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 ديباجة
     ّ ّفرد من أفرادها يتمتّ  للحياة الجماعية، فكل ّ املدرسة العليا لألساتذة فضاءّ  تعد   الوقاية من كل ّ ع بداخلها بحق 

ّمييز، مهما كان مصدرهما، فهم يتمتّ أشكال العنف، والتّ 
 

ة أثناء أداء واجباتهم ام ّأن بالحماية التّ عون في هذا الش

ّوممارسة حقوقهم.

قدية دون عبير عن اآلراء النّ فكير والتّ التّ ا: حرية ا بالحريات األكاديمية املتعارف عليها عامليّ عون أيضّ هم يتمتّ كما أنّ         
ّقاش الحر ّرقابة أو إكراه، والكتابة، والنّ 

 
ذلك في كنف احترام  ممارسة كل ّ اتي دون قيود؛ على أن يتم ّ، واالستقالل الذ

ّالغير والتّ 
 
حياد الوقت هم ملزمون بنهج ال . وفي نفسمير املنهي وروح املسؤولية، وتقديس الحرم الجامعيّ ي بالضّ حل

ّ يديولوجيّ اّل ا للتكوين والبحث؛ وعليه، يمنع القيام صّ ا مخصّ عموميّ  داخل حرم املدرسة باعتبارها فضاءّ  ياس يّ والس 

ّ ّداخل املدرسة العليا لألساتذة بأعمال الد  ة سواء من خالل األفعال، األقوال، الكتابة، يديولوجيّ ة واّلياسيّ عاية الس 

ّ.أو أمور غيرها أو الهندام

ادل، واحترام الغير الذي ة بين أفراد أسرة املدرسة داخل حرمها على قواعد االحترام املتبوتقوم العالقات العام ّ    

ّ لىيرتكز ع
 
ّ فرد من أفراد أسرة املدرسة االبتعاد عن كل ّ لذا يجب على كل ّ ؛اتاحترام الذ ّالس  ة، ويّ لوكيات غير الس 

ّ واملادي ّمزي واالمتناع عن جميع أشكال العنف الرّ 
 
ز؛ كما مييز، والتّ (، والتّ أو الجنس يّ  ش )األخالقيّ حرّ فظي، والتّ والل حي 

ّاملكافأة والعقاب. :والقائمة على مبدأي ،ل مسؤولية املهام املوكلة إليهفرد من أفراد هذه األسرة تحم ّ يجب على كل ّ
ّكما يجب أيضا على مستخدمي املدرسة التّ 

 
هاد في أداء الخدمة العمومية املوكلة واالجت ،ولةي بصفة أعوان الد ّحل

ّة والتّ صوص القانونيّ قيد بجميع الواجبات الواردة في النّ إليهم، فعليهم التّ  مة لسير املدرسة، س 
 
يما نظيمية املنظ

من أجل املصلحة العليا  وحياد، واستقاللية، ،ظوتحف ّ ،وإخالص صرف بحرص، واجتهاد، وكفاءة، ونزاهة،التّ 

ّفي إطار ثقافة ضمان الجودة املنشودة. للمدرسة ولطلبتها

ّ لتوفير كل ّ وتسعى املدرسة 
 

ّروط املمكنة حتى يتسنّ الش
 
د سبب وجودها، أن يرتقي بمستواه ى للط الب، الذي يع 

ّبطريقة متناسقة في مدرسة عليا لألساتذة، وأن يحظى باالحترام والتّ  له  قدير من قبل أفراد أسرة املدرسة، وبذلك فإن 

ّ
 
 إذا رافقها التّ  ا اّلحقوق

 
ّتأخذ دالالتها إال

 
ّحل دها هذا النّ ي باملسؤولية التي تتجس  ظام د في عدد من الواجبات التي يحد 

ّوميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية. ،نظيم املعمول بهوالتّ  ،للمدرسة اخليّ الد ّ

ل هذه الوثيقة النّ      
 
يخ مبارك بن مح تذة العالمةاللمدرسة العليا لألس اخليّ ظام الد ّتمث

 
د إبراهيمي  امليلي  م ّالش

ّالنّ  ة منفرد من أفرادها االلتزام به وبأحكامه املستمد ّ ن على كل ّالجزائري  ببوزريعة، والتي يتعيّ 
 
 ةشريعيّ صوص الت

ّ ةيّ نظيمالتّ ّو  .ا اري العمل بهالس 

 جمععلى  عملفة فهو يللمدرسة إلى الجابة على انشغاالت أفراد أسرتها، وبهذه الصّ  اخليّ ظام الد ّيهدف هذا النّ       
ّنظيمية الخاصّ صوص التّ األحكام الواردة في النّ  ّة أساس 

 
ة، واالنضباط العام ة والداريّ شاطات البيداغوجيّ ا بتسيير الن

ّ ّأفراد أسرة املدرسة. بكل ّ الخاص 

ّإلى توحيد تطبيق النّ  اخليّ ظام الد ّكما يهدف هذا النّ   
 
وتوطيد  ،ة داخل املدرسةنظيميّ ة والتّ شريعيّ صوص الت

ّ ؛العالقات بين أفراد أسرتها
 
ّروف الحسنة لتعايش متناسق قائم على االحترام املتبادل.لضمان توفير الظ

    ّ ل هذه الد 
 
 .اخليّ ظام الد ّأ من هذا النّ ال يتجزّ  ايباجة جزءّ تشك

 

ّ
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ّ لألساتذةليا املدرسة العّ  :1 املادة ّ عل بعاطذات  ،ةسة عموميّ مؤس 
ّب عتتمتّ ، منهيّ ّو قافيّ وث مي 

 
 ،ةعنويّ ة امليّ خصالش

ّذي ال 21خ في املؤر ّ 20 – 84 :رقم فيذي ّنرسوم التّ املع ألحكام ضتخّو ،الل املاليّ قواالست
 
 18 املوافق هـ1404عدة عام ق

ة في مدينة والعلوم النسانيّ  اآلدابصة في متخصّ  ،ن إحداث مدرسة عليا لألساتذةواملتضم ّ م،1984سنة غشت 

 م،2008يوليو سنة  14املوافق  هـ1429رجب  11خ فياملؤر ّ 211 - 08 :رقم نفيذي ّل باملرسوم التّ الجزائر، املعد ّ

ائر إلى مدرسة عليا في مدينة الجّز والعلوم النسانية آلداباصة في ن تحويل املدرسة العليا لألساتذة املتخصّ ويتضم ّ

ّ ،خارج الجامعة
 
ّ".ص "املدرسةدعى في صلب النّ وت

 ،الداريةالبشرية،  :ناتهاعناصرها ومكوّ القائمة بين مختلف ات إلى ضبط العالق اخليّ ظام الد ّهدف هذا النّ ي :2 املادة

ّ ابعة لها.التّ  ةالبيداغوجيّ ّو
 
ن الط

 
ظام هذا النّ  ف على حقوقهم وواجباتهم. ويستمد ّعرّ واملستخدمين من التّ لبة ويمك

ّالتّ  ،ة سارية املفعوّلواملناشير الوزاريّ  ،والقرارات ،واملراسيم ،من القوانين مرجعيته راسة باملدارس العليا ي تضبط الد 
ّة.والجامعات الوطنيّ 

