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 الـــــنـــظــــــام الـــداخـــلــــي لــلــمؤســســــــة

 

 

 دیباجــــة .1

 
سعى إلى تتمیم وتدقیق المقتضیات القانونیة للكلیة المتعددة التخصصات بالناظور یالنظام الداخلي 

 مفصلة.والمراسیم التطبیقیة المتعلقة بالمؤسسات الجامعیة وكذا إلى تعریف وتحدیـد طرق التطبیق بكیفیة 

ھذا النظام یھم جمیع مكونات الكلیة من أساتذة وإداریین وتقنیین وطلبـة ویعرف الھیاكل ویحدد العالقات 

 ض.التي تربط بعضھا بالبع

 
 المرجعیة القانونیة .2

 
  بتنفیذ 2000ماي  19( 1421من صفر  15الصادر في  1.00.199الظھیر الشریف رقم (

 العالي.بتنظیم التعلیم  المتعلق 01.00القانون رقم 

 بمثابة النظام  )1958فبرایر  24( 1377شعبان  4الصادر في  1.58.008رقم  فالظھیر الشری

 .كما وقع تعدیلھ وتتمیمھاألساسي العام للوظیفة العمومیة 

  في شأن النظام  )1997فبرایر  19( 1417شوال  1الصادر في  2.96.793المرسوم رقم

 العالي.األساسي الخاص بھیئة األساتذة الباحثین بالتعلیم 

  تألیف وبتحدید  )2002یونیو  4( 1423ربیع األول  22الصادر في  2.01.2328المرسوم

 سیرھا.مجالس المؤسسات الجامعیة وكیفیة تعیین أو انتخاب أعضاءھا وكذا كیفیات 

  بتحدید تألیف  )2002یونیو  4( 1423ربیع األول  22الصادر في  2.01.2329المرسوم رقم

 أعضاءھا.وسیر اللجنة العلمیة للمؤسسة الجامعیة وكذا كیفیات تعیین وانتخاب 

 بشأن المجلس 2008أكتوبر  28(1429شوال  28 في الصادر 2.06.619 المرسوم رقم (

 التأدیبي الخاص بالطلبة.
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 البــاب األول
 المؤسسـة ومكوناتھــا

 
 الكلیـــة: األولالفصل 

 
  :1المـادة 

الصادر في  2.03.683المرسوم رقم  بمقتضى 2004   التخصصات سنةالكلیة المتعددة أحدثت 

 ).2004دیسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16

تقوم وفقا للتشریع الجاري بھ العمل  األول.محمد وھي مؤسسة للتكوین والبحث تابعة لجامعة 

 بالمھام الرئیسیة التالیة :

 المستمر.والتكوین  والتكوین التمھینيالتكوین األساسي  •

 التنمیة.البحث العلمي وبحث  •

 برة واستغالل البراءات والتراخیص وتسویق منتجات أنشطتھا.القیام بمھام الخ •

 والحقوق.واآلداب  تنمیة ونشر العلم والمعرفة والثقافة في میدان العلومال •

 العملیة.في الحیاة  لالندماجعداد الشباب إ •

 
 :2المـادة 

من  22وتحدد المادة  00-01من القانون  20وفقا للمادة  المؤسسة،شؤون الكلیة مجلس  ریدی

-01نفس القانون اختصاصات المجلس إضافة إلى االختصاصات األخرى المخولة لھ بموجب القانون 

00. 

 
 :3المـادة 

نائب أربعة نواب منھم  یقوم العمید بتسییـر الكلیة وبتنسیـق جمیع أنشطتھا ویساعده في مھامھ

وكاتب  والتعاون،ونائب العمید المكلف بالبحث العلمي  البیداغوجیة،و العمید المكلف بالشؤون األكادیمیة

 العمید.مھام  00.01من القانون  21عام وتحدد المادة 
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  التدریس ھیئة الثاني:الفصل 
 

 :4المـادة 

 التالیة:التدریس بالكلیة من األطر  ھیئةتتكون 

 : الباحثـون وھماألساتـذة 

 العالي.أساتذة التعلیم  •

 المؤھلـون.األساتذة  •

 المساعدون.أساتذة التعلیم العالي  •

یتقاضون تعویضات عن الدروس  ةأطر مختصویمكن للمؤسسة االستعانة بأساتذة مشاركین و 

العمید من بین األشخاص المتوفرین على  نبمقرر موھم أطر مكملة بالمؤسسة ویتم اختیارھم مؤقتا 

