأدييب حىت اختاذ القرار النهائي

  .ساعة اليت تلي انعقاد الس 72يبلغ قرار الس التأدييب للمعين باألمر خالل  119المادة 

  :يبلغ قرار العقوبة 120المادة 

  للمعين باألمر؛ −

  ؛يدرج يف امللف البيداغوجي للمعين −

  ينشر يف املؤسسة؛ −

للمؤسسات اجلامعية األخرى و الديوان الوطين للخدمات اجلامعية، إذا كانت العقوبة تتمثل يف اإلقصاء  −

  .ملدة سنة على األقل

يقدم هذا االلتماس  . ميكن للطالب املعاقب أن يلتمس كتابيا العفو لدى مدير املؤسسة اجلامعية 121المادة 

  .يوما بعد تبليغ القرار) 15(ن قبل املعين، يف أجل أقصاه مخسة عشر كتابيا و مؤرخا و ممضيا م
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  .بعد انقضاء مدة العقوبة، حيق للطالب التمتع جبميع حقوقه اجلامعية من جديد 122المادة 

  اإلشراف: الفصل العاشر

 احلياة اجلامعية اإلشراف مهمة متابعة و مرافقة دائمة للطالب دف متكينه من االندماج يف د عَ يُـ  123المادة 

 . وتسهيل حصوله على املعلومات حول عامل الشغل

  :و ذه الصفة، تكتسي مهمة اإلشراف جوانب عديدة، منها على اخلصوص

  اجلانب اإلعالمي و اإلداري، و يأخذ شكل االستقبال و التوجيه و الوساطة؛ −

الشخصي للطالب و مساعدته يف اجلانب البيداغوجي، و يأخذ شكل املرافقة يف التعلم و تنظيم العمل  −

  بناء مساره التكويين؛

  اجلانب املنهجي، و يأخذ شكل تلقني مناهج العمل اجلامعي، بصفة فردية و مجاعية؛ −

  اجلانب التقين، و يأخذ شكل التوجيه يف استعمال األدوات و الدعائم البيداغوجية؛ −

  ساره التكويين؛اجلانب النفسي، و يأخذ شكل حتفيز الطالب و حثه على متابعة م −

  .اجلانب املهين، و يأخذ شكل مساعدة الطالب على إعداد مشروعه املهين −

) 04(حبد أقصاه أربع  نظم اإلشراف من قبل مؤسسة التعليم العايل لفائدة طلبة السنة األوىليُ  124المادة 

بني املشرف و مدير ، يف إطار التزام فردي أشهر يف السنة) 09(ساعات يف األسبوع و ملدة ال تتعدى تسعة 

  .املؤسسة

  .يتعني على املؤسسة إعالم الطلبة بالرتتيبات املوضوعة يف جمال اإلشراف

  :و تتشكل من، "اإلشراف"ث جلنة لدى املدرسة، تدعى جلنة دَ حتُ  125المادة 

  مدير املدرسة، رئيسا؛ −

  املدير املساعد املكلف بالدراسات؛ −

  رؤساء األقسام؛ −

  .نهم لتقدير مدير املدرسةأساتذة باحثني يرتك تعيي −

و يف هذا اإلطار تسهر على السري احلسن للنشاطات  ،على مستوى املدرسة اإلشرافَ  ظم اللجنةُ نَ تُـ  126المادة 

  .املرتبطة بتطبيق األحكام التنظيمية املتعلقة باإلشراف
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  الطالبيةالعلمية و النوادي الثقافية ممثلو الطلبة، الجمعيات : الفصل الحادي عشر

عند بداية كل سنة جامعية، جيب على كل فوج و دفعة انتخاب ممثل و نائب ميثلهم على مستوى  127المادة 

  .اللجان البيداغوجية، جملس اإلدارة و الس التأدييب

  .ينتخب ممثلو الطلبة حبضور ممثل اإلدارة

  .بني و السرية املثاليةالجيب انتخاب ممثلي الطلبة من بني الطلبة ذوي األداء الدراسي  128المادة 

ممارسة خمتلف النشاطات الرياضية  النوادي العلمية و والثقافية يتمتع الطلبة حبرية إنشاء اجلمعيات  129المادة 

  .الثقافية طبقا للقوانني السارية املفعول و

ة من قرار تسليم نسخداخل املدرسة املعتمدة و النوادي العلمية الطالبية  اتجيب على اجلمعي 130المادة 

  .اعتمادها و أعضاء مكتبها إىل األمانة العامة للمدرسة عند تأسيسها و بعد جتديد مكتبها

املعتمدة موافاة األمانة العامة بربنامج سنوي و النوادي العلمية  الثقافيةجيب على اجلمعيات  131المادة 

لعامة للمدرسة حبصيلة سنوية لنشاطاا من و يف اختتام السنة اجلامعية، جيب كذلك موافاة األمانة ا. لنشاطاا

  .أجل تقييمها

استخدامها لغري األغراض  مينع ، إن وجدت،حتت تصرف اجلمعيات مؤقتا املقرات املوضوعة 132المادة 

  .و النوادي العلميةالثقافية ، و طبقا للقانون األساسي هلاته اجلمعيات املرخص ا من طرف املدرسة

داخل  قة مبهامهاالذات الع حبرية عقد االجتماعاتو النوادي العلمية  الثقافية معياتتتمتع اجل 133المادة 

سبب ذلك يف عرقلة النشاطات البيداغوجية تشريطة أال ي ،مسبق من اهليئات املختصةكتايب  ترخيصبعد  ،املدرسة

  .باملدرسةالعلمية  و 

 رات عامة يف إطار نشاطات اجلمعياتمن أجل إلقاء حماض املدرسةدعوة أي شخص غريب عن  134المادة 