ّ، مع مراعاة اخليّ ظام الد ّق أحكام هذا النّ تطبّ  :3 املادة
 
ّنظيميّ ة والتّ شريعيّ األحكام الت على أسرة  ارية املفعوّلة الس 

لةّو ،املدرسة العليا
 
ّ :من املتشك

 
ّ ،واألساتذة ،لبةالط

 
 وأعوان املصالح. ،قنيينوالتّ  ،داريينفين اّلواملوظ

ّ :4 املادة
 
 صوصالنّ  إلى جانب ،اخليّ الد ّ ظامهذا النّ بمضمون  أفراد أسرة املدرسة ها بإعالماملدرسة وأقسام ّ تلتزم إدارة

ّ ،ةالقانونيّ 
 
ّ وائحوالل

 
ّ قةواملواثيق األساسية املتعل ّّو للمدرسة ير الحسنبالس  ّ ،وسيرها راسةبتنظيم الد  ميثاق  يماس 

ّ نظيميّ ص التّ لنّ اّو ،ةجامعيّ ألخالقيات الاآلداب وا ّحد ّذي يال ،اري العمل بهالس 
 
ّد القواعد املتعل رقة قة بالوقاية من الس 

ّة العلميّ 
 
ويحدد  ،عليم العالية في مؤسسات التّ أديبيّ إحداث املجالس التّ  ناملتضم ّ نظيميّ النص التّ  اومكافحتها، وكذ

ّ.تشكيلتها وسيرها

ّنظيميّ ة والتّ صوص القانونيّ لنّ باال يعذر أحد بجهله ّو  اري العمل بها.ة الس 

ّ :5 املادة
 

ـــ: يلتزم أعضاء أسرة املدرسة م2021سنة ادر الصّ  ،ةالجامعيّ  اآلداب واألخالقياتميثاق  بمبادئ عمال ـــــ ّ:بــ

 ّ
 
ّاالت ّيرة املثاليّ صاف بالس  ّ ،وخارجه في سلوكهم داخل الحرم الجامعيّ  املدني ّ ة، والحس  كينة والحفاظ على الس 

 .درسةداخل امل ظافةواألمن والنّ 

  أفراد أسرة املدرسة ارتداء لباس يالئم أخالق. 

 ي واالختالفأعبير والرّ التّ  ةفي حري همحق ّ واحترام ،املدرسةة سّرأ وسالمة أفراد ةاحترام كرام. 

 ّّ:كل ّ اا باتّ منع منعّ يّ  ،ةميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعيّ  بقواعد االتزام ّ :6 املادة

 أّو، الجنس ي خالقيّ ش اأّلحرّ شكال التّ أ ّ ّالس 
 
 .س يلوك الجن

 أيرّ أو ال االجتماعيّ  و الوضعأيني د ّالو أي نثاالاالنتساب  ة أّوالجنسيّ و أساس الجنس أعلى  :مييزشكال التّ أ 

ّ  .ةالعاقة البدنيّ و أياس ي الس 

 الكراهيةحريض على تّ أشكال ال. 

 واملادي ّ ،مزي ّالعنف الرّ  شكالأ، ّ
 
ّ داءاأّل إعاقةلى إي املؤدّ ، فظي ّوالل  ،راسة والوظيفة الداريةليم للد ّالس 

ّ  .ظرف تحت أي ّ ةالداريّ و املصالح أ ةوالبحثيّ  ةراسيّ الد ّعات قاالألبواب  أو الجزئي الكليّ  غلقال يماس 

 األول: أحكام وآداب عامة الفصل
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ّ :7 املادة
 
ّ د ّعت

 
خ في  1082 :علمية بمفهوم القرار رقم سرقة ّ م،2020ديسمبر  27املؤر 

 
د القواعد املتعل قة الذي يحد 

ّ ّ ة ومكافحتها، كل ّرقة العلميّ بالوقاية من الس 
 
الباحث، أو من يشارك في فعل تزوير الب أو األستاذ عمل يقوم به الط

ّتائج أو غّ ثابت للنّ   ة أخرى.ة أو بيداغوجيّ منشورات علميّ  ة املطالب بها، أو في أي ّفي األعمال العلميّ  ش 

ّ كل ّ أفراد أسرة املدرسةا على ا باتّ يمنع منعّ  :8 ةاملاد ّا:وخصوصّ  في الحرم الجامعي خيلة واملشينةالد ّ اتيلوكالس 

 
ّ.واملكتبة ،واملخابر ،وقاعات املحاضرات ،وداخل األقسام ،فضاء املدرسةفي  دخينالتّ 

 ّ
 
ّ.اوالتالكتابة على الجدران والط

 ترخيص تعليق املنشورات في غير مكانها من دوّن.ّ

 بدون ترخيص املدرس ي إلى الحرم غريب شخص اصطحاب. ّ

 
ّما يهد ّ للمحيط، وكل ّ ظافة العامةالخالل بالنّ  ّحة العامة.د الص 

 ّمتلكات املنقولة وغير املنقولة للمدرسة.املتحطيم  تخريب أو

 ها إخراج أشياء مملوكة للمدرسة ما لم يحصل  على رخصة لذلك. مخرج 

 .ّاصطحاب األطفال إلى حرم املدرسة

ّ ا باتّ منع منعّ يّ   :9املادة 
ّم ّ نشاط ا القيام بأي 

 
ّيسمح به القانون.   في إطار ماربح أو جمع األموال داخل املدرسة إال

ّ ؛واصل االجتماعيّ ومواقع التّ  ،ة الحديثةكنولوجيّ : يمنع استغالل الوسائل التّ 10املادة 
 
 شهير أو االبتزاز أولغرض الت

ّ ،املساس بالحياة الشخصية ألفراد أسرة املدرسة
 
ّشر أو التّ عن طريق الن

 
دون علم املعني في  وتي ّسجيل الصّ صوير أو الت

 .والداريةالهياكل البيداغوجية 

 :ن على إدارة املدرسةيتعيّ  :11املادة 

 ّ راسة، ودورة املياه وإصالح وصيانة املرافق هر على نظافة املحيط داخل املدرسة، وأقسام الد ّالس 

 .راسيةالد ّ

 
وفتح قنوات لتقديم  ،االستقبالل بانشغاالت أفراد املدرسة: بتحديد أيام وساعات كف ّاالستماع والتّ 

ّ
 

ّا في سج ّكتابيّ  :كاوى واالقتراحاتالش
 
ّل مرق

 
ي ة التّ كنولوجيّ التّ  أو عبر مختلف الوسائط ،ر من الدارةم ومؤش

ّ
 
ّرها املدرسةتوف

ّ :12املادة 
 

ّ ةالبيداغوجيّ روط املادية تعمل املدرسة على توفير الش
 
واالرتقاء كوين ى له التّ حتى يتسنّ  ،الب األستاذللط

 .البيداغوجيّ  بمستواه العلميّ 
 فة.ة حديثة ومتكيّ فة تسعى املدرسة إلى ضمان تكوين وتأطير نوعي يستندان إلى طرق بيداغوجيّ وبهذه الصّ 