 التدریس.تجربة مھنیة لھا عالقة بمادة 

 
 :5المـادة 

ھذه األنشطة كامل الوقت  التأطیر وتزاولو مھام األساتذة الباحثین أنشطة التدریس والبحثتشمل 

 .بالكلیة

أو التأطیـر أو ھما معا خارج  التعلیم والبحثوال یجوز لألساتـذة الباحثین أن یمارسوا أنشطة 

بین الجامعة  طأو اتفاقیات تربلفتـرات محـددة وفي إطار اتفاقات  مكتوب وذلكالكلیة إال بترخیص 

 العامة.والكلیة وبین إحدى الھیئات 

وال یجوز لھم أن یمارسوا بصفة مھنیـة نشاطا خاصا بغرض الربح كیفما كانت طبیعتھ إال 

فبرایر  24( 1377شعبان  4بتاریخ  1.58.008من الظھیـر الشریف رقـم  15تطبیقـا ألحكام الفصـل 

1958(. 

 
 :6المـادة 

  التالیة:ن بالمھام یالباحثاألساتذة إلى یعھد  

تنفیذھا على شكل محاضرات وأشغال توجیھیة  ، ویتولونالمساھمة في إعداد برامج التكوین •

 تطبیقیة.وأشغال 
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من  5تنظیم وتوزیع حصص التعلیم داخل الشعب أو المجموعات البیداغوجیة وفقا ألحكام المادة  •

 ).1997فبرایر  19( 1417شـــوال  11الصادر في  2.96.793المرسوم رقم 

تقییم ومراقبة معلومات ومؤھالت الطلبة والمساھمة في الحراسة وفي لجـن االمتحانات  •

 والمباریات.

 قیمتھ.وكذا الرفع من  العلميالمساھمة في تنمیة البحث  •

المساھمة في التكوین المستمر ألطر القطاعین العام والخاص ونشر الثقافة والمعارف العلمیة  •

والقیام لھذه الغایة بتنظیم تداریب دراسیة وندوات متخصصة ومحاضرات عامة  والتقنیة،

 لألشغال.ومعارض 

القیام بتبادل المعلومات والوثائق والتعاون العلمي مع معاھد ومراكز وھیئات البحث المماثلة  •

 واالجتماعیة.الوطنیة واألجنبیة ومع الجماعات المحلیة والقطاعات االقتصادیة 

  المیدانیة.یع نھایة الدراسة واألعمال تأطیر مشار •

مع رؤساء  الكلیة بتنسیقاشراف عمید وتمارس األنشطة المنصوص علیھا في ھذه المادة تحت 

  والبحث.والمسؤولین عن وحدات التكوین ومنسقي المسالك الشعب 

 :7المـادة 

أعاله یقوم أساتذة التعلیم العالي واألساتذة  6إضافة إلى المھام المنصوص علیھا في المادة 

المؤھلون بتسییر وتأطیر أعمال البحث ویشاركون في لجن مناقشات األطروحات والتأھیل الجامعي 

   والمباریات.

 :8المـادة 

 : ـیلتزم األساتذة ب

 بالتدریس.استعمال الزمن الخاص  •

 العمل.حضور اجتماعات  •

 االمتحانات.الحراسة خالل  •

 النقط.جال التصحیح وإیداع آ •

 حضور مداوالت االمتحانات. •

 .خالل األشغال التطبیقیة  الطلبةمراقبة حضور  •

 المستمرة.إعداد وتنظیم المراقبة  •
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 :9المـادة 

المسالك تغیب عن العمل ویجب استدراك الدروس المؤجلـة بتنسیق مع  اإلدارة بكلیتم إخبار  •

 والشعب.

یرخص السید العمید بعد موافقة الشعبة على كل تغیب خارج الوطن من أجل التداریب أو  •

 .شھراالمشاركة في التظاھرات العلمیة شریطة أال یتعدى التغیب 

  یتعدى شھرا.شعبة على كل تغیب یرخص رئیس الجامعة بعد موافقة عمید الكلیة ورئیس ال •

على إثر انتھاء المھمات خارج الوطن یجب على المستفید تقدیم تقریر موجھ للعمید وللشعبة  •

 المعنیة.