  .املدرسةضع للموافقة املبدئية من سلطات خت و النوادي العلمية، الثقافية

منها احلفاظ  و ،ختضع اجلمعيات لنفس القوانني املطبقة على الطلبة، من ناحية قواعد اآلداب العامة 135المادة 

احلفاظ على املمتلكات  التسامح و املعاملة احلسنة و و الذي يعتمد على احرتام الغري املدرسةعلى النظام داخل 

  .باملدرسةالتجهيزات  و

اإلخالل بالنظام املعرقل للسري احلسن  مينع منعا باتا كل نشاط يستهدف القيام بالتشويش و 136المادة 

اإلعالنات  ،اتاالمتحان املنع من حضور الدروس و، املقاطعةغلق أبواب املدرسة، : مثل ،للنشاطات البيداغوجية

   .غريها و ،التجمعات غري املرخص ا للتحريض على اإلضراب و
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، كما هي و النوادي العلمية الطالبية التأديبية على اجلمعيات اإلجراءاتتطبق  ،يف حالة املخالفة 137المادة 

  .حمددة يف التنظيم املعمول به

تكون املخالفات من الدرجة  من هذا النظام، )105(باإلضافة إىل املخالفات املذكورة يف املادة  138المادة 

  :األوىل بالنسبة للجمعيات الطالبية هي

  ؛استدعاء شخص غريب عن اجلامعة إللقاء حماضرات عامة بدون ترخيص مسبق −

  ؛، مهما كان نوعهااإلعالنات غري املرخص ا −

  ؛التنظيم أو املشاركة يف جتمع لإلضراب بدون إشعار مسبق −

  .غريها مجع األموال و التربعات وسويق، محلة التتنظيم  −

تكون املخالفات من الدرجة من هذا النظام، ) 106(باإلضافة إىل املخالفات املذكورة يف املادة  139المادة 

  :الثانية بالنسبة للجمعيات الطالبية هي

  ؛تكرار املخالفات من الدرجة األوىل −

  .املدرسةاألغراض املرخص ا من طرف هيئات  استعمال املقرات املوضوعة حتت تصرف اجلمعيات لغري −

، )138(ميكن للمجلس التأدييب أن يصنف أي خطأ من الدرجة األوىل أو الثانية خارج املواد   140المادة 

  .يقره للتطبيق و ،أعاله )139(

  .هذا النظاممن  )108(عقوبات املطبقة على خمالفات الدرجة األوىل هي نفسها احملددة يف املادة ال 141المادة 

تكون العقوبات املطبقة على  ،من هذا النظام )109(زيادة عن العقوبات املذكورة يف املادة  142المادة 

  :خمالفات الدرجة الثانية حمددة كما يلي

  ؛ة املخالفةر ب خطو سحتدد مدة التوقيف من طرف الس التأدييب ح توقيف نشاطات اجلمعية، و −

 .يف حالة خطأ فادح أو تكرار خمالفات الدرجة األوىل الغلق النهائي ملكتب اجلمعية −

  ةالمكتب: الباب الثالث

  :ص الدخول إىل مكتبة املدرسة و االستفادة من رصيدها الوثائقي للفئات اآليت ذكرهاص خيُ  143المادة 

  الطلبة املسجلون بصفة نظامية؛ األساتذة و −

األساتذة، الطلبة (به يف إدارة و تسيري املكتبة األشخاص املرخص هلم من قبل مسؤول املكتبة أو من ينو  −

  ).واملوظفني
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  .يعمل بنك اإلعارة طوال فرتة حتددها اإلدارة 144المادة 

  :متنح لطلبة و رواد مكتبة املدرسة بطاقة قارئ مقابل تسليم 145المادة 

  شهادة عمل بالنسبة للموظفني و العمال؛ −

  شهادة تسجيل بالنسبة للطلبة؛/بطاقة الطالب −

ة من قبل اهليئة البيداغوجية املخولة بالنسبة لألساتذة املشاركني يشهادة تثبت االرتباط باملدرسة ممض −

 .، زيادة على صك بريدي ممضي على بياض أو جواز السفرواملؤقتني

ال ميكن إعارا . تعترب هذه البطاقة أو الرتخيص وثيقة شخصية ال بد من تقدميها عند كل طلب 146المادة 

و جيب على كل معين جتديد بطاقة القارئ مع مطلع كل سنة  .د ضياعها، جيب إبالغ اجلهات املعنيةوعن

   .جامعية

دراسة، هلذا فإن التزام اهلدوء التام فيها أمر ضروري، و كل من  تعترب قاعة املطالعة قاعة عمل و 147المادة 

  .ني و تتخذ ضده اإلجراءات املخولة قانونايتسبب يف عرقلة السري احلسن لقاعة املطالعة سوف يطرد يف احل

  .تعمل قاعة املطالعة حسب التوقيت احملدد من طرف اإلدارة و

   :مينع منعا باتا السلوكيات اآلتية 148المادة 

  ؛أخذ كتاب أو اخلروج به من املكتبة دون ترخيص أو دون إمتام إجراءات اإلعارة −

  ؛الرفوف ذ الكتب من علىخأ الدخول إىل خمزن املكتبة و −

 ؛الكتابة أو التخطيط أو أي شكل من أشكال إتالف الكتب −

  نسخ الكتب دون ترخيص صريح من قبل املسؤول عن املكتبة؛ −

  ؛وضع املالبس فوق الطاوالت −

  .داخل قاعة املطالعة و الشرب األكل التدخني و −

العاملني باملكتبة تؤدي  وظفنيكل حماولة لعرقلة السري احلسن للمكتبـة مبا يف ذلك املشاجرة مع امل 149المادة 