 تسهر املدرسة 
 
ّكوين في مختلف الوحدات التّ مع األساتذة على وضع برنامج التّ  نسيقبالت

 
الب عليمية في متناول الط

ّروس م ّويجب أن تكون الد ّ سنة. بداية كل ّ
 
ّ.سنوي ّ الب في شكل برنامج دراس يّ تاحة للط

 ّ
 
كما تمنحهم  ،ة في حياتهم الجامعيةة الهام ّنظيميّ صوص والوثائق التّ النّ  لبة بكل ّتضمن املدرسة إعالم الط

ّالتّ  ةالبيداغوجيّ  وة الوثائق الداريّ  كل ّ  . راس يّ ي هم بحاجة إليها لتمام مسارهم الد 

  ّتمنح
 
ّإدارة املدرسة للط

 
ّالب بطاقة الط

 
ّخصيّ الب الش

 
طلب  ها عند كل ّسجيل، ويجب إظهارّ ة بعد الت

 وأثناء االمتحانات. خول،ملسؤولي الدارة واألمن والحراسة عند الد ّ

ّ

ّ
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ّيّ : 13املادة 

 
ّ أن يستوفيّ  االلتحاق باملدرسة في جميع األطوارالب الذي يريد شترط على الط

 
دها روط التي تحد ّالش

ّصوص القانونيّ النّ  ّارية املفعول.ة الس 

ّ يسهر القسم ّ :14املادة  روس في مختلف الوحدات التي يشرف عليها.  توجد على مستوى ير العادي للد ّعلى ضمان الس 

ّقسم لجان بيداغوجيّ  كل ّ ّة.لجنة من األساتذة املؤطرين للسنّ  كل ّن وات، وتتكوّ نّ ة بعدد الس 

ّ :15 املادة ّ لطالب املدرسة ال يحق 
 
 .أثناء مزاولة دراسته بها ةسجيل في غيرها من املؤسسات الجامعيّ الت

ّ : 16املادة 
 
ّتمنح للط

 
ّبعد إبراء ذم ّ راس يّ تة في نهاية مساره الد ّالب شهادة نجاح مؤق

 
 .جاه املكتبةته ات

  ّتمنح
 

 .دها الدارةة زمنية تحد ّفي مد ّ سبق من املعنيّ بعد طلب م ّ هائيةالنّ  هادةالش

17ّ املادة ّطبيقيّ هة واألعمال التّ الحضور في األعمال املوج ّ : يعد 
 
 .اإجباريّ ة ربصات والخرجات امليدانيّ ة والت

 ّ  ،رّ ا غير مبر ّغيابّ  الغياب الجماعيّ  يعد 
 ة قد أنجزت.الحصّ  وتعد ّ ،ةأديبيّ ض املشارك فيه لإلجراءات التّ ويعرّ 

ّيّ  :18 املادة
 
ّمرّ  (03)طبيقية وجيهية أو التّ ب عن حصص األعمال التّ الب من الوحدة إذا تغيّ قص ى الط  داس يّ ات في الس 

ّمة.رات املقد ّات( مهما كانت املبر ّمرّ  10ات في السداس ي )مرّ  (05)أو  ،رمرات في السنة( دون مبر ّ 06)

ّ لدارةم تبرير الغياب يقد ّ ّ، تحتسب أيام نهاية األسبوع( ( أيام املوالية للغياب )ال03أقصاه ) القسم في أجل 
 

ر ويؤش

ّ رات إلىل املبر ّر الغياب بتاريخ إيداعه، وتحوّ مبر ّ
 
في  رةالغيابات مبر ّ للفصل فيها، وتعد ّة جنة البيداغوجيّ الل

ّالحاالت اآلتية:

  ّشهادة طبية م ّ مرض املعني(ّ
 
ّسل

 
ّ.ف(مة من طرف طبيب محل

 رجة األولىمن الد ّ حواش يهر املباشر أو الأو الصّ  و الفروعأصول حد اأّلأ ةوفا.ّ

  ّواجالز.ّ

 وضع الحمل.ّ

 دخول املستشفى بهدف العالج.ّ

  ّةرسميّ  ئةمن طرف هي استدعاء املعني.ّ

 ّ ّرة.قاهرة أخرى مبر ّ حاالت 

ّ وثائقرات تستدعي هذه املبر ّ كل ّ 
 
ّ.ثبتهات

ّ
 
ّ البيتم العالن عن حرمان الط

 
ّربويّ من الوحدة الت

 
ك علم بذلويّ  ة للقسم،جنة البيداغوجيّ ة بسبب الغياب من قبل الل

ّ ،قبل دخوله إلى االمتحان
 

ّباطال. حرمانه د ّ عوإال

 ال ّ ّ يحق 
 
ّلألستاذ إقصاء الط

 
ّالب أو إعادة االمتحان إال

 
 ة للقسم.جنة البيداغوجيّ  بقرار من الل

ّ :19 املادة ّ يحق 
 
ّالد ّ ل تجميدالب املسج ّللط ا م ملف ّ، على أن يقد ّراس يّ ة واحدة خالل مساره الد ّة سنة جامعيّ راسة ملد 

 قبل االمتحانات األولى. ر ذلكيبر ّ

 ّ  إلىله الذي يحوّ  ،لى رئيس القسم املعنيّ إ ة تجاه املكتبةا بتبرئة ذم ّرفق ّم ّ راتيد مع املبر ّجمم طلب التّ يقد 
ّمصلحة التّ 

 
ّللبقييم ربصات والتّ عليم والت  فيه. ت 

 ّ
 
ّالب املستفيد من التّ في حالة عدم إعادة تسجيل الط ّم ّ عد ّة املوالية، يّ ة الجامعيّ نّ جميد في بداية الس 

 
ا يّ تخل

ّ  ا.فصل نهائيّ ويّ  ،راسةعن الد 

الفصل الثاني: شروط االلتحاق باملدرسة وسير الدراسة 

 بها
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ّ :20املادة 
 
ّللط ّية:تدرج وفق القنوات اآلة بالتّ ة والداريّ البيداغوجيّ  انشغاالتهفي عرض  الب الحق 

  رئيس القسم. -ة رئيس الوحدة البيداغوجيّ  -: أستاذ الوحدة البيداغوجيّ في الجانب 

 ّ  ة التي تعلوه مباشرة.ة املختصّ املصلحة الداريّ  -: رئيس القسم في الجانب الداري 

ّال يّ  :21املادة 
 
بشرط أن ال  ،دقيقة من دخول األستاذ إلى القاعة 15ة بعد مرور خول الى الحصّ الب بالد ّسمح للط

ّ ّلوك متكرّ يكون هذا الس 
 
ّا.الب عندئذ غائبّ را، ويعتبر الط

ّ :22املادة 
 
ّفي حالة تأخ

 
قبل  ،دقيقة على األقل ّ 15رس أو املدرجات الب االنتظار في قاعة الد ّر األستاذ، على الط

ّمع إبالغ إدارة القسم. املغادرة،

ّفوج مّ  طلبة كل ّ ة ينتخبسنّ  * بداية كل ّ
 
ولتمثيلهم في  ؛هم وتساؤالتهم لإلدارةلنقل انشغاالتّ  ؛ا لهونائبّ ال عنهم مث

ّستدعون لها.ورية التي يّ االجتماعات الد ّ

ّ ممثلّوينتخب  :23املادة 
 
ّ ،ةال للسنّ األفواج ممث

 
ّ ،ال للملمحوممث

 
ستدعون لتمثيلهم في االجتماعات التي يّ  ؛ال للقسموممث

ّلها.