 

 اإلداریون والتقنیون الموظفون :اإلداریینة ئھی –لفصل الثالث ا
 

 : 10المـادة  

 ثالثة أصناف :یتكون الموظفون اإلداریون والتقنیون العاملون بالكلیة من 

 الوزارات.األطر المشتركة بین  .1

 الوطنیة.الموظفون الخاضعون للنظام األساسي الخاص بوزارة التربیة  .2

 المشتركة.األطر التقنیة  .3

 
 :11المـادة 

 التأھیل.یمكن للموظفین االستفادة من التكوین المستمر والتداریب وإعادة 

 
 :12المـادة 

 یلي:یلتزم الطاقم اإلداري والتقني بما 

 العمل.احترام أوقات  .1

 العمل.الحضور في أماكن  .2

  بھم.القیام بالمھام المنوطة  .3
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 : الطلبــة الفصل الرابـع
 

 :13المـادة 

 الكلیة.یعتبر طالبا كل شخص مستفید من خدمات التعلیم والبحث ومسجل بكیفیة قانونیة في 

 
 :14المـادة 

مسجل في الكلیة احترام نظامھا الداخلي وجمیع التدابیر المتعلقة بنظام الدراسة  على كل طالب

 والتقییم. واالمتحانات

 
 :15المـادة 

یشارك الطلبة في تسییر المؤسسة عبر ممثلیھم بمجلس الكلیة وذلك وفق الشروط المقررة في 

 .01.00القانون 

 

 البـاب الثانـي
 الھیاكـل

 

 مجلس الكلیـة :األولالفصل 
 

 :16المادة 

 الموظفینیتألف مجلس المؤسسة من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلین منتخبین عن األساتذة و

اإلداریین والتقنیین وممثلین منتخبین عن الطلبة وكذا من أعضاء معینین من بین شخصیات من خارج 

 واختصاصاتھ.مھامھ  دوره، 01.00من القانون  22وتحدد المادة  ،المؤسسة

 أعمالھ. ویحدد النظام الداخلي للمجلس كیفیة سیر 
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 :17المـادة 

 یشكل المجلس من بین أعضائھ لجانا دائمة ھي :

 .والتعاونلجنة البحث العلمي  •

 .والتكوین المستمرلجنة الشؤون البیداغوجیة  •

 .والصیانةلجنة تتبع المیزانیة  •

 .والتواصل والثقافیة والریاضیةلجنة الشؤون العلمیة  •

 
 :18المـادة 

 تشكیلة اللجن : 

 :والتعاونلجنة البحث العلمي  

 من:أعضائھا  ویتكون باقيیترأسھا عمید الكلیة أو نائب العمید المكلف بالبحث العلمي والتعاون، 

 . اإلطارأستاذ التعلیم العالي منتدب من لدن زمالئھ في  •

 .اإلطارأستاذ مؤھل منتدب من لدن زمالئھ في  •

 .اإلطارأستاذ التعلیم العالي مساعد منتدب من لدن زمالئھ في  •

 المعینین. األعضاءعضو معین منتدب من لدن  •

 .ممثل عن الطلبة منتدب من لدن زمالئھ •

 
 : والتكوین المستمر لجنة الشؤون البیداغوجیة

 أعضائھا من : ویتكون باقي البیداغوجیة،یترأسھا عمید الكلیة أو نائب العمید المكلف بالشؤون 

 .رؤساء الشعب •

 . اإلطارأستاذ التعلیم العالي منتدب من لدن زمالئھ في  •

 .اإلطارأستاذ مؤھل منتدب من لدن زمالئھ في  •

 .اإلطارأستاذ التعلیم العالي مساعد منتدب من لدن زمالئھ في  •

 المعینین. األعضاءعضو معین منتدب من لدن  •

 زمالئھ.ممثل عن الموظفین منتدب من لدن  •

 47 91 60 536 (212)+/ الفاكس : 41 89 35 536  (212)+  الناظور الھاتف :  62700سلوان.  300صندوق البرید :  –جامعة محمد األول الكلیة المتعددة التخصصات 
Université Mohammed Ier –Faculté Pluridisciplinaire B.P : 300 .Selouane 62700 Nador Tél : +(212) 536 35 89 41 / Fax : +(212) 536 60 91 47 E-mail : fpnador07@gmail.com 



