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مقتضيات عامة
يشتمل ھذا النظام على المقتضيات التي تنظم سير المدرسة العليا لألساتذة طبقا ألحكام :
 الظھير الشريف رقم  1.58.008الصادر في  04شعبان  24) 1377فبراير  (1958بمثابة النظام األساسي العام للوظيفةالعمومية
 الظھير الشريف رقم  1.00.199الصادر في  15ﺻفر  19) 1421ماي  (2000بتنفيذ القانون  01-00المتعلق بتنظيمالتعليم العالي وكذا المراسيم التنظيمية له
 الظھير الشريف رقم  1.09.100الصادر في  06رجب  29) 1430يونيو  (2009بتنفيذ القانون  47-08المتعلق بنقلالمدارس العليا لألساتذة التابعة لقطاع التربية الوطنية إلى الجامعات
 المرسوم رقم  2.10.58الصادر في  17من رجب  30) 1431يونيو  (2010بتتميم المرسوم رقم  2.90.554الصادر في 2رجب  18) 1411يناير  (1991المتعلق بالمؤسسات الجامعية و األحياء الجامعية
 المرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18ربيع اآلخر  7) 1425يونيو  (2004بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعيةوأسالك الدراسات العليا وكذا الشھادات الوطنية المطابقة
 المرسوم رقم  2.96.793الصادر في  11شوال  19) 1417فبراير  (1997المتعلق بالنظام األساسي لألساتذة الباحثين المرسوم رقم  2.10.59الصادر في  16ذي القعدة  25) 1431اكتوبر (2010بتتميم المرسوم رقم  2-04-89الصادر في 18ربيع اآلخر  7) 1425يونيو  (2004بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسالك الدراسات العليا وكذا الشھادات
الوطنية المطابقة
 مرسوم رقم  2.01.2328الصادر في  22ربيع األول  4) 1423يونيو  (2002بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعيةوكيفية تعيين أو انتخاب أعضائھا وكذا كيفية سيرھا
 المرسوم  2.01.2329الصادر في  22ربيع األول  04) 1423يونيو  (2002بتحديد تأليف وسير اللجنة العلمية وكذا كيفيةتعيين وانتخاب أعضائھا
 المرسوم رقم  2.06.619الصادر في  28شوال  28) 1429أكتوبر  (2008المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة، قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  2121.08الصادر في  19ربيع األول 1430) 15أبريل  (2009بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا
 قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  1695.04الصادر في  09شعبان 24) 1425شتنبر  (2004بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك اإلجازة
 قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  1810.05الصادر في  10شعبان 15) 1426شتنبر  (2005بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر
 قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  1371.07الصادر في  22رمضان 1429) 23شتنبر  (2008بالمصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه
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الفصل األول  :مھام واختصاصات
المادة 1
تعد المدرسة العليا لألساتذة مؤسسة عمومية للتعليم العالي ذات الولوج المحدود تابعة لجامعة عبد المالك السعدي.
المادة 2
تقوم المدرسة العليا لألساتذة بالمھام اآلتية :
 تنمية العلم والمعرفة ونشرھما التدريس في مجاالت تخصصھا في شكل تكوين أساسي ومستمر إعداد الطالب لالندماج في الحياة العملية البحث العلمي بمختلف توجھاته تقديم خدمات بمقابل وبخاﺻة في مجال الخبرات والدراسات ،وجميع األنشطة األخرى في إطار المادة  7من القانون 01-00 تنشيط الحياة الثقافية محليا وجھويا ووطنيا وجعل المعرفة في متناول الجميع بتعاون مع مختلف شركائھاالفصل الثاني  :أجھزة المؤسسة )مجلس المؤسسة ،المدير ،اللجان الدائمة(

الباب األول :مجلس المؤسسة
المادة 3
يدير شؤون المدرسة العليا لألساتذة مجلس المؤسسة الذي يتكون من أعضاء بحكم القانون وأعضاء منتخبين و أعضاء معينين
حسب ما ينص عليه المرسوم رقم  2.11.2328 :الصادر في  22ربيع األول  4 ) 1423يونيو . (2002
المادة 4
يرأس اجتماعات مجلس المؤسسة مديرالمدرسة ويعھد إلى المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية أو من يقوم مقامه بدور
مقرر المجلس ،وإلى الكاتب العام بمھمة حفظ وثائق المجلس.
المادة 5
تتحدد اختصاﺻات مجلس المؤسسة في :
 النظر في جميع المسائل المتعلقة بمھام المدرسة وحسن سيرھا وتقديم اقتراحات في ھذا الشأن إلى مجلس الجامعة إعداد اقتراحات تتعلق بميزانية المؤسسة توزيع الوسائل المالية على مختلف ھياكل المؤسسة الموافقة على مشاريع إحداث بنيات البحث اتخاذ اإلجراءات التأديبية في حق الطلبة وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بھا تقديم اقتراحات إلى مجلس الجامعة بخصوص تحسين االندماج المھنيي للخريجين تقديم اقتراحات إلى مجلس الجامعة بخصوص تعديل التكوينات المدرسة داخل المؤسسة بھدف تحسين جودة التكوين3