ّ املجالس:24املادة 
 
  الطار  هي للمدرسة ةالبيداغوجيّ  جانوالل

سمي  ّ القضايا ملعالجةالر 
 
ّ ربويةالت

 
بالسير الحسن  قةاملتعل

 :كاآلتي وهي للدراسة،

 للقسم، البيداغوجيّ  املجلس 

 ّ
 
ّص،خصّ التّ ة حسب للسنّ  ةالبيداغوجيّ  جنةالل

  ةالوحدة البيداغوجيّ (لجنة املقياس(. 

ّ: 25املادة 
 
 :للقسم من البيداغوجيّ  املجلس ليتشك

 رئيسا القسم رئيس. 

 سنة كل ّ عن ينولّؤاألساتذة املس. 

 عند استدعائهم. سنة لكل ّالطلبة املنتخبين  ممثلي 

ّ ،األقل ّسداس ي على  ات في كل ّثالث مرّ  للقسم البيداغوجي املجلس يجتمع
 
 رئيسه،بدعوة من  رورةالضّ ما تقتض ي وكل

ّ
 
 :ـبف وهو مكل

 متابعة ّ
 
ّالتّ  ودراسة ،للقسم البيداغوجيّ  شاطالن  .سنة كل ّ عن ولينّؤاملس طرف منمة قارير املقد 

  انشغاالت إلىالصغاء ّ
 
 . بها لكف ّللتّ  ؛االقتراحات وتقديم ،لبةالط

 ّ ّالس 
 
 القسم، في البيداغوجيّ  العلميّ شاط هر على إثراء الن

 ةوبيداغوجيّ ة املعايير علميّ  وفق ،األساتذة بين املقاييس توزيع اقتراح. 
ّ ّنتدوّ 

 
 .لذلك صمخصّ  لسج ّ في هأشغال

ّ ّنتتكوّ : 26املادة 
 
ّ ةالبيداغوجيّ  جنةالل  :من ةنّ للس 

 رئيسا القسم رئيس. 

 املقاييس، عناملسئولين  األساتذة كل 

 فوج لكل ّ الطلبة ممثلي، ّ
 
 ة عند استدعائهم.ل السنّ وممث

ّ تجتمع
 
ّ وهي رئيسه،بدعوة من  ةللسنّ ة جنة البيداغوجيّ الل

 
 :ـب فةمكل

 متابعة ّ
 
ّ البيداغوجيّ  شاطالن ّالتّ  ودراسة ،ةنّ للس   .مقياس كل ّ عن األساتذة طرف منمة قارير املقد 

  بها، لكف ّللتّ  ؛االقتراحات وتقديم ،األساتذة انشغاالت إلىالصغاء 
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  انشغاالت إلىالصغاء ّ
 
 .بها لكف ّللتّ  ؛االقتراحات وتقديم لبةالط

 ّ ّا سير حسنهر على الس 
 
ّ البيداغوجيّ شاط لن  .ةنّ للس 

 الدارة طرف من املحدد منيّ الزّ  الجدوّل ضمن االمتحان جدولة ترتيب اقتراح. 
 .لذلك صمخصّ  لسج ّ في أشغالها ّنتدوّ 

 :من  )ةالبيداغوجيّ  الوحدة (املقياس  لجنة ّنتتكوّ : 27املادة 

 املقياس عن املسؤول األستاذ ّ  .ارئيس 

 ةطبيقيّ والتّ  هةاملوج ّاألعمال  أساتذة. 

ّ تجتمع
 
ّ وهي رئيسه، من بدعوة للمقياسة البيداغوجيّ جنة الل

 
 :ـب فةمكل

 ّ
 
ّ البيداغوجيّ شاط متابعة الن ّالتّ  ودراسة ،ةنّ للس   .مقياس كل ّ عن األساتذة طرف منمة قارير املقد 

 ّ  .للمقياس طبيقيةالتّ ّو هةاملوج ّ واألعمالروس سير الد ّ حسنهر على الس 
ّ.القسم لرئيس تقاريرها وترفع ،لذلك صمخصّ  لسج ّ في أشغالها ّنتدوّ 

ّ .للقسم للمدرسة، ومجلس تأديبيّ  يوجد مجلس تأديبيّ : 28املادة  خ املؤر ّ 371 :د تشكيالتهما وسيرهما بالقرار رقمتحد 

ّد تشكيلها وسيرها.ويحد ّ ،عليم العاليأديبية في مؤسسات التّ ن إحداث املجالس التّ املتضم ّ م،2014جوان  11في 

 
 

         

ّ إجراء امتحانين عاديين في كل ّ يتم ّ :29 املادة ّواآّل ،داس ي األوّلسنة جامعية: واحد في الس  ّخر في الس 
 
 .انيداس ي الث

ّ وامتحان استدراكي ّ بشرط: حصولهم على  ورة العاديةلطلبة الذين لم ينجحوا في الد ّة لنة الجامعيّ قبل نهاية الس 

ّ.20من  07يساوي أو يفوق  معدل سنوي ّ

 ّ
 
ّال يستدرك الط

 
 . 10من  أقل ّ معدل على فيها لواتحصّ  التي  املقاييسلبة إال

  قبل انطالقها األقل ّعلى  اأسبوعّ متحانات جداول ااّل إعالنيجب. 

ّحين يكشف عنها  إلى األسئلة ةيعلى سرّ  املحافظةيجب  :30املادة 
 
ّيوم االمتحان. لبةللط

ّ أيبد :13 املادة ّالتّ  ةوتعويض مد ّ ،رةة املقرّ املد ّمع احترام  ،د لهاالمتحان وينتهي في الوقت املحد 
 
 أليوجدت  إن رأخ

ّاألسباب.سبب من 

ّ ،تهاومد ّ ،االمتحانات ةبمراقب ةالخاصّ  روريةالضّ وجيهات جداول االمتحانات بالتّ  الدارة ترفق في  املحظورة لوكياتوالس 

ّ.استالمها ةغاي إلى الجابة أوراقمن توزيع  ابدءّ  ،االمتحان

ّ : 32املادة 
 
ّيمكن  لألستاذ املراقب أن يسمح للط

 
ن ال ألى األكثر بإجراء االمتحان بشرط ر بنصف ساعة عالب املتأخ

ّة املحددة لالمتحان.يستفيد هذا األخير من تمديد املد ّ

ّ :33املادة 
 
وعليه إعادة ورقة  ،قاعة االمتحانات قبل انقضاء نصف ساعة من بدايتهالب من مغادرة يمنع الط