  :إىل عقوبات حسب درجة خطورا إىل ما يلي

  ؛التنبيه −

  ؛الدعوة إىل مغادرة املكان −

  ؛من مسؤول املكتبة قراراملنع من دخول املكتبة فرتة معينة مبوجب  −

  . املدرسة ةالطرد النهائي من مكتب −
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إذا مل  و ،واحدة أصلية ةتعويضه يف نسخ أو أتلف كتابا فهو جمرب على  كل طالب ضيع أو شوه 150المادة 

ضده و ميكن اختاذ إجراءات تأديبية . مرات) 03(ثالث يتوفر يف السوق فهو جمرب على تسديد قيمته املالية 

  . حسب احلالة

  .مرات) 05(مخس  أو أتلف كتابا فهو جمرب على تسديد قيمته املالية  ضيع أو شوهكل أستاذ 

ه ميكن و ،ذلك ضمن االستعارة اخلارجية كتابني ملدة أسبوع و) 02(يستعري ميكن للطالب أن  151المادة 

  .ملدة أسبوع آخراالستعارة هذه  جتديد

ذلك  و ،جيب على مجيع رواد املكتبة تسوية وضعيتهم جتاه املكتبة مع كل اية سنة جامعية 152المادة 

ص من االستفادة لوثيقة إلزامية ليتمكن أي شخهذه ا ،املكتبة طلب وثيقة تربئة من بالتقرب من بنك اإلعارة و

الوثائق اخلاصة ال تسلم هلم  ،أما بالنسبة للطلبة املتخرجني. مع مطلع السنة اجلامعية القادمة من خدمات املكتبة

  . إال بعد اسرتجاع الكتب املستعارة م

عدم فتحها إال بعد رجوع  ، وعند عموم الفوضى أمام بنك اإلعارة من حق املوظف توقيف اإلعارة 153المادة 

  . النظام أمام بنك اإلعارة

تأخري يف إرجاع الكتب املستعارة بعد التاريخ احملدد يعرض إىل عقوبة احلرمان من االستعارة ملدة  كل  154المادة 

  .تساوي ضعف مدة التأخري

  .وزتهاخلارجية يكون املستعري مسؤوال عن الكتب اليت حب طيلة مدة االستعارة 155المادة 

كل خرق للنظام الداخلي للمكتبة يؤدي إىل عقوبات حسب درجة خطورا كاحلرمان املؤقت أو   156المادة 

  .الس التأدييب علىقد حيال الطالب  الدائم من اإلعارة بنوعيها و

 حالة يف ضمن االستعارة اخلارجية و) يوما 30( شهركتب ملدة   أربعة) 04(حيق لألساتذة استعارة  157المادة 

  . األستاذ أن جيدد استعارته قبل انقضاء األجل احملدد لالستعارة اخلارجية احلاجة املاسة لتلك الكتب على

بعد احلصول على إذن   مينع على أي شخص الدخول إىل خمزن املكتبة إال يف احلاالت االستثنائية و 158المادة 

  . كتايب من مسؤول املكتبة

ريح صكل من خيرجها دون ت الثمينة و القواميس، الكتب النادرة و إعارة املوسوعات ومينع منعا باتا  159المادة 

  .يعرض للعقوبات املنصوص عليها قانونيا

لذلك يعلم القراء عن  ،إحصائها كل سنة أثناء العطلة الصيفية تعاد عملية جرد وثائق املكتبة و 160المادة 

الذي جيب أن يتم دون أي  أجل السرتجاع الوثائق املستعارة و خربتاريخ آ و ،طريق اإلعالن بتاريخ هذه العملية
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مسؤويل املكتبات  نتائج هذه العملية ترسل من و .يوما قبل تاريخ انطالق عملية اجلرد 15استثناء من املستعريين 

  .املدرسةالذي بدوره يرسل تقريرا شامال عن وضعية اجلرد إىل السيد مدير  إىل مدير املكتبة و

   .تتوقف اإلعارة اخلارجية أثناء العطل الرمسية 161 المادة

  .عند غياب مسؤول املكتبة يسهر مساعدوه على التطبيق احلريف هلذا النظام 162المادة 

  التقنيون، العمال المهنيون و المتعاقدون، األساتذة المستخدمون اإلداريون و: الباب الرابع

  الراحة القانونية أيام – المدة القانونية للعمل: األولالفصل 

حتت تصرف املدرسة إما يف مكان  املوظفيقصد باملدة القانونية للعمل الوقت الذي يكون فيه  163المادة 

  .العمل نفسه، و إما يف مكان آخر من أجل إعداد أو أداء مهام مرتبطة مبناصب عمله

التقنييـن و عمال املصــاحل بأربعني  وحتدد املدة األسبوعية للعمل بالنسبة للمستخدمني اإلداريني  164المادة 

  . ساعة) 40(

أيام عمل، يف ظروف ) 5(تؤدى ساعات العمل خالل األسبوع حسب نظام الدوام املستمر، و توزع على مخسة 

  .العمل العادية

  :حيدد تنظيم ساعات العمل من يوم األحد إىل يوم اخلميس مدرجا كما يأيت

  اعة الثانية عشرة،من الساعة الثامنة إىل الس: صباحا −

  .من الساعة الواحدة بعد الزوال إىل الساعة الرابعة و النصف: مساء −

  .لالسرتاحة بني الساعة الثانية عشرة و الساعة الواحدة بعد الزوال) 01(ص ساعة واحدة ص ختَ 

ليهم، طبقا خيضع املستخدمون األساتذة مبختلف رتبهم ملدة العمل األسبوعية و املهام املسندة إ 165المادة 

املتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ  2008ماي   03املؤرخ يف 08/130ألحكام املرسوم التنفيذي 

  .الباحث

ميكن مطالبة املوظفني املنتمني لبعض األسالك بتأدية مهامهم ليال بني الساعة التاسعـة ليال  166المادة 

  .ظرا خلصوصية املصلحة، و ذلك ن)05.00(و الساعة اخلامسة صباحا ) 21.00(

مع مراعاة مدة العمل اليومية القصوى املنصوص عليها يف التشريع املعمول به، ميكن دعوة املوظفني  167المادة 