 تقديم اقتراحات إلى مجلس الجامعة بخصوص التدابير الرامية إلى تحسين توجيه الطلبة وإعالمھم والنھوض باألنشطةالثقافية والرياضية
 عرض إحداث مراكز التكوين على مجلس الجامعة -إعداد نظامه الداخلي وعرضه على مجلس الجامعة للمصادقة عليه

الباب الثاني :مدير المدرسة
المادة 6
يقوم المدير وفقا للمادة  21من القانون  01-00المنظم للتعليم العالي بــ:
 تسييرالمدرسة وتنسيق جميع أنشطتھا ترأس اجتماعات مجلس المؤسسة وتحديد جدول أعمالھا تسيير العاملين بالمؤسسة من أطر تربوية وإدارية وتقنية ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين السھر على حسن سير الدراسة وعمليات مراقبة المعلومات واتخاذ كل التدابير لھذه الغاية التفاوض في شأ ن اتفاقات واتفاقيات التعاون السھر تحت إشراف رئيس الجامعة على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بھا العمل والنظام الداخلي داخلحرم المؤسسة
 اتخاذ جميع التدابير التي تستلزمھا الظروف طبقا للتشريع الجاري به العملالمادة 7
يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام يعينھم رئيس الجامعة بناء على اقتراح من المدير.
المادة 8
يسھر المدير المساعد في البحث و التعاون على :
 احترام الضوابط المتعلقة بإحداث المختبرات وفرق البحث ومعايير تقويمھا تنسيق األنشطة العلمية على ﺻعيد المؤسسة تتبع تنفيذ مشاريع الندوات الوطنية والدولية المبرمجة تتبع تنفيذ بنود اتفاقيات التعاون اإلﺻدار المنتظم لمجلة المؤسسة تنفيذ قرارات مجلس المؤسسة في ميدان البحث العلمي والتعاونالمادة 9
يسھر المدير المساعد المكلف بالشؤون البيداغوجية على :
 احترام آجال التسجيل المبرمجة من قبل رئاسة الجامعة والمحددة من قبل المؤسسة -احترام آجال إعادة التسجيل المبرمجة من قبل المؤسسة

4

 احترام المقتضيات الواردة في الملفات الوﺻفية الخاﺻة بالتكوينات من حيث الغالف الزمني ومحتوى الوحداتوالمجزوءات واألنشطة التربوية
 تتبع تنفيذ البرنامج العام لألنشطة البيداغوجية من تدريس ومراقبة وامتحان نھاية الفصل والمحدد من قبل لجنة الشؤونالبيداغوجية
 -تتبع تنفيذ قرارات مجلس المؤسسة فيما يتعلق بالرفع من مستوى األداء التربوي

الباب الثالث :اللجان الدائمة
المادة 10
يحدث مجلس المؤسسة في حظيرته لجنا دائمة وھي :
♦