ّ.ولو كانت بيضاءّ  ،االمتحان

ّ : 34املادة  ّ  يحق 
ّ ،طالب لألستاذ املراقب تغيير مكان أي 

 
ّرورة.لبة في القاعة عند الضّ أو إعادة توزيع الط

ّ :35املادة 
 
ّيجب على الط

 
ّالب أو بطاقة التّ الب أن يضع بطاقة الط

 
صة له مباشرة اولة املخصّ عريف الوطنية على الط

ّأّو ،لغرض تسهيل املراقبة ؛بعد دخوله قاعة االمتحان
 
ّع محضر و ورقة االمتحان.ن يوق

 املداوالت واالنتقال ،التقييم ،االمتحاناتالفصل الثالث: 
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ّ :36املادة 
 
ّالب في حالة غّ في حالة ضبط الط  

ّأو محاولة الغّ  ش  ، يقوم األستاذ املراقب بإعداد تقرير يحمل توقيعه، ش 

ّ ؛أديبم التقرير ملجلس التّ ويقد ّ ويرفق بالقرائن إن وجدت، ّنظيم املعمول به.ا للتّ فيه وفق ّ للبت 

ّ :37املادة 
 
ّ( بعد التّ الع على أوراق االمتحان )ماعدا االستدراكي ّاالط ّ صحيح حق 

 
الب. وبعد االطالع عليها وعلى للط

ّ موذجالنّ  ّاملصح 
 
ّم التّ ح وسل

 
ّالب غير الرّ نقيط، يمكن للط العه في أجل أقصاه يومان بعد ا اض ي طلب تصحيح ثان 

 
ط

ّعلى روقة امتحانه
 
ّ ف رئيس. ويكل

 
صحيح. تقارن العالمتان: تبة أو أعلى لعادة التّ صا بنفس الرّ ا متخصّ القسم أستاذ

ّ املعدل الحسابي ّ من ثالث نقاط يؤخذ إذا كان الفارق أقل ّ
 
انية أعلى من األولى بين العالمتين. إذا كانت العالمة الث

ا إذا كانت الثانية أدنى من األولى الفارق يساوي أو يفوق األعلى. أم ّ يساوي أو يفوق ثالث نقاط تؤخذ العالمة والفارّق

ّ  وي   ،نياثالث نقاط تؤخذ العالمة الد 
 
  الب علىحال الط

 
ّأديبي  املجلس الت

 
ّم النّ . تسل

 
الع قاط وأوراق االمتحان بعد اط

ّ
 
ّالقسم. إدارةلبة  عليها إلى الط

ّ : 38املادة 
 
ر أو بدونه من املشاركة في االمتحان ب عن امتحانين نظريين في نفس الوحدة بمبر ّالب الذي تغيّ يحرم الط

ّ.االستدراكية ورةكما يحرم من الد ّ ،واحد بعذر قانوني ّ ص للمتغيبين في امتحان نظري ّعويض ي الذي يخصّ التّ 

ّ :يأتي كمافي الطور األول  هةاملوج ّ األعمالوعلى  املحاضرات على يحتوّي مقياس لمعد ّ يحسب : 39املادة 

3ّطبيقين(/التّ  معدل+  الثاني املحاضرةامتحان  نقطة + املحاضرة األوّلامتحان )نقطة  

ّيحتوي  ال مقياس لمعد ّ يحسب :40املادة 
 
: أتيي كما ،في الطور األوّل طبيقات فقطأو على التّ  املحاضراتعلى  إال

ّ 2ّالفصل الثاني(/ل معد ّ + ل الفصل األوّل)معد 

ّ :41 املادة
 
ّت ّخرّ مذكرة التّ  عد 

 
ّ ويراعى عند إعدادها كل ّ ،ةتربويّ  ج وحدة قة بالوقاية من الس 

 
ة رقة العلميّ القواعد املتعل

دها التّ  ،ومكافحتها ّ نظيم املعمول به.التي يحد 

 ّ
 
ّجنة العلميّ تصادق الل

 
ّخرّ رات التّ ة للقسم على املواضيع املقترحة ملذك

 
ّروع في إنجازها.ج قبل الش

ّيحتسب : 42املادة 
 
ّ ةورة االستدراكيّ ربوية في الد ّمعدل الوحدة الت

 
ا في بوضع عالمة االستدراك مضروبّ  ور األول في الط

ّمقياس. مكان عالمتي املحاضرتين في كل ّ 2

ّ.غيابه حالة في االستدراكي ّ االمتحان ةإعاد من الطالب يستفيد ال: 43املادة 

ّ لمعد ّحساب  : يتم 44ّاملادة  ّأو  داس يّ الس  ّالت الوحدات التّ معد ّ دورة بجمع كل ّ لكل ّ نوي ّالس 
 
الب ي حصل عليها الط

ّيوحدة، ّو حسب املعامل الخاص بكل ّ اتج مقس  ّعلى مجموع املعامالت ملختلف الوحدات. الن 

54ّ املادة ّ: يحسب معد 
 
 .االستدراكي ّ وأ العادي ّ االمتحانينبأحسن عالمة في  االحتفاظالب عل أساس ل الط

ّ د ّعيّ :  64 ملادةا
 
ّالب ناجح ّالط

 
ّ.10/20يفوق  ساوي أوله فيها يّ ة إذا كان معد ّربويّ ا في الوحدة الت

ّناجح ّ د ّويع ّوينتقل إلى  ةنّ ا في الس  ّ.10/20يفوق  عام يساوي أو ل سنوي ّإذا حصل على معد ّ نة املواليةالس 

ّ ملزموّن وأعضاؤها ،إجباري ّملداوالت ا حضوّر: 74املادة ّ .تأديبيةمخالفتها لجراءات  تعرضّو، ةريّ بالس 
 
 سيدة في جنةوالل

ّ ئيسالرّ  وصوت البسيطة، ةباألغلبيّ  قراراتها وتتخذ مداوالتها، ّ حال في حمرج 
 
ّ.ساوّيالت

 :هي املداوالت لجنة مهام:  84املادة 

ّ ونتائج رستمد ّ على املصادقة -
 
ّ في لةاملحصّ  لبةالط  .ةنّ الس 

ّ وإقصاء انتقال وتأجيل فيأي إبداء الرّ  -
 
ّ توجيه اقتراح وكذا ،لبةالط

 
  .عندا القتضاء البالط

- ّ
 
ّ ،بحالة حالة -املداوالت لجنة صالحيات من بل احق ّ وال يعد ّ- االقتضاء عندلبة إنقاذ الط  ،لتمدرسهم بتقدير شامل 

ّرفع معد ّ يجب وعندئذ، االنضباط املشاركة، ،البيداغوجيّ  جدرّ التّ  ،كاملواظبة :معايير باعتمادّو
 
ّ.10الب إلى ل الط

ّ علميّ : 94املادة 
 
ّ عن طريق لبةالط

 
ّالن  للمداوالت هائيةالنّ  تائجبالنّ  للمؤسسة الواب لألقسام أو مواقع أو شر القانوني 

ّ.عليها املصادقة بعد
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ّ أوفيمحضر املداوالت في  خطأ ثبوت عند :50املادة  ّ يمكن ل،املعد ّ حساب أو قاطالنّ  صب 
 
في  طعن إيداعّ  البللط

 رئيس ويحيله ،على مستوى إدارة القسم للمداوالتاملحضر األولي  إعالن بعد أيام )أيام العمل الفعلي( ثالثة غضوّن

ّ التي املداوالت، لجنة على القسم
 
ّ ا ملناقشةدّ مجد ّستدعى ت

 
 إضافيّ  مصحح محضر ّرويحرّ  األخطاء، وتصحيح عوّنالط

ّ.املدة هذه خارج طعن أي   يقبل الللمحضر األول. 

