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واملؤسسات اجلامعية بصفة :امة فضاء لتكو6ن والتعلمي العاليني، ويعد ٔ/يضا جماال لرتق)ة  يعترب املركز اجلامعي      

 Bخنراط بصورة فعاFاح :ىل احلياة، وJاح ا�رايس الباعث لالنفOسامه يف بناء الفرد، وحتق)ق النVعية والثقاف)ة، وXجF

ٔ/طر ا�وB يف املسkتقjل  ٕانتاجحث والتكو6ن والتfٔطري املفضني ٕاىل مسامههتام يف البيف بناء ا_متع وا�وB، وذ] من �الل 

القريب، وفق املناجه الرمسية، واvoٔشطة العلمية املسطرة، اليت توفر لها التجهزيات اoٔساسkية من هيالك بيداغوج)ة، 

 وخما�ر، وجتهزيات لبحث، ووسائل تعلميية، ؤ/�زة مJعددة الوسائط، ولك مصادر العمل واملعرفة، اليت من شfٔهنا ٔ/ن ت})ح

  تعز6ز �كوينه وجنا�ه.لطالب فرصة ل 

ٕان النظام ا�ا�يل لمركز اجلامعي لبيض، هو وثيقة ٕادارية هيدف من �اللها ٕاىل حتديد نطاق العالقات، والتعريف        

  حبقوق وواجjات ٔ/طراف اoٔرسة اجلامعية وتوطيدها من �ة، وضامن حتق)ق املهام اoٔساسkية من �ة ٔ/خرى.

jة :ىل امجليع، لكونه املالذ الوح)د ا�ي يضمن حقوق الطلبة ومسkت�ديم التعلمي العايل، ٕان طا:ة هذا النظام واج        

  ويضفي الرشعية، ويضمن امحلاية القانونية لجميع.

ٕان الوعي ¢ملسؤولية جتاه هذا القانون من طرف فسkيفساء اoٔرسة اجلامعية :ىل مسkتوى املركز اجلامعي، من شfٔنه        

سل§س العمل البيداغو¥، ورفع مسkتوى املؤسسة حنو اoٔفضل حفظ النظام العام  لمؤسسة، وحتق)ق الهدف امل©شود، ̈و

  دامئا.
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.3200، 900طريق أفلو، ص. ب:يض، والية البباحلرم اجلامعي  يقعاجلامعي نور ال�شري، و املركز ¨سمية املؤسسة:¨سمية املؤسسة:¨سمية املؤسسة:¨سمية املؤسسة:        ::::01010101املادة املادة املادة املادة   

 09هـ، املوافق لـ: 1431رمضان  30 املؤرخ يف )،204- 10( مبوجب املرسوم التنفيذي رقم اجلامعي املركزمت تأسيس : التأسيس

 أفريل 05املؤرخ يف  130/14رقماملعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي  املتضمن إنشاء املركز اجلامعي للبيضم  2010سبتمرب 

2014 .  

  البيض، ¢لرمز التايل: –اجلامعي نور ال�شري  لمركز يرمزالرمز: 

  
واالستقالل  املعنوية ،تتمتع بالشخصية و  ،مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقايف ومهيناجلامعي نور ال�شري  املركز        ::::02020202املادة املادة املادة املادة 

.املايل     
بني ٔ/طراف اoٔرسة اجلامعية، وحتق)ق املهام  النظام ا�ا�يل هو وثيقة ٕادارية هتدف ٕاىل توظيف العالقات اليت 6كفلها القانون    ::::03030303املادة املادة املادة املادة 

 اoٔساسkية لمركز اجلامعي، واملمتث± يف التكو6ن العايل، والبحث العلمي، والتطو6ر التك°ولو¥.
عية من والتنظميية املعمول هبا، واملطبقة :ىل ٔ/فراد اoٔرسة اجلام  تطبق ٔ/حاكم هذا النظام ا�ا�يل مع مرا:اة اoٔحاكم ال}رشيعية    ::::04040404املادة املادة املادة املادة 