اللجنة البيداغوجية

♦

لجنة البحث العلمي و التعاون

♦

لجنة تتبع الميزانية

♦

اللجنة العلمية

♦

لجنة الشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية

ويحدث لجنا وظيفية أو خاليا عند الضرورة تنتھي ﺻالحيتھا بانتھاء المھمة التي أحدثت من أجلھا
المادة 11
 تقوم اللجان الدائمة بتتبع قرارات المجلس و تنفيذھا في مجاالت اختصاﺻھا و التعاون مع اللجان المماثلة بالجامعة.
 تقدم كل لجنة برامج عملھا و تقاريرھا للمجلس و تسھر على تنفيذھا.
 تستدعي كل لجنة أي شخص تعتبر استشارته مفيدة لألعضاء خالل مناقشتھم لنقطة معينة.
 تختار كل لجنة منسقا لھا في أول اجتماعھا.
 عند تشكيل اللجان الدائمة ينبغي مراعاة تشكيلة مجلس المؤسسة حيث تضم كل لجنة ممثال على األقل عن الفئات أو
القطاعات الممثلة داخل المجلس مع مراعاة االختصاص ما أمكن ذلك.
 يكون انضمام أعضاء المجلس إلى اللجان انضماما اختياريا داخل لجنة معينة ،و لكل عضو حق االنضمام إلى أكثر من
لجنة.
المادة :12
 تجتمع اللجان بدعوة من مدير المدرسة ،أو بدعوة من منسقھا أو بطلب من ثلث أعضائھا.
 توجه االستدعاءات قبل التاريخ المحدد لالجتماع بأسبوع على األقل .و يتم في الوقت ذاته إخبار مدير المدرسة
باالجتماعات
 تضع كل لجنة نظامھا الداخلي يبين اختصاﺻھا و كيفية سيرھا و تقدمه لمجلس المؤسسة للموافقة عليه.
 تفصل اللجان في مداوالتھا عن طريق التراضي و إال يتم اللجوء إلى التصويت باألغلبية المطلقة للحاضرين من أعضائھا
طبقا لما ھو منصوص عليه في النظام الداخلي لكل لجنة.
 يتم تدوين مداوالت اللجان و قراراتھا في محضر خاص يوقع من طرف منسق و مقرر اللجنة.
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 يتم رفع تقارير اللجان و محاضرھا إلى رئيس مجلس المؤسسة بعد أسبوع من انتھاء أعمالھا و توجه التقارير إلى جميع
أعضاء المجلس قصد اإلطالع .و تعلق تلك التقارير في األماكن المخصصة لھا و بالشعب.
المادة  :13مھام اللجنة البيداغوجية
 .1تحديد أوليات المؤسسة والتوجھات العامة في المجال البيداغوجي مع السھر على جودة التعليم في المؤسسة .
 .2دراسة مشاريع إحداث تكوينات جديدة بالمؤسسة وكذا تغيير أو مراجعة التكوينات الموجودة وعرضھا على مجلس
المؤسسة للمصادقة عليھا.
 .3دراسة نتائج االمتحانات ومراقبة المعلومات وتقديم اقتراحات على ضوء ذلك لمجلس المؤسسة.
 .4تھيئ اإلعالم وتوجيه الطلبة بتنسيق مع المصالح المختصة بالمؤسسة والجامعة.
 .5االقتراح و المساھمة في برنامج الندوات التربوية المتعلقة بالميدان البيداغوجي.
 .6المساھمة في السھر على ترشيد الموارد الخاﺻة للمكتبة.
 .7تمارس بتفويض من المجلس السلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي وطبقا للقانون الداخلي
للجنة.
المادة  :14مھام لجنة البحث والتعاون
 .1دراسة تحديد األوليات في مجال البحث واقتراح المعايير التي يتعين أن تستجيب لھا المشاريع المرغوب في تمويلھا كليا
أو جزئيا.
 .2إعادة ھيكلة البحث العلمي في إطار ترشيد اإلمكانيات البشرية والمادية  -تشجيع التعاون بين ھياكل البحث داخل المدرسة
و خارجھا
 .3العمل على فتح آفاق التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وكل الجھات المھتمة بالبحث العلمي داخل المغرب وخارجه.
 .4التعريف بطاقات المؤسسة ومؤھالتھا ومنتوجھا العلمي والسھر على ترويجه عن طريق المنشورات والتظاھرات العلمية
واألبواب المفتوحة الدورية…
 .5دراسة تشخيص للوسط السوسيو اقتصادي قصد تحديد أوليات التعامل معه من أجل تفعيل كل شراكة تنموية ھادفة.
 .6تقييم دوري للبحث داخل المدرسة وتقديم اقتراحات حول ذلك لمجلس المؤسسة
المادة  :15مھام لجنة تتبع الميزانية
 .1تقوم بإعداد اقتراحات تتعلق بالميزانية طبقا لحاجيات مكونات المدرسة.
 .2تتولى بتعاون مع لجنة التنسيق توزيع الميزانية بين مكونات المدرسة على أساس تصور أولي حسب مقاييس تأخذ بعين
االعتبار توجيھات وتوﺻيات مجلس المدرسة.
 .3تتولى مھمة تتبع ﺻرف الميزانية وتدبير الموارد والنفقات والعمل على كل ما من شأنه أن ينمي الموارد ويرشد النفقات
طبقا لقانونھا الداخلي.
 .4تحديد األوليات في مجال الصيانة والتجھيز ومجال البناء والتسيير ومجاالت التكوين والبحث.
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المادة  :16مھام اللجنة العلمية
 .1ﺘﺴﺘﺸﺎر اﻝﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ طﻠﺒﺎت اﻹﺠﺎزة ﻷﺠل اﻝﺒﺤث أو اﺴﺘﻜﻤﺎل اﻝﺨﺒرة أو إﻋﺎدة اﻝﺘﺄﻫﻴل أو اﻝﺘدرﻴب وﻓﻲ اﺨﺘﻴﺎر اﻝﻤﺘرﺸﺤﻴن ﻝﻠﺘوظﻴف ﻓﻲ
درﺠﺔ اﻷﺴﺎﺘذة اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ ﻤﺒﺎرﻴﺎت وﻝوج ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس
 .2إﺒداء اﻝرأي ﻓﻲ ﻤﺸﺎرﻴﻊ إﺤداث وﺤدات اﻝﺒﺤث واﻝﺘﻜوﻴن وﻤﺸﺎرﻴﻊ إﺤداث اﻝﺸﻌب ،اﻝﻤﺴﺎﻝك واﻝﻤراﻜز
 .3إﺒداء اﻝرأي ﻓﻲ طﻠﺒﺎت اﻝﺘرﺸﻴﺢ ﻝﻠﺘﺄﻫﻴل اﻝﺠﺎﻤﻌﻲ وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﻷطروﺤﺎت واﻝﺒﺤوث.