ل أكبر أو يساوي 51ملادة ا لوا فيها على معد  نة مع االحتفاظ باملقاييس التي تحص  لبة الر اسبين بإعادة الس 
 
سمح للط : ي 

10/20. 

 :يمكن للطالب خالل فترة تكوينه)ها( تكرار السنة في حدود

 .( بالنسبة ألساتذة املدرسة االبتدائية 01سنة واحدة ) : أوال

( على األكثر بالنسبة ألساتذة التعليم املتوسط وأساتذة التعليم الثانوي شريطة أال يكون في نفس  02سنتين)  : ثانيا

 .السنة البيداغوجية

ة أخرّى عاد توجيه الطالب إلى مؤسسة جامعي  ّ.وفي حالة تجاوز هذا العدد، ي 

 

 
 

  
  األساتذة والتزاماتحقوق: 

 م،2006يوليو سنة  15املوافق  هـ1427عام  خرةجمادى اآّل 19خ في املؤر ّ 03 - 06 رقم: ما جاء به األمّرـلّ  بالضافة

ّ .العام للوظيفة العمومية األساس يّ ن القانون واملتضم ّ

 مايو سنة  03املوافق  هـ1429عام  خّرربيع اآّل 27خ في املؤر ّ 130 - 08 :رقم نفيذي ّللمرسوم التّ  وبالضافة

ّلن تضم ّامل م،2008 ّنص  على اآلتي:يّ  باألستاذ الباحث لقانون الخاص 

 :الحقوق *

 ص املطلوبخصّ أساس الكفاءة واألهلية في التّ  باملؤسسة على: تضمن املدرسة أن يكون توظيف األساتذة 52 املادة

ّالد ّ، كما تضمن أن يكون لألستاذ الباحث فقط ّتدخل أو ضغط. نشاطه دون أي ّدريس وممارسة في التّ  ائم الحق 

 ،كوينيم والبحث وجودة التّ علمن مسار منظومة التّ  أيتجزّ ال  اائم جزءّ عملية تقييم وترقية األستاذ الباحث الد ّ د ّتع

ّ. حصرا قدير األكاديميّ على معايير التّ  و البيداغوجيّ  نشاطه العلميّ أن يقتصر تقييم  وال بد ّ

ّعليميّ ة والتّ والوسائل العلميّ  : يستفيد األستاذ الباحث من ظروف العمل املناسبة،35ملادة ا
 

ي تسمح له زمة التّ ة الال

ّ بتكريس جهده ووقته ملهامه املهنية بفعالية. املتاحة ة والعطل العلميّ  ،كوين املستمر ّله االستفادة من منحة التّ  ويحق 
ّا.قانونّ 

ّويستفيد من الخدمات االجتماعيّ 
 
 شريع املعمول به.ة في إطار الت

ّ:االلتزامات*

ّ :45 املادة
 
ّى األستاذ بااللتزامات التّ يجب أن يتحل ّ ي نص  ّاري العمل به.عليها ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية الس 

ّلتّ : ينبغي على األستاذ ا55 املادة
 
 أثناءّ  وضمير منهيّ  ،وتسامح ،ونزاهة ،ة من كفاءةاألخالقيّ فات ي بأسمى الصّ حل

ّف بحرص واجتهاد وحسن نية من أجل املصلحة العليا للمدرسة.ن يتصرّ وأ ة.ممارسته الوظيفيّ 

 :من خالل بتعليمه إلى أعلى مستوى ممكن في أنشطته املهنية االرتقاء علىويحرص  األستاذ أن يعمليجب : 65 املادة

 ةائم ملعلوماته العلميّ د ّحديث التّ ال. 

 الفصل الرابع: األساتذة واملستخدمون اإلداريون 

 أعوان املصالح والتقنيون و 
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ّال مقييالتّ 

 
 .البيداغوجيّ  ألدائهاتي ذ

 ة في غير ستخدم سلطته العلميّ قين في تعليمه وكتاباته، حتى ال تلعاية والتّ عن جميع أشكال الد ّ متناعااّل

 .موضعها

 عمل طيلة مساره العلميّ ال ّ  .عن ممارساتها واالمتناعة رقة العلميّ على مكافحة الس 

ّأو الد ّ ثنياالمييز مييز على أساس الجنس أو الجنسية، أو التّ أشكال التّ  يمتنع األستاذ عن كل ّ: 75املادة   ياس يّ يني أو الس 

ّعلى أساس العاقة البدنية. أو

 ّ ش األخالقيّ حرّ والتّ  ،واملحاباة ،فضيلأشكال التّ  يمنع على األستاذ كل ّ
 
ونشر خطاب الكراهية  ،يس والجن

 .والعنف في الوسط الجامعيّ 

 
ّيجب عليه التّ 

 
 نهي لطلبته أو زمالئه.وامل قييم البيداغوجيّ ز في التّ حيّ وعدم التّ  ،ي بالنصافحل

  ّيجب عليه  دور في الهيئات التي يشارك فيها.هر على احترام سرية املداوالت واملناقشات التي تالس 

 ّعن التّ  المتناع ايجب عليه
 
ّشروعة من أجل املغير  واملساعدةالت املشبوهة دخ

 
فع من الب أو الرّ إنجاح الط

ّها أو تشجيعه على الغّ ال يستحق ّ حظوةله أو تمكينه من معد ّ االمتحانات املساس بنزاهة  أو االمتحاناتفي  ش 

ّواملسابقات.

وظيفته األكاديمية وتحميل املدرسة املسؤولية من أجل أغراض شخصية  استخدام: يمنع على األستاذ 85املادة 

ّة.تبح

ّ :95املادة 
 
د بمبادئه قيّ والتّ  ،وإثراء مضمونه ،ةاآلداب واألخالقيات الجامعيّ الع على ميثاق يجب على األستاذ الط

ّ.في الوسط الجامعيّ  عاعهونشر إش ،وقواعده

روس في الوحدة التّ  : يلتزم األستاذ بتقديم60ملادةا ّالد 
 
 صاب القانوني ّووفق النّ  ا،ف بها وفق البرنامج املعتمد رسميّ ي كل

ّ املعتمد،
 
ّ فع من مستواه العلميّ الب، ويعمل على الرّ وأن يضع كفاءته في خدمة الط

 
، ويكون قدوة لألخالق ربوي ّوالت

ّالنّ 
 
ّالح العام.زاهة والخالص للصّ بيلة والن

16ّاملادة 
 
ل يتحم ّّو ،استثناءفي مناقشتها بإنصاف دون  سهامرات واألطروحات، واّل: يلتزم األستاذ بالشراف على املذك

ّ ااألستاذ جزءّ  ّإشرافه.في البحوث التي تحت  توجدة التي رقات العلميّ من املسؤولية عن الس 

  ّة البحث العلمي ال يمكن استرجاعه أو تعديلهتقرير الخبرة املودع من طرف األستاذ لدى مديري. 