 

Royaume du Maroc 
                         Université Mohamed Iére 

Faculté Pluridisciplinaire 
Nador 

 

 المملكة المغربیة
 جامعة محمد األول

 الكلیة المتعددة التخصصات
 الناظور

 

8 

 ممثل عن الطلبة منتدب من لدن زمالئھ. •

 :المیزانیة والصیانةلجنة تتبع 
 یترأسھا عمید الكلیة، ویتكون باقي أعضائھا من :

 نواب العمیــــد. •

 رؤساء الشعب. •

 في اإلطار. لدن زمالئھأستاذ التعلیم العالي منتدب من  •

 أستاذ مؤھل منتدب من لدن زمالئھ في اإلطار. •

 .اإلطارأستاذ التعلیم العالي مساعد منتدب من لدن زمالئھ في  •

 المعینین. األعضاءعضو معین منتدب من لدن  •

 من لدن زمالئھ. والتقنیین منتدب لإلداریینممثل  •

 ممثل للطلبة منتدب من لدن زمالئھ. •

 
  : والثقافیة والریاضیة والتواصللجنة الشؤون العلمیة 

 نواب العمید، ویتكون باقي أعضائھا من: یترأسھا عمید الكلیة أو أحد

 العمید.نواب  •

 أستاذ التعلیم العالي منتدب من طرف زمالئھ في اإلطار. •

 أستاذ مؤھل منتدب من طـــــرف زمالئــھ في اإلطـــار. •

 أستاذ التعلیم العالي مساعد منتدب من طرف زمالئھ في اإلطار. •

 المعینین. األعضاءعضو معین منتدب من طرف  •

 والتقنیین.ممثل الموظفین اإلداریین  •

 الشعب.ممثل واحـــد عن رؤســـاء  •

 الطلبة.ممثل عن  •

 
 :19المـادة 

یمكن للمجلس أن یشكل لجانا خاصة لدراسة قضایا معینة كلما دعت الضرورة إلى ذلك وتنتھي 

 المجلس.صالحیة ھذه اللجان بإنجاز المھام المنوطة بھا أو بقرار من 
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 :20المـادة 

 المجلس.یحددھا  استراتیجیةتختار اللجان الدائمة أو الخاصة منسقا ومقررا لھا وتشتغل بناء على 

 
 :21المـادة 

 المصادقة.تعد كل لجنة دائمة نظاما داخلیا یحدد كیفیة سیر أشغالھا وتعرضھ على مجلس الكلیة قصد 

 
 : 22المـادة 

 خالل انعقاد المجلس الموالي.یقدم مقررو اللجان تقاریر عن سیر أعمال اللجان 

 
 : 23المـادة 

 لجنة.ال یجوز لعضو بالمجلس أن یكون ممثال في أكثر من لجنتین دائمتین أو منسقا ألكثر من  

  
 :  24المـادة 

 االستشارة.یمكن للجان أن تستدعي أي شخص مؤھل للحضور في اجتماعاتھا قصد 
 

 : العلمیـةاللجنة  :الثانيالفصل 
 

 :25المـادة 

 المرسوم رقم دومھامھا. ویحددور اللجنة العلمیة  01.00من القانون  23تحدد المادة 

 وسیر ھذه اللجنة وكیفیـة تعییــن وانتخاب أعضائھا. تألیف 2002یونیو  4الصادر في  2.01.2329

 
 : اإلداریةالمصالح  :الثالثالفصل 

 
 :26المـادة 

 تتكون إدارة الكلیة من المصالح التالیة :

 الموظفین.مصلحة  •

 الطالبیة.مصلحة المنح والشؤون  •

 والمحاسبة.مصلحة المیزانیة  •
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 والمكتبة.مصلحة التوثیق  •

 والریاضة.مصلحة الشؤون الثقافیة  •

 مصلحة الصیانة. •

 والتوجیھ.مصلحة التواصل واإلحصاء واإلعالم  •

  واإلعالمیات. االنترنیتمصلحة  •

إنشاء مصالح إداریة أخرى كلما دعت الضرورة ویمكن إدماج ھذه المصالح بعضھا ببعض أو 

 لذلك استجابة لمتطلبات المھام المستجدة بالكلیة.