المادة  :17لجنة الشؤون الثقافية و االجتماعية والرياضية
 .1نشر اإلشعاع الثقافي للمؤسسة بتنسيق مع المصالح المختصة.
 .2اقتراح برامج ثقافية واجتماعية وتنفيذھا بعد المصادقة عليھا من طرف مجلس المؤسسة.
 .3مساندة األنشطة الرياضية والفنية والثقافية في البرامج المحلية و الجھوية والوطنية.
 .4تشجيع المواھب بإشراك الطلبة في االقتراح والتسيير وأخذ المبادرة في نوادي المؤسسة.
 .5اقتراح تدابير خاﺻة لصالح الطلبة ذوي المشاكل الصحية و المعرفية.
 .6تشجيع العمل باحتضان الطلبة ) (tutoratقصد مساعدتھم.
الفصل الثالث :الھياكل اإلدارية
المادة 18
تتوفر المؤسسة حاليا على الھياكل اإلدارية اآلتية :
 الكتابة العامة مصلحة الشؤون البيداغوجية مصلحة الموظفين مصلحة الشؤون االقتصادية و المالية مصلحة الشؤون الطالبية مصلحة اإلعالميات وأبوجي مصلحة المكتبةيمكن إحداث أو حذف ھياكل إدارية استجابة لمتطلبات مھام المؤسسة بعد موافقة مجلس المؤسسة.
الفصل الرابع :ھيأة التدريس
المادة 19
تتكون ھيأة التدريس بالمؤسسة من األطر اآلتية :
 األساتذة الباحثون
 أساتذة التعليم العالي أساتذة مؤھلون7

 أساتذة التعليم العالي المساعدون األساتذة :األساتذة المبرزون ،أساتذة الثانوي التأھيلي و الثانوي اإلعدادي الذين يخضعون للمقتضيات القانونية المنصوص
عليھا في قانون الوظيفة العمومية وفي األنظمة األساسية الخاﺻة بھم.
المادة 20
لألساتذة الذين يكونون ھيأة التدريس بالمؤسسة الحق في تمثيلية نقابية.
المادة 21
تشمل مھام األساتذة الباحثين أنشطة التدريس والبحث والتأطير والتدبير البيداغوجي.
المادة 22
يؤمن األساتذة الباحثون واألساتذة اآلخرون مھمة التدريس على شكل دروس نظرية أو توجيھية أو تطبيقية أو الجمع بينھا باإلضافة
إلى تأطير تداريب ومشاريع نھاية الدراسة.
المادة 23
يقوم أساتذة التعليم العالي واألساتذة المؤھلون بتأطير أعمال البحث والمشاركة في مناقشات األطروحات وملفات التأھيل الجامعي
ومباريات توظيف األساتذة الباحثين.
المادة 24
يقوم األساتذة الباحثون في إطار المھام الموكولة إليھم بكيفية دائمة بمھام التدريس والبحث والتأطير داخل المدرسة التي ينتمون
إليھا .وال يمكنھم القيام بأية مھمة من ھذه المھام خارج مؤسستھم إال بترخيص كتابي من رئيس المؤسسة كما ھو منصوص عليه في
المادة  03من المرسوم رقم  2-96-793الصادر في  11شوال  19) 1417فبراير .(1997
كما يقوم األساتذة غير الباحثين بمھام التدريس داخل المؤسسة و ال يمكنھم القيام بأية مھمة خارجھا إال بترخيص كتابي من رئيس
المؤسسة.
المادة 25
يقوم األساتذة الباحثون و األساتذة بمھامھم البيداغوجية والعلمية داخل الشعب والمختبرات.
في حالة التغيب يتعين على األستاذ إخبار الشعب ومنسقي المسالك والمصالح اإلدارية المعنية والعمل على استدراك الدروس
بتنسيق معھا
و يلتزمون باحترام :
 النظام الداخلي للمؤسسة جميع قرارات مجلس المؤسسة جميع قرارات الجمع العام للشعبة التي ينتمون إليھا النظام الداخلي للشعبة استعمال الزمن الخاص بالتدريس حضور اجتماعات العمل حراسة فروض المراقبة المستمرة واالمتحانات النھائية القواعد والمساطر المتفق عليھا في نظام التقويم -آجال التصحيح وإيداع النقط
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المادة 26
فيما يخص التغيب للقيام بمھمات خارج الوطن أو تداريب أو من أجل المشاركة في األنشطة والتظاھرات العلمية:
 يرخص رئيس المؤسسة ،بعد موافقة رئيس الشعبة ،لكل تغيب ال يتعدى شھرين؛ يرخص رئيس الجامعة لكل تغيب تتراوح مدته ما بين شھرين وستة أشھر بعد موافقة رئيس الشعبة ورئيس المؤسسة .وذلكبعد استشارة لجنة الشؤون البيداغوجية المنبثقة عن مجلس المؤسسة؛
 يتم تبليغ قرارات الترخيص للمعنيين باألمر كتابة .وفي حال عدم الترخيص يجب أن يكون الرفض معلال؛ بعد انتھاء المھمة خارج الوطن يجب على المستفيد االلتحاق بالمؤسسة فورا الستئناف عمله ووضع تقرير عن مھمته لدىالشعبة ولجنة الشؤون البيداغوجية المنبثقة عن مجلس المؤسسة.
المادة 27
يمنع على أي شخص ،تحت طائلة إجراءات تأديبية ،بيع أي مطبوع أو منشور أو أي منتوج آخر بمقرات المؤسسة .بينما يمكنه
عرض ھذه المنتوجات بإذن خاص ،بعد القيام باإلجراءات القانونية الجاري بھا العمل في ھذا الباب.
المادة 28
يمنع على أي أستاذ من أساتذة المؤسسة ،تحت طائلة إجراءات تأديبية ،أن يعطي دروسا خصوﺻية بمقابل للطلبة.
الفصل الخامس  :ھيأة اإلداريين والتقنيين
المادة 29
يعتبر اإلداريون والتقنيون والمساعدون اإلداريون والمساعدون التقنيون أعضاء في األسرة التعليمية ،وبھذه الصفة يساھمون إلى
جانب األساتذة الباحثين و األساتذة في مھام المرفق العمومي للتعليم العالي وفي تأمين سير المؤسسة ويزاولون المھام الموكولة إليھم
في مختلف المصالح اإلدارية وفي الشعب وباقي المصالح بالمؤسسة.
تتكون ھيأة اإلداريين والتقنيين المعينين بصفة رسمية بالمؤسسة من :
 ھيئة التدريس القائمة بمھام إدارية األطر اإلدارية المھندسون التقنيون المساعدون اإلداريون والمساعدون التقنيونالمادة 30
للموظفين اإلداريين والتقنيين و المساعدون اإلداريون والمساعدون التقنيون الحق في ممارسة أنشطتھم النقابية داخل المؤسسة من
خالل الھيئات النقابية التي ينتمون إليھا.
المادة 31
يلتزم الطاقم اإلداري والتقني بما يأتي :
 احترام النظام الداخلي للمؤسسة احترام توقيت العمل الحضور في أماكن العمل9