 ّ ّ يلتزم األستاذ بأداء واجبه القانوني  ّمن حيث مد 
 
ّ الجتماعاتوالحضور  ،العمل األسبوعيّ  ة

 
جان الل

ّمول بها.عة املنظيميّ صوص التّ ا للنّ طبق ّ االمتحانات مراقبةة، ولجان املداوالت، ّوالبيداغوجيّ 

  والتقنيين وأعوان املصالح نياإلدارياملستخدمين  التزاماتو  حقوق: 

 م،2006يوليو سنة  15املوافق  هـ1427ة عام خّرجمادى اآّل 19خ في املؤر ّ 03-06 رقم: ما جاء به األمّرـلّ  بالضافة

نص  على اآلتي:ةالعام للوظيفة العموميّ  األساس ين القانون واملتضم ّ ّ ، ي 

 الحقوق:*

والنصاف على غرار باقي  ،قديروالتّ  ،باالحترام املصالح وأعوانن يقني: يجب معاملة املوظفين الداريين والتّ 26املادة 

ّأفراد األسرة الجامعية.

 مييز في أداء مهامهم.ضوا للتّ ال يتعرّ  يجب أن 

 ّّو ،كوين وتحسين املستوّىالتّ  ومن فرص ،ولةمن حماية الد ّ يجب أن يستفيدوا
 
 رقية املمكنة.الت

 يجب ّ
 
 روف املناسبة للعمل. أن يستفيدوا من الظ
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 ّمن الخدمات االجتماعيّ  وايستفيدأن  يجب
 
ّشريع املعمول به.ة في إطار الت

 :االلتزامات*

ّ: يجب 36 املادة
 
ّوالحياد في أداء مهامه. ،ظحف ّوالتّ  ،بالخالص قنيّ والتّ  ف الداري ّأن يلتزم املوظ

46ّاملادة 
 
ّة باملصلحة التي يعمل بها.ف بتنفيذ املهام املدرجة في بطاقة وصف الوظيفة الخاصّ : يلتزم املوظ

  لف والتّ  االختالساملحافظة على املمتلكات العقارية والوسائل الدارية، ويصونها من  علىأن يعمل بإخالص

 ة.لغايات شخصيّ  واالستعمال

  ّ
ّ يجب أن يمتنع عن أي 

 
 اعتباراتودون  ،ي عمله بعدلوأن يؤدّ  ،ةة والعلميّ ل في األعمال البيداغوجيّ تدخ

ّأو أي نوع من أنواع املحاباة. ،ةفئويّ  ة أوجهويّ  ة أوحزبيّ 

56ّ املادة ّ: يجب أن يلتزم املستخد  ّسمية الصّ عليمات الرّ والتّ  بالقوانين قنيّ والتّ  م الداري  لطة الدارية ادرة عن الس 

 الوصية.

  ر.بر ّاملب غير غيّ ويتفادى التّ  ،ةالقانونيّ أن يحترم مواقيت العمل 

  وعدم إفشائها أو إخفائها أو إتالفها  ،عليها الدارة أتمنهي تة التّ املهنيّ ظ والحفاظ على األسرار حف ّالتّ أن يلتزم

ّأو إطالع الغير عليها.

66ّاملادة  ّ:قنيّ والتّ  : يمنع على املستخدم الداري 

  والجنس يّ  حرش األخالقيّ والتّ  ،هديدالتّ كل  أشكال ممارسة.ّ

  لعنف البدني واللفظي داخل أماكن العمل.اأعمال 

 
 .أثناء أوقات العملالحرم الجامعي  أو داخل داخل أماكن العمل عجم ّالتّ 

 ّ
 
ّالت ّا.ر للوثائق املؤتمن عليها إداريّ زوير واستعمال املزو 

ّوفق القانون املعمول به.محددة : املدة القانونية للعمل 76املادة 

 
 
 

ّ.اخليّ الد ّ هايخضع رواد املكتبة لنظام: 86املادة 

 
  

 
ّ املدرسة لطلبة :96املادة  ّ نواد ّفي إنشاء  الحق  ّ ذات  ّ اتالجمعيّ وفروع  ،وثقافي، ورياض ي ،علميّ  طابع 

 
 ةالبيّ الط

ّصوص التّ ا للنّ طبق ّواالنخراط فيها  ،املعتمدة ّ ارية املفعول،نظيمية الس 
 
 وال يسمح القيام بالن

 
ّ واديلنّ لشاط إال سة املؤس 

ّ الجمعياتولفروع  ،ح بهاواملصرّ 
 
ّاملعتمدة. البيةالط

ّعلى الجمعيّ  : 70املادة 
 
ّ وادي تقديم برنامج سنوي ّالبية والنّ ات الط املراد  األنشطةن يتضم ّ ،راسيةنة الد ّمع بداية الس 

ّ ّحصيلة سنويّ م ة، وتقد ّة الجامعيّ نّ تنظيمها خالل الس 
 
ّة للن ة ة الجامعيّ ة أو بداية السنّ ة الجامعيّ نّ شاط مع نهاية الس 

 املوالية على أقص ى تقدير.

 : املكتبةالخامس الفصل
 

 
 

 : تنظيم نشاطات النوادي وفروع الجمعيات الطالبية املعتمدةالسادسالفصل  
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  ّّالجمعي
 
ّوادي التّ ة والنّ البيّ ات الط ّ نوي ّي ال تلتزم بتقديم البرنامج الس  ّنويّ لألنشطة أو الحصيلة الس 

 
 وفق شاطة للن

ّ القيام بأي ّ ال يمكنهاده الدارة الذي تحد ّ اريخالتّ  ّ نشاط  ّة.نّ طيلة الس 

 ّ
 
 يالتّ  ظاهراتعدد التّ  ، شريطة عدم تجاوّزا على األقل( يوم 15ّشاط قبل انطالقه بخمسة عشرة )يجب تأكيد الن

ّ هادتحد ّ
 
ّ.روفالدارة حسب المكانات والظ

  ّا استغالل ا باتّ يمنع منع ّ
ّ أي 

 
ّ ص لغير غايته.نشاط مرخ

ّ :17املادة  ر النشاطات املبرمجة على الس 
 
سمح في فترة االمتحانات. وال يّ  راسة، وال تتم ّير الحسن للد ّيجب أن ال تؤث

ّ بإقامة أي ّ
 
 إذا كان مرخ

 
ّ  ،الدارة صا به مننشاط مهما كان نوعه إال

ّ ناد ّ وال يمكن ألي   دعوة أي ّ تنظيم طالبي ّ أو فرع 

 بموافقة الدارة. غريب عنشخص 
 

ّاملدرسة إال

ّ نظماتوادي وفروع املتخضع النّ : 27 املادة
 
ّة لنفس قواعد االنضباط املطبّ البيّ الط

 
ّقة على الط

 
قة بالحفاظ لبة، واملتعل

ّ ،ةظام العام واآلداب العامّ على النّ  ّ، واملحافظة على ممتلكاتها وتجهيزاتها.ير الحسن للمدرسةوالس 