 .لتأدية ساعات عمل إضافية

 .للموظف الذي عمل يف يوم راحة قانونية احلق يف راحة تعويضية لنفس املدة 168المادة 
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احرتام مواقيت العمل، و هذا بالتوقيع اإلجباري على كشف احلضور اليومي ني بيلزم مجيع املوظف 169المادة 

التوقيع على   د عَ يُـ  و. مراقبة رئيسهم اإلداري املباشر إشراف و ذلك حتت مسؤولية و و .عند الدخول و اخلروج

  . آخر خطأ مهنيا يعاقب عليه موظفبدل  ملوظفكشف احلضور 

ان العمل بعد املواقيت احملددة مبثابة تغيب غري شرعي ينجر عنه خصم من يعترب الوصول إىل مك 170المادة 

  .مل يقدم عذرا مقبوال الراتب ما

احرتام مواقيت العمل بصفة اعتيادية و منتظمة و متكررة، إخالال بقواعد االنضباط العامة عدم  د عَ يُـ  171المادة 

  .تطبيق اإلجراءات التأديبية املعمول ا   و يرتتب عنه

  .مدير املدرسةبتعليمة من يتم مراقبة مواظبة األساتذة بواسطة نظام يتم إحداثه  172المادة 

  الغيابات –العطل  :الثانيالفصل 

  .ميكن استدعاء املوظف املتواجد يف عطلة ملباشرة نشاطاته للضرورة امللحة للمصلحة 173المادة 

  .وم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتربت ذلك ضرورياميكن اإلدارة بالنسبة للعطل املرضية أن تق 174المادة 

 .تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إىل أخرى ال ميكن 175المادة 

غري أنه ميكن اإلدارة، إذا استدعت ضرورة املصلحة ذلك أو مسحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو 

 .جتزئتها يف حدود سنتني

يعاقب على كل غياب غري مربر عن العمل خبصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، و ذلك  176المادة 

 .دون املساس بالعقوبات التأديبية املنصوص عليها يف التنظيم املعمول به

  الغياب –التنقل  – الخروجأحكام خاصة ب :الثالثالفصل 

ات العمل إال برخصة كتابية تسلم له من رئيسه أثناء أوق  باخلروج من املصلحة للموظفال يسمح  177المادة 

  .أو من ينوبه اإلداري املباشر

يغادر مكان عمله أثناء أوقات العمل خالفا للكيفية املبينة أعاله، يتعرض لعقوبة إدارية  موظفكل  178المادة 

  .الذين تتطلب طبيعة نشاطهم اخلروج باستمرار املوظفنيباستثناء 

 اخلروج بدون رخصة إخالال بقواعد االنضباط العامة و يرتتب عنه تطبيق اإلجراءات يعترب تكرار 179المادة 

  .اجلاري ا العمل التأديبية

  .جيب أن يكون كل تغيب مرخصا كتابيا مسبقا 180المادة 
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ساعة، اختاذ اإلجراءات القانونية  48يرتتب عن كل غياب غري مرخص به مسبقا و غري مربر قبل  181المادة 

  .مةالالز 

املعين مع إشعار  املوظفساعة، توجيه إعذار إىل  48ب غري مربر مدته يرتتب عن كل تغي  182المادة 

ساعة من  48يف حالة عدم االستجابة بعد انقضاء . باالستالم ليلتحق مبنصب عمله مع تقدمي التربيرات الالزمة

تطبق عليه اإلجراءات القانونية السارية  يف وضعية التخلي عن املنصب و املوظفاستالم اإلعذار، يعترب هذا 

  .املفعول ذا الصدد

السفر يف مهمة يكون بتصريح من مدير املدرسة أو من ينوبه، و مينع منعا باتا السفر خارج الوطن  183المادة 

  .إال بتصريح من مدير املدرسة ماعدا يف حاالت العطل الرمسية

 ؛ألغراض مهنية فقط و بعلم املسؤول املباشر املدرسةصاحل و داخل بني امل ما املوظفنيخيضع تنقل  184المادة 

  .املعين لعقوبة من الدرجة األوىل املوظفو يف حالة خمالفة ذلك، يتعرض 

دون مراعاة أحكام املادة املذكورة أعاله، عدم احرتام  املوظفيعترب التمادي أو التكرار يف تنقل  185المادة 

  .تب عنه تطبيق اإلجراءات التأديبيةقواعد االنضباط العامة و يرت 

  االنضباط العام: الرابعالفصل 

   جبميع الواجبات الواردة يف النصوص القانونية األساسية املوظفنييقصد باالنضباط العام تقيد  186المادة 

  .يف اإلخالص و التحفظ و احلياد –على وجه اخلصوص –اخلاصة، السيما االلتزامات املتمثلة 

جتاه املدرسة، و خاصة يف عدم  املوظفنيجيب االلتزام بسلوك مشرف من خالل نزاهة و وفاء  187المادة 

  : اقرتاف املخالفات التالية

األعمال و احملاوالت التخريبية للممتلكات العقارية و املنقولة املرتكبة عمدا و بدوافع عدوانية و املتسببة يف  −

  عرقلة و اختالل السري احلسن للمدرسة؛

  و اختالس أمالك و وسائل املدرسة؛سرقة  −

  االستعمال االحتيايل ألمالك و وسائل املدرسة لغايات غري مشروعة؛ −

التقصري و االمتناع غري املربر يف تنفيذ التعليمات القانونية الصادرة عن السلطة اإلدارية، و املرتتب عنها أضرار  −

  فادحة؛  أو خسائر

 الفوضى و االضطرابات يف املدرسة؛   دف زرع التهديدات و التحرشات داخل أماكن العمل −

  تنقل املوظفني بني املصاحل أو داخل املدرسة و جتمعهم ألسباب خارج األغراض املهنية؛ −
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  .عدم احرتام مواقيت العمل بكيفية متكررة و اعتيادية −