 القيام بالمھام المنوطة بهالمادة 32
يستفيد الموظفين اإلداريين والتقنيين من التكوين المستمر وتداريب إعادة التأھيل واستكمال التكوين .ويمكن أن تأخذ ھذه التكوينات
بعين االعتبار في ترقيتھم ومسارھم المھني .كما يمكنھم االستفادة من تسھيالت لتحضير إحدى الشھادات المالئمة لمھامھم وتكوينھم
األﺻلي حسب القوانين الجاري بھا العمل.
الفصل السادس  :الطلبة
المادة 33
يعتبر طالبا في مفھوم القانون  01-00كل شخص مستفيد من خدمات التعليم والبحث ومسجل بكيفية قانونية في المؤسسة قصد
تحضير شھادة في إطار التكوين األساسي.
المادة 34
يحق للطالب التسجيل في مسلك واحد .ويمكن إعادة توجيھه ،بطلب منه ،وبعد موافقة منسق المسلك بتنسيق مع المدير المساعد
المكلف بالشؤون البيداغوجية.
المادة 35
يحق لكل طالب مسجل بالمؤسسة الحصول على بطاقة الطالب.
المادة 36
تضع المؤسسة رھن إشارة الطلبة وسائل لتمكينھم من متابعة دروسھم النظرية والتوجيھية والتطبيقية كما تتيح لھم سبل االستفادة
من خدمات المكتبة والمرافق األخرى المتعلقة باألنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والترفيھية بھا.
المادة 37
يستفيد الطالب من خدمات المصالح اإلدارية والتربوية حسب التوقيت المعمول به ،ويقوم شخصيا بكل العمليات اإلدارية سواء عند
التسجيل أو عند سحب الوثائق اإلدارية أو االستفادة من خدمات المكتبة.
المادة 38
يتمتع الطالب بحرية اإلعالم والتعبير داخل المؤسسة ما لم تخل ممارسة ھذه الحرية بالقوانين المعمول بھا و بالسير العادي
للمؤسسة وبالحياة الجماعية للطلبة وبمھام األساتذة واإلداريين والتقنيين.
المادة 39
يمكن السماح للطلبة التابعين للمؤسسة بالقيام بأنشطة ثقافية أو فنية أو رياضية تخدم قيم الجامعة ومھامھا ،بعد إيداع طلب خطي
يوجه إلى رئيس المؤسسة مرفوقا ببرنامج األنشطة وبالئحة أسماء أعضاء اللجنة المنظمة وتوقيعاتھم .ويتعين القيام بھذا اإليداع
أسبوعين على األقل قبل تاريخ النشاط .ويجب أن يؤطر ھذه األنشطة مجموعة من األساتذة المنتمين للمؤسسة.
المادة 40
يحق للطلبة التابعين للمؤسسة أن يستعملوا سبورة لإلعالن عن األنشطة الخاﺻة بالحياة الطالبية في األمكنة المعينة لھذا الغرض
من قبل إدارة المؤسسة .ويمنع استعمال الجدران لھذا الغرض ،ويتم إخبار المؤسسة بكل ملصق قبل إلصاقه.
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المادة 41
إن اإلتالف المقصود لألشياء العمومية والتصرفات الغير المسؤولة والغش ومحاولة الغش واألفعال التي من شأنھا أن تمس بالنظام
الداخلي للمؤسسة أو تسبب أضرارا جسمية أو معنوية ألحد أعضاء المؤسسة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات تأديبية أو جنائية أو ھما
معا ،حسب خطورة الفعل المقترف وطبقا للمسطرة الجاري بھا العمل في ھذا الشأن.
المادة 42
يشكل الطلبة المنتخبون داخل مجلس المؤسسة ﺻلة بين المجلس وباقي الطلبة.
المادة 42
يجوز للطلبة أن ينتظموا وفق القوانين واألنظمة الجاري بھا العمل في جمعيات أو منظمات تھدف إلى الدفاع عن مصالحھم.
المادة 43
على كل طالب مسجل في المؤسسة احترام نظامھا الداخلي وجميع التدابير المتعلقة بنظام الدراسة بھا.
المادة 44
يجب أن تتخذ تدابير خاﺻة لفائدة الطلبة الذين يواجھون ﺻعوبات بدنية أو نفسية أو إدراكية وذلك وفقا لألحكام التشريعية
والتنظيمية المتعلقة بحماية األشخاص المعاقين.
المادة 45
تعطى األولوية لطلبة المؤسسة لالستفادة من مرافقھا االجتماعية
الفصل السابع  :الشعب
المادة 46
تعد الشعب ھياكل للتعليم والبحث ،وتضم أساتذة باحثين وأساتذة من التخصص نفسه أو تخصصات متكاملة وإداريين وتقنيين.
المادة 47
تشتمل المدرسة على الشعب األربع اآلتية :
 علوم المادة و الحياة االعالميات و التدبير العلوم االنسانية اللغاتالمادة 48
تحدث الشعب باقتراح من األساتذة و مصادقة مجلس المؤسسة وعند إحداث شعبة ما يجب تحديد:
 األساتذة واإلداريين والتقنيين التابعين لھا الوحدات و مجزوءات الوحدات التي ھي من اختصاص الشعبة المحدثة بنيات البحث العلمي التابعة لھا في حالة وجودھا الفضاءات والمعدات الموضوعة رھن إشارتھاوتحين الئحة الشعب كلما تم إحداث شعبة جديدة
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المادة 49
يعھد إلى الشعب ،في حدود اختصاﺻاتھا ،بالمھام اآلتية :