ّ :37املادة 
 
سعلى تقرير م ادي بناءّ نشاطات النّ ق تعل من  7مدير املدرسة، في حالة عدم احترام أحكام املادة من  ؤس 

د لكيفيات إنشاء النّ  م،2019جانفي  13خ في املؤر ّ 44 :القرار رقم ة وتنظيمها وسيرها لدى مؤسسات وادي العلميّ املحد 
ّفرع التّ  وأ اديالنّ  حالة ارتكاب وفي ألحكامها.إلى غاية االمتثال  عليم العاليالتّ 

 
ملخالفات تتم إحالته إلى  البي ّنظيم الط

ّنظيم الجاري به العمل.ق عليه أحكام التّ للمدرسة، وتطبّ  أديبيّ املجلس التّ 

ّاملنظمات والنّ  فروع ا علىا باتّ يمنع منعّ   :47املادة 
 
 ،ظام العام للمدرسةنشاط يستهدف الخالل بالنّ  البية كل ّوادي الط

ّاوعرقلة  ّلس 
 
ّكما تمنع العالنات والتّ  ،ة فيهاالداري وللمهام ةشاطات البيداغوجيّ ير الحسن للن

 
ها بص جمعات غير املرخ

ّو ،ظام العام للمدرسةعلى الخالل بالنّ  أوحريض على الضراب للتّ  ق العقوبات هذه املادة تطبّ  في حال مخالفة نص 
ّ وادياملنظمات والنّ فروع ة على أديبيّ التّ 

 
تجميد  درسةملدارة ايمكن ّل كما للمدرسةأديب من طرف مجلس التّ  ةالبيّ الط

ّا.نشاطه

ّ للمدرسة أديبيّ ادرة عن املجلس التّ ة الصّ أديبيّ ال تلغي العقوبات التّ : 57املادة  ّ املتابعات 
 
املنصوص عليها في  القضائية

ّ
 
ّشريع والتّ الت ّاري املفعول.نظيم الس 

ّاوادي والجمعيّ تحيين ملف اعتماد النّ يجب   :67املادة 
 
ّسنة جامعية. كل ّبداية ة البيّ ت الط

ّادي أو الجمعيّ عدم تحيين ملف االعتماد يجعل نشاط النّ ّو
 
ّالبيّ ة الط

 
استعمال لختم أو شعار  وأي ّ ،غير قانوني ّ اة نشاط

ّادي أو الجمعيّ النّ 
 
 يعر   في هذه الحال البيةة الط

 
 املللمثول أمام  الب املعني  ض الط

 
 للمدرسة. أديبي  جلس الت

 ّ في ناد ّ االنخراططالب  يحق لكل  ّ
ّ  ثقافي 

ّة طالبية واحدة فقط.أو جمعيّ  أو علمي 

 
 

ّ ويسرّي ،املدرسة مدير من ّرمقرّ  بموجب للمدرسة اخليّ ظام الد ّإصدار هذا النّ  م ّيت :77املادة 
 
 تاريخ من همفعول

 .ّراملقرّ هذا  صدوّر

ّ.املتاحة الوسائل بكل ّ نشره على وتعمل ،اخليّ الد ّ ظامالنّ  بهذاأفرادها  جميع بإعالم املدرسة إدارة زمتتل  :87املادة 

ّ يلتزم أعضاء أسرة املدرسة،: 79 املادة
 
، حرصا منهم على وأعوان املصالح وتقنيين ومستخدمين إداريين وأساتذة طلبة

ّ  قوا أحكامهوأن يطبّ  ،اخليّ ظام الد ّعلى هذا النّ  عطاّلاّلب ير الحسن لها، وعلى ترقية األخالقيات واآلداب الجامعيةالس 
ّ، وعدم اللتزام بمواد هذا النظام الداخلي يعرض صاحبها إلى عقوبات حسب ما ينص عليها القانون.اا وروح ّنصّ 

ّ.2022جانفي  16في  خةاملؤر ّ املديريةبموجب مداولة مجلس  اخليّ الد ّظام ت املصادقة على هذا النّ تم ّ: 08املادة 

 أحكام ختامية  :السابعالفصل 
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 املراجع التشريعية والتنظيمية

  خ في  03 –06ّاألمر رقم ن القانون 2006يوليو سنة  15املوافق  1427عام  خرةاآّل جمادي 19املؤر  ، املتضم 

ّاألساس ي العام للوظيفة العمومية.

  21املؤرخ في   206-84املرسوم التنفيذي رقم ّ
 
 1984غشت سنة  18املوافق 1404عدة عام ذي الق

واملتضمن إحداث مدرسة عليا لألساتذة متخصصة في اآلداب والعلوم النسانية في مدينة الجزائر، املعدل 

ن تحويل  2008يوليو سنة  14املوافق  1429رجب  11املؤرخ في 211-08باملرسوم التنفيذي رقم  واملتضم 

سانية في مدينة الجزائر إلى مدرسة عليا خارج املدرسة العليا لألساتذة املتخصصة في اآلداب والعلوم الن

 الجامعة.

  د 2016يونيو سنة  14املوافق  1437رمضان عام  9املؤرخ في  176 –16ّاملرسوم التنفيذي رقم ، املحد 

 للقانون األساس ي النموذجي للمدرسة العليا.

 د للتنظيم 2018ايرفبّر 25املوافق  1439عام  خرةجمادى اآّل 9ملشترك املؤرخ في القرار الوزاري ا ، املحد 

 الداري للمدرسة العليا وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.

  ن 2008مايو سنة  3املوافق  1429عام  خّرربيع اآّل 27املؤرخ في  130 –08ّاملرسوم التنفيذي رقم ، املتضم 

 القانون األساس ي الخاص باألستاذ الباحث.

  خ ف 265 –08ّاملرسوم التنفيذي رقم ، املتضمن 2008غشت سنة  19املوافق  1429شعبان عام  17ي املؤر 

 نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة املاستر وشهادة الدكتوراه.

  خ في  711القرار رقم د للتنظيم والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل  2011نوفمبر  03املؤر  املحد 

 شهادتي الليسانس واملاستر.

 خ في  929قرار رقم ال د للحجم الساعي األسبوعي للتدريس لألستاذ الباحث.ا 2016جويلية 28املؤر   ملحد 

  املتضمن إحداث املجالس التأديبية في مؤسسات التعليم العالي  2014جوان  11املؤرخ في  371القرار رقم

 ويحدد تشكيلها وسيرها.

  د لكيفيات إنشاء النوادي العلمية وتنظيمها وسيرها لدى  2019 جانفي 13املؤرخ في  44القرار رقم املحد 

 مؤسسات التعليم العالي.

  د للقواعد املتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية  2020ديسمبر  27املؤرخ في  1082القرار رقم املحد 

 ومكافحتها.

  (.2021ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية )نسخة 

 املتضمن إنشاء لجان اآلداب واألخالقيات في مؤسسات التعليم  2020ديسمبر  10املؤرخ في  991رقم  القراّر

 العالي والبحث العلمي.
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