شرف ال ينال بسلوك م –داخل املصلحة و خارجها - جيب االلتزام بالتحفظ يف التحلي باستمرار  188المادة 

  .مع صفة الوظيفة املشغولة من مسعة املدرسة، و كذا االمتناع عن كل نشاط يتناىف

يعد كل نشاط غري مرتبط مبنصب العمل، و كذا إفشاء األسرار املهنية و النيل من املصاحل املادية  189المادة 

قاللية و فعالية منافيا للنظام العام، عن أداء واجباته املهنية بكل است املوظفواملعنوية للمدرسة و اليت تشغل 

  : ويندرج حتت هذا االلتزام املخالفات التالية

اإلخفاء العمدي لنشاط يتناىف مع ممارسة الوظيفة املشغولة أو التهرب من الواجبات التنظيمية دف  −

  اإلضرار باملدرسة؛

اء خطب دعائية أثناء العمل أو إلق املدرسةإدارة من تنظيم اجتماعات مهما كانت طبيعتها دون رخصة  −

  و مبناسبة أدائه؛

تنظيم التربعات و مجعها مهما كانت طبيعتها، يف أماكن العمل خارج اإلجراءات القانونية و دون رخصة  −

  مسبقة من إدارة املدرسة؛

أو يطلع عليه،  املوظفأو حدث أو خرب حيوزه  اإلخالل بالتزام السر املهين و إفشاء حمتوى أي وثيقة −

  ثناء ما تقتضيه ضرورة اخلدمة؛باست

  إخفاء ملفات اخلدمة و أوراقها و وثائقها أو إتالفها و حتويلها أو اطالع الغري عليها؛ −

  أعمال العنف البدين و القذف و الشتم و التهديد داخل أماكن العمل؛ −

لسري التجمعات خارج النشاط النقايب داخل أماكن العمل و حميط احلرم اجلامعي، قصد اإلخالل با −

  احلسن للمدرسة، و خدمة ألغراض تتعارض مع ممارسة احلقوق املعرتف ا قانونيا؛

الطبخ و تسخني األكل و استعمال  يعترب كل موظف مسؤوال عن احلوادث اليت ميكن أن تنجر عن −

  داخل املكاتب و املرافق األخرى؛ باملوظفاآلالت الكهرومنزلية اخلاصة 

  .ية و اإلدارية إىل أي نشاط يتناىف مع اهلدف الذي خصصت من أجلهمينع حتويل املقرات البيداغوج −

جيب االلتزام باحلياد من خالل مراعاة مبدأ تساوي اجلميع يف االستفادة من خدمات املدرسة دون  190المادة 

  :متييز أو معاملة جمحفة بأي شكل من األشكال، و يتمثل عدم مراعاة هذا االلتزام فيما يلي

  ولة تزوير وثائق املصلحة قصد اإلضرار بأحد املستفيدين من خدمات املدرسة؛تزوير أو حما −

  استعمال الوظيفة للتفضيل أو اإلضرار باملستفيدين من خدمات املدرسة؛ −



30 

 

 .دون مربر مقنع املدرسةاحملاباة أو إقصاء مستعملي مصاحل  −

يمات األمنية املتعلقة بالكهرباء و الغاز احملافظة على مكان عمله، و مراعاة التعل املوظفيتعني على  191المادة 

  .و املياه و غلق النوافذ قبل مغادرته مكان عمله، و باألخص يف املخابر و الورشات

  أحكام خاصة باألساتذة: الخامسالفصل 

وع النصوص التنظيمية خيضع األستاذ الباحث حلقوق املوظف و واجباته املنصوص عليها يف جمم 192المادة 

 ا، كما خيضع هلذا النظام الداخلياملعمول .  

يتعني على األستاذ الباحث ضمان خدمة التدريس وفقا للحجم الساعي السنوي املرجعي احملدد  193المادة 

و يقابل هذا احلجم الساعي . ال حيسب من ضمنها أي شكل آخر من النشاط البيداغوجي ساعة دروس 192بـ

   .عة من األعمال التطبيقيةسا 384ساعة من األعمال املوجهة أو  288

  .، يراجع هذا احلجم زيادة32إذا كان هذا العدد دون . احلجم الساعي يساير عدد أسابيع التدريس لكل سنة

يستفيد األستاذ الباحث من رخص غياب دون فقدان الراتب، للمشاركة يف املؤمترات و امللتقيات  194المادة 

بنشاطاته املهنية حسب الكيفيات و الشروط املنصوص عليها يف التنظيم  ذات الطابع الوطين أو الدويل اليت تتصل

  .املعمول به

   .غيابه، يلزم األستاذ مبأل استمارة خمصصة لذلكللتكفل بطلبته أثناء 

تكوين متواصل يهدف إىل حتسني مستواهم و لتطوير مؤهالم من ، بصفة دائمة، يستفيد األساتذة 195المادة 

  .فهم يف جمال نشاطام وفق الشروط املنصوص عليها يف التنظيم املعمول بهو كذا حتيني معار 

  :يكلف األساتذة باختالف رتبهم حسب التنظيم املعمول به مبا يأيت 196المادة 

  ضمان التدريس حسب احلجم الساعي املنصوص عليه؛ −

  حتضري دروسه و حتيينها؛ −

  املشاركة يف أشغال فرقته أو جلنته البيداغوجية؛ −

  ان إعداد خمتلف املستندات البيداغوجية؛ضم −

  ضمان حسن سري االمتحانات اليت يكلف ا؛ −

  تصحيح أوراق االمتحانات اليت يكلف ا؛املشاركة يف حتضري املواضيع و  −

  املشاركة يف مداوالت جلان االمتحانات؛ −

  .ساعات يف األسبوع من أجل نصحهم و توجيههم) 03(ة ثالث باستقبال الطل −
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يشارك األساتذة باختالف رتبهم يف مراقبة االمتحانات، حيث ُتلزم املصلحة املخولة بتسليم  719المادة 