 تنفيذ قرارات مجلس المؤسسة السھر على تطبيق برامج التكوين واعتماد المناھج التربوية المعمول بھا في المؤسسة اتخاذ القرار فيما يخص توطين الوحدات داخل الشعبة تأطير الوحدات ومجزوءات الوحدات التي ھي من تخصصاتھا توزيع حصص التدريس على األساتذة ،وكذا مھام اإلداريين والتقنيين المنتمين للشعبة تحديد حاجيات الشعبة في مجاالت التجھيز والتسيير والتكوين تقديم اقتراح مشاريع في مجال التكوين والبحث العلمي اقتراح وتنظيم أنشطة علمية وثقافية إعداد نظامھا الداخلي وعرضه على مجلس المؤسسة من أجل المصادقة تدبير المعدات الموضوعة رھن إشارتھا إبداء الرأي في طلبات التداريب والحرص على أن تكون أھدافھا محددة مسبقا إبداء الرأي في طلبات التداريب في الداخل والخارج والسھر على أن تكون أھدافھا محددة مسبقا ،وكذا طلبات التفرغواالنتقال
 إعداد تقرير عن أنشطة الشعبة عند نھاية كل سنة جامعية توجھه إلى مجلس المؤسسة إحداث لجان خاﺻة ووظيفية كلما دعت الضرورة لذلكالمادة 50
يعد الجمع العام للشعبة أعلى ھيئة تقريرية داخل الشعبة وينعقد ثالث مرات على األقل في كل سنة جامعية .ويحدد النظام
الداخلي للشعبة شروط انعقاده وكذا تكوين وسير باقي ھيئات الشعبة.
المادة 51
يسير الشعبة رئيس ينتخبه زمالؤه لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أساتذة التعليم العالي؛ وإن لم يكن
فمن األساتذة المؤھلين وعند عدمه فمن أساتذة التعليم العالي المساعدين من نفس الشعبة.
وفي حال غياب أي مرشح يعين المدير منسقا للشعبة من بين األساتذة الباحثين الرسميين المنتمين إليھا.
وفي حال شغور منصب رئيس الشعبة تنظم انتخابات في الثالثين يوما الموالية لشغور ھذا المنصب وذلك للمدة المتبقية من الفترة
االنتدابية.
يقوم رئيس الشعبة بتمثيلھا لدى كل الھيئات والمصالح المختلفة للمؤسسة.
المادة 52
يساعد رئيس الشعبة في مھامه مكتب الشعبة ينتخبه أساتذة الشعبة الرسميون طبقا للنظام الداخلي للشعبة.
المادة 53
يعھد لرئيس الشعبة بتنسيق وتعاون مع ھياكلھا بالمھام اآلتية :
 تطبيق قرارات مجلس المؤسسة وقرارات الجمع العام للشعبة في إطار احترام القانون -السھر على تنفيذ برامج تدريس الوحدات التابعة للشعبة بتنسيق مع منسقي المسالك
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 تأمين التنظيم اإلداري للتدريس واالختبارات المطابقة للوحدات التابعة للشعبة وتوثيق النتائج بتنسيق مع منسقي المسالكالمعنية تحت إشراف المدير المساعد في الشؤون البيداغوجية
 اإلشراف على توزيع الحصص الدراسية المخولة لكل أستاذ بتنسيق مع منسقي المسالك إسناد المھام للموظفين والتقنيين العاملين بالشعبة اإلشراف بمعية منسقي المسالك على إعداد الوسائل التعليمية )مطبوعات ،منسوخات ،معدات معلوماتية ،معدات سمعية-بصرية (...بتنسيق مع المصالح المختصة داخل المؤسسة
 السھر على الرفع من مستوى التعليم النظري والتطبيقي داخل الشعبة بتعاون مع األساتذة الباحثين واألساتذة والمنسقينالبيداغوجيين للمسالك المرتبطة بالشعبة
 اإلشراف على األنشطة العلمية والثقافية التي تنظمھا الشعبة والتنسيق بينھا.الفصل الثامن  :نظام الدراسة والتقييم
المادة 54
تنظم الدراسات في إطار أسالك و مسالك ووحدات وفق ما تنص عليه الدفاتر الوطنية للضوابط البيداغوجية ودفتر
التحمالت للتكوينات المعتمدة.
تضع المدرسة العليا لألساتذة نظاما لتقييم المعارف والمؤھالت والكفاءات يتم إطالع الطلبة عليه ويتضمن على الخصوص طرق
التقييم ومسطرة زجر الغش والتأخر والتغيب في االمتحانات وإجراءات اطالع الطلبة على أوراق االمتحانات.
المادة 55
يشرف على المسلك منسق يعينه مدير المدرسة العليا لألساتذة باقتراح من منسقي وحدات المسلك لفترة اعتماده وھي قابلة
للتجديد ،ويقوم بمھامه بتنسيق وتعاون مع رئيس الشعبة و منسقي الوحدات.
يشترط في منسق المسلك أن يكون أستاذا للتعليم العالي وعند عدمه أستاذا مؤھال وعند عدمه أستاذا للتعليم العالي مساعدا.
المادة 56
يقوم منسق المسلك بما يأتي :
 السھر على احترام مقتضيات الملف الوﺻفي للمسلك والدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية السھر على توطين كل وحدة من الوحدات المكونة للمسلك في الشعبة ذات االختصاص السھر على تنسيق النشاط البيداغوجي بين الوحدات المكونة للمسلك السھر على تنفيذ برامج تدريس المسلك المشاركة في عملية استقبال وتوجيه الطلبة التتبع البيداغوجي للطلبة المسجلين في المسلك بتنسيق مع منسقي الوحدات المعنية داخل المسلك تتبع التداريب والمشاريع بالنسبة لطلبة المسلك بتنسيق مع منسقي الوحدات المكونة للمسلك تجميع نتائج وحدات المسلك وتدوينھا واإلشراف على اإلعالن عنھا رئاسة لجنة مداوالت الفصول والدبلومات التابعة للمسلك بالنسبة لإلجازة و الماستر السھر على الرفع من مستوى التعليم النظري والتطبيقي بالمسلك تطوير واقتراح المحتويات الدراسية للمسلك13