 
 :27المـادة 

 ضبط.تتوفر عمادة الكلیة على كتابة ومكتب 

یكلف أحد نواب العمید بالشؤون البیداغوجیة  ،وكاتب عامأربعة نواب للعمید یساعد العمید 

ریـة المنصوص واآلخر بالبحث العلمي والتعاون وینسق الكاتب العام تحت إشراف العمید المصالح اإلدا

 .26 علیھا في المادة

 .ھیاكل التعلیــم و البحث الفصل الرابـع:
 .الشعب ومراكز التعلیم والبحث

 
 :28المـادة 

شعبا مطابقة للتخصصات ولمجاالت الدراسة والبحث  التخصصات بالناظورالكلیة متعددة تضم 

بھا ویجوز لھا أن تحدث بعد موافقة مجلس الجامعة مراكز للتعلیم والتكوین والدراسة أو للبحـث أو ھما 

 .)01.00من القانون  19 (المادةمعا 

 
 :29المـادة 

 الیة :حالیا الشعب التبالناظور  الكلیة متعددة التخصصاتتضم 

 القانون الخاص  •

 القانون العام •

 االقتصاد والتدبیر •

 الدراسات اإلسالمیة  •
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 الدراسات والعربیة •

 الدراسات الفرنسیة  •

 الدراسات اإلسبانیة •

 علوم الریاضیات واإلعالمیات  •

 علوم الفیزیاء •

 علوم الحیاة واألرض  •

 علوم الكیمیاء •

 
 : 30لمـادة ا

توجد مقرات الشعب داخل المؤسسة ویمكن إحداث شعب أخرى من قبل مجلس الجامعة باقتراح من 

 ).01.00من القانون  24 (المادةمجلس المؤسسة 

 
 : 31المـادة 

یسیر الشعبة رئیس منتخب یشترط أن یكون أستاذا للتعلیم العالي وفي حالة عدمھ أستاذا مؤھال وفي حالة 

عالي مساعد، وینتخب من طرف األساتذة المنتمین للشعبة لمدة ثالث سنوات قابلة عدمھ أستاذا للتعلیم ال

 .)1976غشت  12بتاریخ  1046.76. (قرار رقم للتجدید مرة واحدة على التوالي

 
 :32المـادة 

 مكتب الشعبة
على األقل ویتم انتخابھ من قبل أساتذة الشعبة في أجل ال  ساتذةیتكون مكتب الشعبة من أربعة أ

 یتعدى شھرا بعد انتخاب رئیس الشعبة.

یتولى مكتب الشعبة مساعدة رئیس الشعبة في كل المھام الموكولة إلیھ، ویتم تحدید مسؤولیات 

من طرف المصادق علیھ المكتب وعدد أعضائھ وصفاتھم وكیفیة انتخابھم في النظام الداخلي للشعبة 

 ة.مجلس المؤسس
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 :33المـادة 

 مجلس الشعبة
 للشعبة.یتألف مجلس الشعبة من كافة األساتذة المنتمین 

یجتمع مجلس الشعبة في اجتماع عام بدعوة من رئیس الشعبة وتحت رئاستھ مرتین في الفصل 

وتكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال حسب مقتضیات یتم تحدیدھا في النظام  األقل،الدراسي على 

 للشعبة. يالداخل

وفي حالة عدم توفر  األقل،یتداول مجلس الشعبة بصفة قانونیة بحضور نصف أعضائھ على 

یتم عقد اجتماع ثان بعد ثمانیة أیام مفتوحة ویجتمع بصفة قانونیة مھما  األول،النصاب عند االستدعاء 

 الحاضرین.كان عدد 

 
 :34لمـادة ا

 مھام الشعبة
 : یليتنفیذ ما  األخیرة علىیسھر رئیس الشعبة مع كل مكونات ھذه 

على توفیر شروط تطبیق برامج تدریس  المسالك ومسؤولي الوحدات منسقيالسھر بتنسیق مع  •

 الوحدات.

إطار التشریع الجاري بھ العمل على  المسالك ومسؤولي الوحدات في منسقيالسھر بتنسیق مع  •

 توزیـع حصص التدریس على األساتذة المنتمین للشعبة.