املصاحل، واحلراس، ؤ/عوان اoٔمن. ؤ/عوان، والتق°يني، وإالدارينياoٔساتذة والطلبة، واملوظفني،   
 
 

 ا�/34 ا��9��: ا��&%�� ا8داري وا����ا�5)�
 

اجلامعي نور ال�شري ¢لبيض املصاحل إالدارية التالية: املركزيضم  التنظمي إالداري:التنظمي إالداري:التنظمي إالداري:التنظمي إالداري:    - - - - /ٔ /ٔ /ٔ /ٔ         ::::05050505املادة املادة املادة املادة   
  اجلامعي.مد6ر املركز  -

  لتكو6ن العايل، والتكو6ن املتواصل والشهادات. املد6ر املسا:د  -

  ا بعد التدرج والبحث العلمي والعالقات اخلارج)ة.ملاملد6ر املسا:د  -

  .والتمنية الس}رشافلاملد6ر املسا:د  -

  مد6ر املكJبة املركزية. -

  اoٔمانة العامة. -
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 14/130تتوزع :ىل ٔ/قسام حسب املرسوم التنف)ذي رمق معاهد اجلامعي نور ال�شري ¢لبيض  املركزيضم  التنظمي البيداغو¥:التنظمي البيداغو¥:التنظمي البيداغو¥:التنظمي البيداغو¥:    - - - - بببب

  املذ¿ور ٔ/:اله.

 ا����9:  ;��3 ا�:��� /34ا�

 

    املسائل البيداغوج)ةاملسائل البيداغوج)ةاملسائل البيداغوج)ةاملسائل البيداغوج)ة
الوزاري من القرار  12-11-10املنصوص :لهيا يف املواد:  لرشوط العامة ل}سجيل وٕا:ادة ال}سجيلختضع معلية ال}سجيل      ::::06060606املادة املادة املادة املادة     

03 :املؤرخ يف 712 :رمق .2011نومفرب    
- Èسمح ¢ل}سجيل ملتابعة ا�راسات اجلامعية ¢ملركز اجلامعي نور ال�شري ¢لبيض، لك خشص �امل لشهادة البااكلورV  و ٔ/ي/ٔ

  شهادة ٔ/ج°بية معادB لها، ومعرتف هبا من طرف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي.

-  Èل فرتة حتدد شعب البااكلورjل}سجيل يف ختصصات التعلمي العايل، وم)اد6ن التكو6ن اليت يوفرها قواملعدالت املطلوبة 

  ال}سجيالت السkنوية بواسطة م©شور وزاري.

  ال يقjل ٔ/ي ¨سجيل �ارج اÍٓoال واملعايري املبلغة لمعنيني. -

ال}سجيل عند بداية لك سkنة  ٕ¢:ادةال}سجيل صاحلني لسkنة وا�دة فقط، و:ىل الطالب الق)ام  وٕا:ادةيبقى ال}سجيل  -

سديد حقوق ال}سجيل     ، مع الزتامه �رزÐمة ال}سجيالت اليت حتددها املصاحل البيداغوج)ة لمركز اجلامعي.إالداريÍامعية، ̈و

  .2011نومفرب  03املؤرخ يف 711 :رمق الوزاري خيضع حسب شهادة البااكلورÈ ٔ/و الشهادة املعادB لها oٔحاكم القرار -

  املذ¿ور ٔ/:اله.من القرار الوزاري 16 -15-14 :املوادواoٔعامل املو�ة oٔحاكم سري ا�روس خيضع     ::::07070707ادة ادة ادة ادة املاملاملامل

¢ملقاي§س من طرف املصاحل البيداغوج)ة  عن طريق ال©رش القانوين �لك الوسائل الورق)ة �رزÐمة احلصص و واoٔساتذةيبلغ الطلبة 

  .وFلكرتونية املتا�ة

، والعروض، واملذ¿رات، والرسائل نتاÍا خشصيا، و:ليه مينع لك غش ٔ/و تقليد، مبا FخJبارات: ي©jغي ٔ/ن �كون ٔ/عامل الطلبة  -

Fنرتن§ت، ¢ملقابل Vسمح ¢القJباسات القصرية رشط ٔ/ن يذ¿ر امس  مواقع ف)ه النقل احلريف من مصادر املعرفة العادية ٔ/و من

  صاحهبا واملصدر ا�ي ٔ/�ذت م°ه بوضوح كام تقJضيه اoٔمانة العلمية.