 إعداد تقرير سنوي في ضوء نتائج التقييم الذاتي للمسلك يتضمن خاﺻة المتطلبات الھادفة إلى تحسين مستوى التدريس تبعالمقتضيات الملف الوﺻفي للمسلك .ويتم تقديمه لمجلس المدرسة العليا لألساتذة بعد إطالع الشعبة
 تتبع االندماج المھني لخريجي المسلك بتعاون مع المصالح اإلدارية المختصةالمادة 57
ال يمكن ألي أستاذ الجمع بين مھمتين تنسيقيتين لمسلكين من نفس المستوى إال إذا اقتضت الضرورة.
الفصل التاسع :بنيات البحث
المادة 58
تتم أنشطة البحث العلمي بالمدرسة العليا لألساتذة داخل فرق ومختبرات البحث.
المادة 59
يتكون فريق البحث من ثالثة أساتذة باحثين على األقل ينتمون إلى المؤسسة.
المادة 60
ال يمكن انتماء األعضاء الدائمين في كل بنية إال لفريق بحث واحد.
المادة 34
يعتمد فريق البحث من قبل مجلس المؤسسة بناء على ملف الترشح الذي يضم الملف العلمي والنظام الداخلي للفريق.
المادة 61
تعتمد فرق البحث لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة 62
يرأس فريق البحث أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤھل مشھود له بنشاطه العلمي باقتراح من باقي أعضاء الفريق وذلك لمدة يحددھا
النظام الداخلي للفريق أقصاھا أربع سنوات
المادة 63
يعھد إلى لجنة البحث العلمي والتعاون تقويم أنشطة فرق البحث بعد مضي سنتين وأربع سنوات على اعتمادھا وذلك بتنسيق مع
المدير المساعد في البحث العلمي والتعاون.
المادة 64
يقرر مجلس المؤسسة في شأن تجديد اعتماد كل فريق بحث بناء على رأي لجنة البحث العلمي و التعاون.
المادة 65
يتكون مختبر البحث من ثالث فرق للبحث تشتغل على محاور بحث متكاملة أو من تسعة أساتذة باحثين على األقل .
المادة 66
ال يمكن لفريق بحث أن ينتمي إال لمختبر بحث واحد.
المادة 67
يعتمد مختبر البحث من قبل مجلس الجامعة باقتراح من مجلس المؤسسة.
المادة 68
يعتمد مختبر البحث لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على تقرير تقويم أنشطته.
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المادة 69
تقوم أنشطة مختبر البحث بعد مضي سنتين و أربع سنوات على اعتماده.
المادة 70
يدير مختبر البحث أستاذ التعليم العالي أو في حال عدمه أستاذ مؤھل يشھد له بنشاطه العلمي المتميز باقتراح من األعضاء
األساسيين للمختبر لمدة يحددھا النظام الداخلي للفريق أقصاھا أربع سنوات.
المادة 71
في حالة حل مختبر أو عدم تجديد اعتماده تسترجع المؤسسة المقر الذي كان يشغله وكذا التجھيزات التي وضعت رھن إشارته أيا
كان مصدرھا.
المادة 72
يتكلف مدير المختبر بتنسيق مع رؤساء الفرق بــ:
 اقتراح تدابير ترمي إلى تدعيم البحث في جميع مجاالت التخصص ورفعھا إلى مجلس المدرسة العمل على تحقيق تعاون ديناميكي مع القطاع السوسيو اقتصادي على شكل دراسات وخدمات وخبرات تنظيم تأطير الطلبة المسجلين في الدكتوراه إعداد تقرير سنوي حول نشاط مختبر البحث يضم :