 بة.تأمین التنظیم اإلداري للتدریس واالمتحانات والمراقبة المستمرة بالوحدات التابعة للشع •

 العلمیة.المساھمة في تنظیم التظاھرات  •

توفیر الدعم اللوجستیكي  والبحـث علىالسھر بتنسیق مع مسؤولي المختبـرات ووحدات التكوین  •

 البحث.والبشري المالئم لمزاولة أنشطة 

 الشعبة.األفضل لكل الموارد البشریة والمادیة الموضوعة رھن إشارة  االستعمالالسھر على  •

السھر على حسن استعمال المیزانیة المخصصة للشعبة وعلى تطبیق القرارات المتخذة في ھذا  •

 الكلیة.الصدد من طرف مكونات الشعبة ومجلس 
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في مجاالت الدراسة والبحث،  عند نھایة كل سنة جامعیة حول أنشطة الشعبة متقریر عاإعداد  •

التقریر على  ویتضمن ھذاة. إلى مجلس الكلی للشعبة ویوجھیصادق علیھ الجمع العام 

 الخصوص:

 الشعبة.عدد ساعات التدریس المنجزة من قبل أساتذة  •

 .المیزانیة المخصصة للبحث العلمي •

تحدید حاجیات الشعبة فیما یتعلق بالموارد البشریة ومجال التجھیز والتسییر برسم السنة  •

 الجامعیة الموالیة.

اقتراحات لتحسین جودة التكوین والبحث في المسالك والوحدات ووحدات التكوین والبحث  •

 بالشعبة.المرتبطة 

 

 :35المـادة 

 میزانیة الشعب
من قبل مجلس  والتسییر،بناءا على تقریرھا السنوي تحدد میزانیـة الشعبة في مجال التجھیز 

 بینھا:المؤسسة وذلك طبقا لمعاییر من 

 المتعلقة بالدعامات البیداغوجیة والبنیات التحتیة والتكوین.الحاجیات  •

 البحث.الحاجیات المتعلقة بأنشطة  •

 عدد الطلبة المسجلین في الوحدات المرتبطة بالشعبة. •

 طبیعة التدریس في مختلف الوحدات المرتبطة بالشعبة. •

 

 المسالك والوحدات
 

 : 36المـادة 

ترتبط بھا الوحدة ویتم تعیینھ من بین ومن طرف زمالئھ ینتمي المسؤول عن الوحدة للشعبة التي 

 المؤطرین البیداغوجیین للوحدة.

 
 :73المـادة 
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 من مھام منسق الوحدة :

 الخاص بھا. الملف الوصفيالسھر على حسن سیر التدریس بالوحدة واحترام  •

 واالمتحانات.السھر على تنظیم المراقبة المستمرة  •

 المداوالت.تأمین إدخال نقط االمتحانات والمشاركة في  •

 إحداث أرشیف الوحدة یضم على الخصوص : •

  المسجلین.لوائح  االمتحانات،مواضع 

 ،محاضر االجتماعات البیداغوجیة  النتائج 

 .تنسیق التداریب ومشاریع طلبة الوحدة  

 
 :38المـادة 

 ذلك أستاذاوفي حالة تعذر  بالكلیة،یتعین على منسق المسلك أن یكون أستاذا للتعلیم العالي 

یعینھ العمید  المسلك،یرتبط بھا  المؤسسـة التيوعند عدمھ أستاذ التعلیـم العالي مساعد ینتمي إلى  مؤھال،

 والجمع بینواحد  تفادي التنسیق ألكثر من مسلك یجبو المسلك.باقتراح من المسؤولین عن وحدات 

 إال إذا تعذر ذلك. مسلكلرئاسة الشعبة والتنسیق البیداغوجي ل

 

 :39لمـادة ا

 :ـ یتكلف منسق المسلك ب

  الملف الوصفي للمسلك خصوصا ما یتعلق بالتأطیرالسھر على احترام. 

 .المشاركة في عملیة استقبال وتوجیھ الطلبة 

  المسلك.رئاسة لجنة مداوالت الفصول ولجنة مداوالت 

  الوحدات.السھر على التقییم والتقییم الذاتي للمسلك بتنسیق مع رؤساء الشعب المعنیین ومسؤولي 

  السھر بتنسیق مع رؤساء الشعب المعنیین ومسؤولي الوحدات على التتبع البیداغوجي للطلبة

 المسجلین بالمسلك.