        ::::بة والغياببة والغياببة والغياببة والغيابظ ظ ظ ظ املوااملوااملوااملوا            ::::08080808املادة املادة املادة املادة 

  املذ¿ور ٔ/:اله.من القرار الوزاري  28-24 :املوادoٔحاكم الطلبة وغياهبم مواظبة ضع مراقjة خت -

   .ىل قرار الجنة البيداغوج)ةإ احلضور  إالجjاريةخيضع حتديد ا�روس  -

   .ال©رش يف بداية لك سدايسو لغ قرارات الجنة البيداغوج)ة ٕاىل املعنيني عن طريق التعليق تب -

        اoٔاكدمييةاoٔاكدمييةاoٔاكدمييةاoٔاكدمييةالعط± العط± العط± العط±         ::::09090909املادة املادة املادة املادة 

   ٔ/:اله. من القرار الوزاري 10-09-08-07 :ميكن لطالب تعليق ال}سجيل مرة وا�دة �الل مساره ا�رايس وفق ٔ/حاكم املواد -

الوâئق الترب6رية �ى املصاحل البيداغوج)ة لقسم، قjل مو:د FمáJاÐت  ٕ¢يداعيلزم الطالب املسkتف)د من عط± ٔ/اكدميية  -

  يف �اB الظروف القاهرة.اoٔوىل، ويف �اB اسkتã°ائية بعد هذه FمáJاÐت 
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وفق  ته اoٔاكدمييةاسkتå°اف ا�راسة بعد انقضاء عطل  تقدمي طلب ٕا:ادة اoٔاكدمييةيتوجب :ىل الطالب املسkتف)د من العط±  -

  ٔ/:اله.من القرار الوزاري  01 :املادةٔ/حاكم 

ته بعنوان السkنة اجلامعية، ٕاذا مل حيرض oٔي شلك من ٔ/شاكل التعلمي املنظمة عن دراسk  يام�Jل  املسOل ¢نتظام الطالب يعترب        ::::10101010املادة املادة املادة املادة 

   يف ا�روس واoٔعامل املو�ة، واoٔعامل التطبيق)ة، ٔ/و �ربص �الل سدايس اكمل من السkنة اجلامعية. 

رايس، وذ] بعد دراسة ملفه من ويف هذه احلاB ٔ/و يف �اB إالقصاء، ال 6رخص لطالب ٕ¢:ادة إالدماج ٕاال مرة وا�دة �الل مساره ا�

  قjل الهيئات املعنية، وحسب توفر اoٔما¿ن البيداغوج)ة.

  يودع ملف ٕا:ادة إالدماج �ى مصاحل القسم ا�ي ي©متي ٕاليه الطالب. -

        الربجمةالربجمةالربجمةالربجمةFمáJاÐت: FمáJاÐت: FمáJاÐت: FمáJاÐت:         ::::11111111املادة املادة املادة املادة 

¢جلدول اíهنايئ، ويعمل الطلبة ، البيداغوج)ةحمرض اجXع الجنة حتدد رزÐمة FمáJاÐت العادية وFسkتدرا¿ية بناء :ىل  -

  عن طريق ال©رش القانوين �لك الوسائل الورق)ة وFلكرتونية املتا�ة. ¢لقوامئ ؤ/ما¿ن ٕاجراء FمáJاÐتو

ويعترب إال:الن عن FمáJاÐت مبثابة اسkتد:اء  ،Íداول FمáJاÐت مرفقة جبدول احلراسة لðٔسkتاذ املعين اoٔساتذةVسkتمل  -

  سkتالم اجلداول املذ¿ورة.ال

الساعي املنصوص :ليه  مختضع �رجمة Íدول احلراسة مجليع اoٔساتذة مبختلف ر�هبم وم°اصهبم إالدارية دون اسkتã°اء طبقا لحج -

Ðقانو.  