االنتاج العلمي للمختبر

 أعمال ومشاريع البحث الجارية داخل المختبر
 األنشطة العلمية للمختبر والندوات ،والتداريب ،والتكوينات في ميدان البحث العلمي
 جرد للمعدات التابعة للمختبر الموضوعة رھن إشارته
الفصل العاشر :مقتضيات عامة
المادة 73
يمكن استعمال بنايات المؤسسة إليواء أنشطة جامعية موازية :رياضية أو اجتماعية أو ثقافية بترخيص من رئيس
المؤسسة .ويجب توجيه طلب ،لھذا الغرض ،إلى رئيس المؤسسة أسبوعين على األقل قبل التاريخ المقترح.
المادة 74
إن المعدات والتجھيزات والكتب والبرامج المعلوماتية والسيارات الموضوعة رھن إشارة الطلبة واألساتذة والموظفين
ملك للمؤسسة أو لشركائھا في التكوين والبحث .وال يمكن استعمالھا ألھداف مخالفة لمھام المؤسسة.
المادة 75
تشتمل المؤسسة على مجموعات بشرية يجب أن يسود بينھا التعايش والتسامح واالحترام المتبادل .وكل شخص داخل
المؤسسة ملزم باحترام الغير وبحسن األدب وبالمحافظة على البيئة والشأن العام وباحترام النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 76
يتمتع كافة األساتذة والموظفين ،اإلداريين والتقنيين ،بحق تنظيم أنفسھم في إطار جمعيات ذات أھداف ثقافية أو اجتماعية
أو نقابية وفق ما تسمح به القوانين والتشريعات المعمول بھا في ھذا الشأن ،ويمكنھم الحصول على مساعدات من طرف إدارة
المؤسسة لممارسة ھذه األنشطة.
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المادة 77
تعالج الشؤون التأديبية من قبل :
 اللجنة المتساوية األعضاء بناء على اقتراح اللجنة العلمية للمؤسسة فيما يخص األساتذة الباحثين اللجان الثنائية التابعة للجامعة فيما يخص باقي الموظفين مجلس المؤسسة بالنسبة للطلبة عبر المجلس التأديبيالمادة 78
يمنع التدخين في األماكن اآلتية :
 قاعات الدروس النظرية والتوجيھية والتطبيقية واالمتحانات المكتبة وقاعات المطالعة المختبرات قاعات االجتماعات جميع المرافق العمومية داخل المؤسسة المكاتب اإلدارية قاعات الشعب قاعة األساتذة المقصفكما يمنع استعمال الھاتف المحمول في :
 قاعات الدروس النظرية والتوجيھية والتطبيقية واالمتحانات المكتبة وقاعات المطالعة قاعات االجتماعاتالمادة 79
يوضع النظام الداخلي للمؤسسة رھن إشارة كافة الطلبة المسجلين بالمؤسسة وتسلم نسخة منه لكل أعضاء ھيئتي التدريس
والموظفين اإلداريين والتقنيين وينشر بالبوابة اإللكترونية للمؤسسة
المادة 80
إن رئيس المؤسسة ملزم بالعمل على احترام ھذا النظام الداخلي .ويلتزم رؤساء الشعب والمصالح بالسھر على احترام وتنفيذ جميع
مقتضياته.
المادة 81
على كل ملتحق جديد بالمؤسسة من أعضاء ھيئتي التدريس والموظفين اإلداريين والتقنيين والطلبة اإلطالع على ھذا القانون
الداخلي واحترامه.
المادة 82
ترفع كل مالحظة متعلقة بتطبيق ھذا النظام الداخلي إلى رئيس المؤسسة الذي بدوره يرفعھا إلى مجلس المؤسسة عند االقتضاء.
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الفصل الحادي عشر :مقتضيات ختامية
المادة 83
يجوز تعديل ھذا النظام الداخلي باقتراح من رئيس المؤسسة أو من ثلثي أعضاء مجلس المؤسسة على األقل ،في دورة استثنائية.
وتتم المصادقة على التعديالت المقترحة بأغلبية األعضاء الحاضرين.
المادة 84
 تمت المصادقة على ھذا النظام الداخلي في اجتماع مجلس المؤسسة المنعقد بتاريخ  2 :يناير 2013 تمت المصادقة على ھذا النظام الداخلي في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ  27 :مارس 2013 -يشرع في العمل بمقتضياته وبنوده ابتداء من يوم  28مارس 2013
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