  

 :04المـادة 

 .البحثتنظم أنشطة البحث بالكلیة داخل المختبرات وفرق 
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 41المـادة 

  الشعب،من المختبرات وفرق البحث موزعة بین  ةعلى مجموعتتوفر الكلیة حالیا 

 

 42المـادة 

وذلك طبقا لمعاییر یحددھا مجلس  البحثتستفید المختبرات وفرق البحث من دعم مالي من میزانیة 

 الكلیة.

 
  43 المـادة

متخصصة لتنمیـة البحث العلمي أو إلنجاز یمكن أن تحدث في الكلیة فرق بحث أو مختبرات 

على أن یتم اإلحداث في جمیع  بالكلیــة،یدخل في تخصصات ومجاالت الدراسة والبحث  مشروع قار

 الكلیة.األحوال بموافقـة مجلس 

 
 :44المـادة 

 :اإلحداثشروط 

 العمید الذي رسمیا إلىمختبر أن یقدم طلب الموافقة على اإلحداث  یتعین على كل فریق بحث أو

عن أھداف الفریق أو المختبر  ، ویتعین أن یكون الطلب مرفقا بتقریریحیلھ على مجلس المؤسسة

وبالئحة أسماء أعضائھ والمسؤول عنھ والضوابـط النظامیة األخرى المتبعة في التسییر من غیر أن 

 .األھداف والضوابط مخلة أو متعارضة مع النظام الداخلي للمؤسسة تكون تلك

 
 :45المـادة 

كل فریق بحث أو مختبر یقوم في إطار استقاللیتھ في المجاالت العلمیة والتدبیر الداخلي بكل االتصاالت 

 الكلیة.اتفاقات أو عقود بحث التنمیة قصد عرضھا على مجلس  لتھیئوأشكال التفاوض 

 
 :46المـادة 

من ممتلكات الكلیة تخصص  أو مسلك تعتبر كل التجھیزات التي قد یحصل علیھا فریق البحث أو مختبـر

مع توسیع ھذا االستخدام على كل الباحثین  المعني،لالستخدام في البحث العلمي لفریق البحث أو المختبر 

 المھتمین.
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 :47المـادة 

 یتعین على فرق البحث والمختبرات أن ترفع تقریرا سنویا لمجلس الكلیة یرصد أنشطتھا خالل السنة.

 

 

 :48المـادة 

نتاج أو نشاط علمي لمدة أربع سنوات على التوالي إأو فریق بحث لم ینجز أي  یحل كل مختبر

ویتم تفویت محل اإلیواء ومعدات المختبر للشعبة المعنیة ما لم یتعارض ذلك مع القوانین الجاري بھا 

بناءا على تقاریرھا  العمل، كما یتم تحیین الئحة المختبرات ولوائح أعضائھا واإلمكانات المخصصة لھا

 .السنویة

 
 :49المـادة 

یعین مسؤول المختبر من طرف العمید باقتراح من مسؤولي فرق البحث التابعة لھ ویحدد النظام 

 .رالمختب وكیفیة تسییرالداخلي للمختبر المصادق علیھ من طرف مجلس الكلیة شروط 

 
 :05المـادة 

تتكون وحدات البحث والتكوین من مجموعة أساتذة باحثیـن منتمین إلى الشعبة والمؤسسة التي 

تكون نواتھ ویمكن أن ینضم إلى ھذه المجموعـة أساتذة باحثون آخرون منتمون إلى شعب أخرى داخل 

 خارجھا.المؤسسة أو 

 
  :51المـادة 

المسالك التي یجب أن تراعي في إعدادھا إمكانیات یصادق مجلس الكلیة على طلبات اعتماد 

وحدات التكوین والبحث التي تستجیب للشروط المنصوص التأطیر المتوفرة بالكلیة وعلى طلبات اعتماد 

 .قبل أن تحال على مجلس الجامعة رئیس المؤسسة ةبتأشیرعلیھا في دفتر التحمالت في الشق الخاص 

 البـاب الثالـث
 

 عــامـةمقتضیـات 
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 : 25المـادة 

یتمتع كافة األساتذة والموظفین اإلداریین والتقنیین بحق تنظیم أنفسھم في إطار جمعیات ذات 

 الشأن،أھداف ثقافیة أو اجتماعیة أو نقابیة وفق ما تسمح بھ القوانین والتشریعات المعمول بھا في ھذا 

 .كما یمكنھم الحصول على مساعدات من طرف الكلیــة لممارسة ھذه األنشطة

 
  :53 المـادة

یمكن لألساتذة والموظفین اإلداریین والتقنیین أن یحدثوا بالكلیة جمعیة أعمال اجتماعیة وذلك 

 الكلیة.بتنسیق مع إدارة 

 
 :54المـادة 

لم تخل ممارسة ھذه الحریة  الكلیـة ومرافقھا مایتمتـع كـل الطلبة بحریة اإلعالم والتعبیـر داخل 

 بالسیـر العادي للدراسة وبالحیاة الجماعیة للطلبة وبمھام األساتذة والھیئة اإلداریة. 