من õرخي FمáJان  اoٔقلسا:ة :ىل  48صاحjه إالدارة قjل به يبلغ  ٔ/نلك غياب عن احلصص املربجمة يف Íدول احلراسة جيب  -    

  :ـمرفقا ب

   .وثيقة ترب6ر الغياب -        

  .اoٔسkتاذ املعوض -        

        سري FمáJاÐت:سري FمáJاÐت:سري FمáJاÐت:سري FمáJاÐت:    ::::12121212املادة املادة املادة املادة 

  تضمن إالدارة السري احلسن لالمáJاÐت وتوفري الرشوط الالزمة ٕالجراهئا. -

  .قانوÐلك طالب يضبط مJل�سا ¢لغش (الرصحي ٔ/و الضمين) يعرضه لعقو¢ت املنصوص :لهيا  -

الحقا وفق  �رجمته تتكفل ٕ¢:ادةو إالدارة املعنية  اهقدر ت ةموضوعي ٕاال oٔسkبابال ميكن oٔي ٔ/سkتاذ تغيري õرخي �رجمة FمáJان  -

  ٔ/:اله.ما Íاء يف املواد املذ¿ورة 

  ي©jغي :ىل لك طالب :

  .املراقب ذ] اoٔسkتاذبطاقة الطالب واسkتظهارها لكام طلب  ٕاحضار -

  .املراقب اoٔسkتاذٕاال مبوافقة  ٕا:ارهتاو:دم  ،FمáJاÐت ٕالجراء الوسائل الالزمة لك ٕاحضار -

املراقب ٕاىل  اoٔسkتاذه 6رفعه يف حقا�رتام املاكن اþصص ý ٕالجراء FمáJان ولك خمالفة ٔ/و ا:رتاض :ىل ذ] يؤدي ٕاىل حتر6ر تقر6ر  -

   .ا_لس التfٔدييب لقسم
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والتدابري اليت من شfٔهنا ضامن السري احلسن لعملية FمáJاÐت (م°ع اسkتعامل الهاتف  إالجراءاتاملراقب مجيع  اoٔسkتاذيت�ذ  -

  ...)، ٕابعاد احملافظ تغيري ماكن امáJان طالب ما، النقال،

  .ىل ٕادارة القسمإ ىل حتر6ر تقر6ر خمالفة 6رفع إ مJثال oٔحاكم املواد املذ¿ورة ٔ/:اله يعرض صاحjه F م:د -

  

 03املؤرخ يف 711ار الوزاري رمق من القر ، 31 -30-29 :املواد oٔحاكموٕا:ادة ٕاجراهئا  ،ختضع غيا¢ت الطلبة يف FمáJاÐت    ::::13131313املادة املادة املادة املادة 

   .2011نومفرب 

          من القرار الوزاري ،40ٕاىل  35 :اكم املوادحخيضع تصحيح وٕا:ادة تصحيح ٔ/وراق FمáJاÐت وFطالع :لهيا oٔ     ::::14141414املادة املادة املادة املادة 

   .2011نومفرب  03املؤرخ يف711 :رمق

        جلنة املداوالت:جلنة املداوالت:جلنة املداوالت:جلنة املداوالت:    ::::15151515املادة املادة املادة املادة 

تعترب املداوالت ا_ال اoٔم�ل ا�ي يمت ف)ه التطرق �شلك رسي ٕاىل معليات تقومي vشاط الطلبة لفرتة سدايس من ا�راسة،  -

  كام تعترب املشاركة فهيا معال بيداغوج)ا ٔ/ساسkيا يتوج Fلزتامات البيداغوج)ة لðٔسkتاذة.

تعترب جلنة املداوالت سkيدة يف قراراهتا، والقرارات تت�ذ ¢�oٔلبية، ويعترب صوت رئ§س الجنة مرحجا يف �اB ¨ساوي :دد  -

  اoٔصوات.