حيدد االستدعاء جدول تواريخ االمتحانات . ساعة مسبقا 48استدعاء مراقبة االمتحانات لكل أستاذ على األقل 

تثنائية أن يستدعى األساتذة عن كما ميكن يف احلاالت االس.املعنية باحلضور للحراسة و كذا التوقيت و القاعة

  ...).يف قاعة األساتذة، أو أمانة القسم(طريق اإلعالن 

مراقبة اهلوية، احليلولة دون الغش، عد أوراق االمتحان قبل (حيرص األستاذ املراقب على السري احلسن لالمتحان 

  ...).تسليمها

  : به، يلتزم األستاذ مبا يلي عالوة على االلتزامات الواردة يف التنظيم املعمول 198المادة 

  ؛تقدمي استمارة املتابعة البيداغوجية بصفة يومية ملصلحة املواظبة و اإلحصاء −

دقيقة، و يقدم تقريرا ) 15(انتظار الطلبة يف حال التأخر اجلماعي داخل احملل البيداغوجي مخسة عشر  −

  بغياب مجاعي للطلبة بعد مضي املدة املذكورة ملصلحة املواظبة؛

  ان التدريس مهما كان عدد الطلبة احلاضرين؛ضم −

 تفعيل الدروس على اخلط، و استعمال التكنولوجيات احلديثة يف أداء مهامه؛ −

 .تقدمي التقارير السداسية و السنوية للحصائل البيداغوجية و العلمية −

صلحة، كتحضري مواضيع قد توكل إىل األستاذ نشاطات أخرى ظرفية متليها ضرورة املاملهام األساسية،  زيادة على

امتحانات املسابقة الوطنية، املشاركة يف عملية تصحيحها، و حراستها، تسجيالت الطلبة اجلدد، األبواب املفتوحة 

  . و األيام اإلعالمية، اخل

  :يكلف مسؤول املقياس مبا يأيت 199المادة 

  تنشيط أعمال فريقه البيداغوجي؛ −

  ؛يا وفق رزنامة يسلم نسخة عنها إىل رئيس القسمتنظيم اجتماعات جلنته البيداغوجية شهر  −

 مسك سجل حماضر اجتماعات جلنته البيداغوجية و تقدميه لرئيس القسم للتأشري عليه إثر كل اجتماع؛ −

حماضر  من هذا النظام، و كذا 070حسب ما تنص عليه املادة تسليم العالمات اخلاصة باملقياس  −

 املداوالت؛

 ملقياس اية كل سداسي؛تنظيم املداوالت اخلاصة با −

  حضور املداوالت النهائية؛ −

 .للمقياس مساعدة رئيس القسم يف التسيري البيداغوجي −
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من مكافأة حتتسب استنادا إىل السعر الساعي املنصوص عليه يف األستاذ مسؤول املقياس يستفيد  200المادة 

    . التنظيم املعمول به

   .لفائدة طلبة السنة األوىل تابعة وضع اإلشرافمبيس القسم، يكلف زيادة على املهام املوكلة لرئ 201المادة 

رئيس القسم عن طريق مأل استمارة مع  بالتنسيق مسبقاأو تكثيفها يكون /تعويض الدروس و 202المادة 

ساعة للتوقيت احملدد هلا و هذا عن طريق  48و يبلغ الطلبة بتوقيت احلصة و مكاا قبل  .خمصصة لذلك

  .القانونية املخصصة للطلبة االسرتاحةع مراعاة أوقات ، ماإلعالن

حصص  أو/و )إضراب الطلبةالسيما (ت االستثنائية االاحلحصص التعويض يف  األستاذ الذي يضمن فعليا

  .، يستفيد من مكافأة حتتسب استنادا إىل السعر الساعي املنصوص عليه يف التنظيم املعمول بهالتكثيف

  :تاذ الباحث من منحة حتسني األداء البيداغوجي و العلمي وفق املعايري التاليةيستفيد األس 203المادة 

  احرتام توقيت األعمال البيداغوجية املوكلة له؛ −

  احرتام آجال إجناز الربنامج البيداغوجي؛ −

  ؛املشاركة الفعلية يف أعمال اهليئات البيداغوجية و العلمية −

  املشاركة الفعلية يف نشاطات تقييم الطلبة؛ −

 .استعمال التكنولوجيات احلديثة يف النشاطات البيداغوجية و البحث −

  . حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق تعليمة أو مذكرة مصلحة تصدرها اهليئة املخولة

 األمن الداخلي :الخامسالباب 

ية جيرتيبات تدر و احملافظة و الدفاع، تكفله ت يعترب األمن الداخلي ضمن إطار تدابري الوقاية 204المادة 

  . ومالئمة، ذات هدف ردعي و وقائي أساسا، و زجرية عند االقتضاء

  .يتشكل األمن الداخلي للمدرسة يف مكتب األمن الداخلي للمدرسة امللحق باألمني العام 205المادة 

  :فيما يلي للمدرسةتتمثل مهمة األمن الداخلي  206المادة 

 السهر على أمن األشخاص داخل املدرسة؛ −

  ؛املنشآت األساسية والتجهيزات العقارية، و احملافظة على املمتلكات العمومية املنقولة و −

  توفري اجلو املناسب للسري العادي للنشاطات البيداغوجية و املهنية يف أماكن العمل؛ −

  اختاذ مجيع التدابري االستعجالية خبصوص اإلنذار و اإلنقاذ؛  −

كذا  و ،اآلليات املرافق و مجيع املباين و و املدرسةمداخل  مراقبة تنظيم عملية الدخول و حراسة و −
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  ؛الزوار على مدار الساعة العمال و الطلبة و