 
 :55المـادة 

نیة تھـدف إلى الدفاع عن یجوز للطلبة أن ینتظموا في جمعیات أو منظمات مؤسسة بكیفیة قانو

 .مصالحھم

 
 :56المـادة 

تنظیم أنشطة  وفق ما تسمح بھ القوانین والتشریعات المعمول بھا في ھذا الشأن للطلبةیرخص 

 فیھ:المؤسسة بناء على طلب خطي موجھ إلى رئیس المؤسسة یحدد  وعلمیة داخلثقافیة 

 المرافق المطلوبة. •

 النشاط.موضوع وتاریخ  •

 أسماء أعضاء اللجنة المنظمة. •

 .قبل موعد النشاط أسبوعاوذلك 
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 :57المـادة 

 یجب على الطلبة : 

 وممتلكاتھا.مرافق الكلیة وتجھیزاتھا ومعداتھا  على كلالحفاظ  •

الحفاظ على تجھیزات ومعدات الشعب والمختبرات والمدرجات واألقسام وباقي المرافق  •

 اإلدارة.والمصالح اإلداریة وعدم نقلھا من أماكنھا أو تغییـر وظائفھا إال بإذن من 

نشطة الخاصة بالحیاة الطالبیــة مع إخبار اإلدارة السبورة المخصصة لإلعالن عن األاستعمال  •

 .واالمتناع عن استعمال الجدران واألبواب لھذا الغرض واإلعالنات،بكل المنشورات 

 
 :58المـادة 

 ذلك.كل طالب ملزم بتقدیم بطاقة الطالب للمصالح اإلداریة أو التربویة كلما طلـب منھ 

 
 :59المـادة 

ال تتحمل الكلیة مسؤولیة أي طالب لم یلتزم بآجال التسجیل أو إعادة التسجیل كما ھي محددة من 

 طرف اإلدارة.

 
 :60المـادة 

 .قاعات االمتحانات والندوات وفيیمنع استعمال الھاتف المحمول والتدخیـن أثناء حصص التكویـن 

 
 :61المـادة 

تتخذ إدارة الكلیة تدابیـر خاصة لفائدة الطلبة الذین یواجھـون صعوبات بدنیـة أو نفسیة أو 

  .وذلك وفقـا لألحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحمایـة األشخـاص المعاقین الكلیة،إدراكیة في 

 
 : 62المـادة 

 یجب على الطلبة التقید بالنظام الداخلي للكلیة.

 .للقانون الواجب التطبیقكل مخالفة لھذا النظام الداخلي تعرض مرتكبیھا لعقوبات تأدیبیة وفقا 
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  :63المـادة 

یجوز تعدیل ھذا النظام الداخلي باقتراح من رئیس المؤسسة أو من ثلثي أعضاء مجلس المؤسسة          

الحاضرین قبل  المصادقة على التعدیالت المقترحة بأغلبیة األعضاء وتتم على األقل، في دورة استثنائیة.

 .عرضھا على مجلس الجامعة للمصادقة

 

  :46المـادة 

طبقا حیز التطبیق ابتداء من تاریخ المصادقة علیھ من طرف مجلس الجامعة  النظام ھذایدخل         

  المشار إلیھ أعاله. 01.00القانون  من 22للمادة 

 :56المـادة 

 سبتمبر  30 تمت المصادقة على ھذا النظام في اجتماع مجلس الكلیة المنعقد بتاریخ

2011. 

  02 بتاریختمت المصادقة على تحیین وتعدیل ھذا النظام في اجتماع مجلس الكلیة المنعقد 

 .2015ابریل 

 مارس  04 بتاریخ المنعقد الجامعة مجلس اجتماع في النظام ھذا على المصادقة تمت

2016. 
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