   .2011نومفرب  03املؤرخ يف711ار الوزاري رمق من القر ، 54ٕاىل  43 :املواد oٔحاكم املداوالتمعل جلنة  تنظمي سريخيضع  -

        والتوج)هوالتوج)هوالتوج)هوالتوج)هالرتت§ب الرتت§ب الرتت§ب الرتت§ب     ::::16161616املادة املادة املادة املادة 

                           من القرار الوزاري  56¨شلك جلنة الرتت§ب والتوج)ه يف هناية لك مومس Íامعي وفق ٔ/حاكم املادة  -

   .2011نومفرب  03املؤرخ يف 711 :رمق

   .2011 نومفرب 03، املؤرخ يف711 :القرار الوزاري رمق من 75- 55 :التوج)ه ٔ/حاكم املوادالرتت§ب جلنة معل  حيدد -

  

 ا�
ا><: ا������ت ا�:=>�� وا�&�ادي ا������ /34ا�
        

6متتع الطلبة حبرية ٕاvشاء امجلعيات والنوادي العلمية وممارسة خمتلف ال©شاطات الرÈضية والثقاف)ة طبقا لقوانني السارية     ::::17171717املادة املادة املادة املادة 

  املفعول.

تقدمي vس�ة من تعيني فرعها :ىل مسkتوى املركز اجلامعي سارية املفعول :ىل امجلعيات الطالبية والنوادي العلمية املعمتدة     ::::18181818املادة املادة املادة املادة 

لجمعية ٔ/و التنظمي، مرفقة �شهادة ال}سجيل البيداغو¥ مجليع ٔ/عضاء  لسkنة اجلامعية اجلارية ممضاة من طرف اoٔمني العام الوطين

  املكJب لفرع احمليل.

رض تعي§هنم ٕاىل رؤساء اoٔقسام، ومدراء املعاهد، يف بداية لك مومس تقدم قامئة ممثيل امجلعية ٔ/و التنظمي مع vس�ة من حما -
  Íامعي.

:ىل امجلعيات الطالبية والنوادي العلمية املعمتدة تقدمي �رÐمج vشاطها السkنوي واملسkتقjيل وحصي± vشاطها لسkنة املاضية  -
  ٔ/كتو�ر من لك سkنة. 15قjل õرخي 
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حتت مسؤولية ٔ/عضاء املكJب ا�6ن يتحملون املوضو:ة مؤقJا حتت ترصف امجلعيات،  والتجهزيات املقراتتوضع مسؤولية     ::::19191919املادة املادة املادة املادة 

   .إالطارٔ/ي ٕاتالف ٔ/و اسkتعامل �ري مرشوع ي}°اىف مع النصوص القانونية السارية يف هذا 

، وذ] بعد احلصول :ىل ٕاذن ملركز اجلامعيا�متتع امجلعيات والنوادي العلمية حبرية عقد FجX:ات ذات العالقة مبها�ا دا�ل     ::::20202020املادة املادة املادة املادة 

  .ýمسkبق من إالدارة املركزية 

من ٔ/Íل ٕالقاء حمارضات يف ٕاطار vشاطات امجلعيات والنوادي العملية  احلرم اجلامعيختضع دعوة ٔ/ي خشص غريب عن     ::::21212121املادة املادة املادة املادة 

لمؤسسةلموافقة املبدئية من إالدارة املركزية .  

  املطبقة :ىل الطلبة.التنظميية البية لنفس القوانني ختضع امجلعيات الط     ::::22222222املادة املادة املادة املادة 

املركز مينع م°عا ¢õ لك vشاط Vسkهتدف إال�الل ¢لنظام املعرقل لسري احلسن ل©شاطات البيداغوج)ة، م�ل �لق ٔ/بواب      ::::23232323املادة املادة املادة املادة 

وFمáJاÐت، كام متنع إال:الÐت والتجمعات �ري املرخص هبا لتحريض :ىل إالرضاب  ،واملنع من حضور ا�روس ،واملقاطعة اجلامعي،

  و�ريها.