   ؛اإلدارة املخولة قانونا تسلمهإال بتصريح  املدرسةمنع إخراج جتهيزات  −

 التبليغ عن كل من له عالقة بذلك للجهات ، واملدرسةمنع توزيع املنشورات غري املرخصة من إدارة  −

  .املختصة

متارس صالحيات األمن الداخلي للمدرسة ضمن حدود احلرم اجلامعي، و ميكن أن تتسع إىل  207المادة 

  . حوافه، و كذلك إىل املساحات و املصاحل ااورة املباشرة التابعة له

أعمال متس بأمن يقصد حبواف احلرم اجلامعي املساحات املتامخة حلوزة املدرسة، و اليت ميكن من خالهلا القيام ب

  .املؤسسة

   :االلتزام مبا يلي ، و كذا شركات األمن اخلاصة،جيب على مجيع أعوان األمن واحلراسة 208المادة 

  ؛ )بدلة العمل( ارتداء الزي الرمسي  −

  ؛)تعليقها(استظهار البطاقة املهنية بشكل دائم  −

  ؛ احلضور ألماكن العمل يف الوقت احملدد −

  .املناوببل حضور عدم مغادرة مكان العمل ق −

   :عند تسليم املهام جيب على كل عون أمن أو حارس التأكد مما يلي 209المادة 

  غلق األبواب و النوافذ جلميع املكاتب و املخابر و األقسام خارج أوقات العمل؛ −

  مراقبة مجيع األمالك املنقولة و التأكد دائما من العدد املوجود؛ −

درسة إال بواسطة ترخيص باخلروج ممضي من قبل املسؤولني املباشرين أو عدم السماح خبروج أي عتاد من امل −

  .مصاحل املديرية ذات الصلة

   :يلتزم كل عون أمن أو حارس مبراقبة ما يلي 210المادة 

  عدم السماح خبروج كل مركبة تابعة للمدرسة إال بواسطة ترخيص باخلروج ممضي من قبل املسؤولني املباشرين؛ −

  نقوالت اخلارجة من املدرسة و تسجيلها يف سجل خاص سلم من اإلدارة؛مراقبة مجيع امل −

  إىل املدرسة؛) الداخلة(مراقبة مجيع األشياء الواردة  −

  .التأكد من هوية أصحاب السيارات و مرافقيهم الوافدين إىل املدرسة −

   :بالنسبة لزوار املدرسة، جيب إتباع ما يلي 211المادة 

  املصلحة املقصودة؛تسجيل اسم و لقب الزائر و  −
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، و ال تقبل أية بطاقة )بطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة أو البطاقة املهنية(االحتفاظ ببطاقة اهلوية  −

  أخرى؛

  .كل زائر ملزم باحرتام القانون الداخلي للمدرسة −

؛ و عليهم االلتزام من باب أوىل أي جتمع للحراس و أعوان األمن مبركز احلراسة و مع األجانب مينع 212المادة 

  .بالدوريات املستمرة يف خمتلف أرجاء احلرم اجلامعي

  .مينع منعا باتا إلصاق أي إعالن أو أية وثيقة غري مرخص ا من قبل املسؤولني 213المادة 

مينع توقف السيارات داخل املدرسة خارج أوقات العمل و أيام العطل، و يستثىن من ذلك  214 المادة

  .خص هلا من قبل املصاحل ذات االختصاص يف املدرسةالسيارات املر 

  .لدى املصاحل املختصة  يف حالة وقوع أي طارئ أو حادث يتم التبليغ عنه فورا 215 المادة

قصد تسجيل عمليات تنفيذ أعمال األمن الداخلي، و األحداث و الوقائع اهلامة اليت جرت مبناسبة  216المادة 

  .للمدرسة األمني العاممن قبل بانتظام  يهقم و يؤشر علير  ذلك، يفتح سجل خصيصا لذلك

بدقة ملحوظة، واجبات الوالء  احلراس أن يأخذوا بعني االعتبار و جيب على أعوان األمن و 217 المادة

أن ميتنعوا عن أي تدخل يف  يف التنظيم اجلاري العمل به، و اإلنصاف املنصوص عليها احلياد و والتحفظ و

  .املدرسةالنزاعات املهنية ذات الطابع اإلداري أو النقايب داخل  يف اخلالفات و عالقات العمل و

جيب على أعوان األمن و احلراس احرتام واجب السر املهين و عدم اإلدالء باملعلومات اليت يطلعون  218المادة 

  . عليها أثناء أدائهم ملهامهم أو مبناسبتها

دمي تقارير يومية إىل مسؤول األمن الداخلي حول احلالة األمنية مجيع رؤساء الفرق ملزمون بتق 219 المادة

  . العامة

األمن الداخلي تقدمي تقرير أسبوعي إىل السيد األمني العام للمدرسة حول سري مسؤول جيب على  220 المادة

  .احلالة األمنية، مبا فيها مدى تنفيذ التعليمات و احرتام اإلجراءات

  قواعد عامة: السادس الباب 

تعد مؤسسة التعليم العايل فضاء حلرية التفكري و البحث و اإلبداع و التعبري دون املساس  221المادة 

  .بالنشاطات البيداغوجية و نشاطات البحث و النظام العام

  .جيب أن تراعى بدقة قواعد النظافة اجلماعية و الفردية ألفراد األسرة اجلامعية 222المادة 

حل املختصة باملدرسة و اهلياكل التابعة هلا السهر على تنظيف املقرات اإلدارية تتوىل املصا 223المادة 
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  .والبيداغوجية، و كذا املرافق األخرى التابعة هلا، بصفة منتظمة و مستمرة وفق تنظيم العمل املعمول به

ل املسؤول يوضع إجباريا على مستوى إدارة املدرسة و األقسام سجل مرقم و مؤشر عليه من قب 224المادة 

  .املباشر حتت تصرف اجلمهور و مستعملي مرافق املدرسة إلبداء آرائهم و تسجيل احتجاجام

يتعني على املسؤول املباشر أن يطلع على حمتوى السجل بانتظام لدراسة االحتجاجات و الرد عليها  225المادة 

 املوظفقوميها و معاقبة عند االقتضاء يف أجل معقول، يف هذا الصدد يتوىل هذا املسؤول معاجلة األوضاع و ت

  .املتسبب يف التفريط و ذلك بإثبات اخلطأ املنسوب إليه

 أحكام ختامية: السابع الباب

معنية مبعرفة و احرتام مضامني هذا النظام الداخلي الذي سينشر على  أسرة املدرسةكل أطراف  226المادة 

  .نطاق واسع

مؤسسات التعليم الوظيفة العمومية و نصوص التنظيمية اليت حتكم هذا النظام مستوحى من ال 227المادة 

  .العايل، و يتعني على كل طرف االطالع عليها

  .ال يعذر أحد جبهله أحكام هذا النظام الداخلي 228المادة 

  .إدارة املدرسةمن طرف جملس  تسري أحكام هذا النظام بداية من تاريخ املصادقة عليه 229المادة 

  .ال ميكن تغيري أو تعديل مواد هذا النظام الداخلي إال بعد موافقة جملس إدارة املدرسة 230المادة 

ميكن ملدير املدرسة تعديل مواد هذا النظام، على أن يتم عرض هذا التعديل يف غري أنه و يف احلاالت االستثنائية، 

   .خالل السنة املعنية أول اجتماع لس إدارة املدرسة

  . التدابري املخالفة هلذا النظاممجيع تلغى  231المادة 

 يوم ملدرسة املنعقد بتاريخامتت املصادقة على هذا النظام الداخلي مبوجب مداوالت جملس إدارة  232المادة 

  .، و يتم إصداره مبوجب مقرر من مدير املدرسة2015جويلية  02اخلميس 
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 المراجع القانونية

، يتضمن 2006يوليو سنة  15املوافق  1427ثانية عام مجادى ال 19مؤرخ يف  03- 06أمر رقم  −

 .القانون األساسي العام للوظيفة العمومية

سنة  ديسمرب 29املوافق  1426عام  ذي القعدة 27، املؤرخ يف 500-05 املرسوم التنفيذي رقم −

 .حيدد مهام املدرسة خارج اجلامعة و القواعد اخلاصة بتنظيمها و سريها، 2005

، حيدد التنظيم 2007سبتمرب سنة  17املوافق  1428رمضان عام  5ي املشرتك املؤرخ يف القرار الوزار  −

 .اإلداري للمدرسة خارج اجلامعة و طبيعة مصاحلها التقنية و تنظيمها

، 2010سنة  يونيو 28املوافق  1431عام  رجب 15، املؤرخ يف 160- 10 املرسوم التنفيذي رقم −

 .العلوم و التقنيات بوهران يتضمن إنشاء املدرسة التحضريية يف

، يعدل 2009يوليو سنة  22املوافق  1430رجب عام  29املؤرخ يف  244-09املرسوم التنفيذي رقم  −

الذي  1997مارس سنة  9املوافق  1417عام  املؤرخ يف أول ذي القعدة 59-97م املرسوم التنفيذي رق

 .دارات العموميةو اإلحيدد تنظيم ساعات العمل و توزيعها يف قطاع املؤسسات 

، 2008مايو سنة  3املوافق  1429ربيع الثاين عام  27املؤرخ يف  130- 08املرسوم التنفيذي رقم  −

 .يتضمن القانون األساسي اخلاص باألستاذ الباحث

، 2001املوافق أول أكتوبر سنة  1422رجب عام  13املؤرخ يف  293-01املرسوم التنفيذي رقم  −

تكوين اليت يقوم ا أساتذة التعليم و التكوين العاليني و مستخدمو البحث وأعوان يتعلق مبهام التعليم و ال

 .عموميون آخرون باعتبارها عمال ثانويا

، يوضح مهمة اإلشراف و حيدد كيفيات 2009يناير سنة  03مؤرخ يف  03-09املرسوم التنفيذي رقم  −

 .تنفيذها

حتديد معايري تنقيط األستاذ الباحث لالستفادة ، يتضمن 2010ديسمرب  15املؤرخ يف  735القرار رقم  −

 .من منحة حتسني األداء البيداغوجي و العلمي

ديسمرب  15املؤرخ يف  735، يعدل القرار رقم 2013نوفمرب سنة  18املؤرخ يف  904القرار رقم  −

جي ، يتضمن حتديد معايري تنقيط األستاذ الباحث لالستفادة من منحة حتسني األداء البيداغو 2010

 .والعلمي
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التسيري البيداغوجيني  لقواعد املشرتكة للتنظيم وا حيدد، 03/11/2011املؤرخ يف  711القرار الوزاري  −

  .شهادة املاسرت للدراسات اجلامعية لنيل شهادة الليسانس و

التوجيه يف طوري  االنتقال و كيفيات التقييم و  يتضمن، 03/11/2011املؤرخ يف  712القرار الوزاري  −

 .املاسرت سانس واللي

 .يسريها ، حيدد تشكيلة جلنة اإلشراف و11/2011/ 03املؤرخ يف  713القرار الوزاري  −

يتضمن إحداث االس التأديبية يف مؤسسات التعليم العايل ، 11/06/2014املؤرخ يف  371 القرار رقم −

  .و حيدد تشكيلها و تنظيمها

 .اآلداب اجلامعية ميثاق األخالقيات و تضمني، 12/05/2010املؤرخ يف  43القرار الوزاري رقم  −