  مينع م°عا ¢õ اسkتغالل لك vشاط مرخص لغري �ايته.     ::::24242424املادة املادة املادة املادة 

  .ز اجلامعيمركل لس التfٔدييبا_يف �اB اþالفة ¨رسي اoٔحاكم التfٔدي�)ة :ىل امجلعيات والنوادي العلمية من طرف      ::::25252525املادة املادة املادة املادة 

�كون اþالفات من ا�رÍة اoٔوىل ، 2014جوان  11، املؤرخ يف: 371رمق: القرار الوزاري ¢ٕالضافة ٕاىل اþالفات املذ¿ورة يف     ::::26262626املادة املادة املادة املادة 

  ¢ل©سkبة لجمعيات والنوادي العلمية الطالبية يه:

  .اسkتد:اء خشص غريب عن اجلامعة ٕاللقاء حمارضات بدون الرتخ)ص املسkبق    - - - - 
  .إال:الÐت �ري املرخص هبا    - - - - 
  .دون ٕاشعار مسkبق FحOJاجٔ/و   التنظمي ٔ/و املشاركة يف إالرضاب - - - - 
  تنظمي مح± الترب:ات وال}سويق ومجع اoٔموال و�ريها.    - - - - 
  يه:�كون اþالفات من ا�رÍة الثانية ¢ل©سkبة لجمعيات الطالبية  25¢ٕالضافة ٕاىل اþالفات املذ¿ورة يف املادة      ::::27272727املادة املادة املادة املادة 

  .�كرار اþالفات من ا�رÍة اoٔوىل    - - - - 
  اسkتعامل املقرات املوضو:ة مؤقJا حتت ترصف امجلعيات لغري اoٔغراض املرخص هبا.    - - - - 
  التطبيق. رويقر  25ٕاىل  24ميكن لمOلس التfٔدييب ٔ/ن يصنف ٔ/ي خطfٔ من ا�رÍة اoٔوىل ٔ/و الثانية �ارج املواد         ::::28282828املادة املادة املادة املادة 

  خمالفات ا�رÍة الثانية ما ييل:من العقو¢ت املطبقة :ىل خمالفات      ::::29292929املادة املادة املادة املادة 

  .توق)ف vشاطات امجلعية والنوادي العلمية. وحتدد مدة التوق)ف من طرف ا_لس التfٔدييب حسب خطورة اþالفة    - - - - 
  اoٔوىل.الغلق اíهنايئ ملكJب امجلعية والنادي العلمي يف �اB خطfٔ فادح ٔ/و �كرار خمالفات ا�رÍة     - - - - 

ٔ/و تنظمي احلصي± اoٔدبية واملالية لربÐمج ال©شاطات السkنوي مصادق :لهيا من طرف مصلáة املالية  تقدم لك مجعية طالبية    ::::30303030املادة املادة املادة املادة 

  ٔ/كتو�ر من لك سkنة Íامعية. 15¢ملركز اجلامعي، مرفقة مبحرض اجXع املكJب احمليل قjل õرخي 
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الغري، واحلفاظ :ىل  ا�رتاملك طالب دا�ل احلرم اجلامعي لقوا:د العامة لالنضباط واحلفاظ :ىل النظام، القامئة :ىل خيضع     ::::31313131املادة املادة املادة املادة 

  .ممتلاكت وجتهزيات املؤسسة

  ٔ/حاكم النظام ا�ا�يل لمؤسسة. –:ىل وÍه اخلصوص  –يلزتم لك طالب ¢�رتام     ::::32323232املادة املادة املادة املادة 

 11، املؤرخ يف: 371ا_الس التfٔدي�)ة :ىل مسkتوى املركز اجلامعي، واملعاهد، واoٔقسام oٔحاكم القرار رمق: خيضع ¨سkيري     ::::33333333املادة املادة املادة املادة 

  .2014جوان 

  

و  ا8دار�ناC0�D2ة وا��;�@� �ن  :ا�;�دس /34ا�
 ا���&��ن

 

النصوص القانونية اoٔساسkية اخلاصة السارية املفعول، في  اردةالو تجjااجبميع الوالتق)د  نياoٔساتذة واملسkت�دم :ىل جيب         ::::34343434املادة املادة املادة املادة 

  والتحفظ واحلياد. ص�الإلافي Íه اخلصوص وعلى سF �kلزتامات املمتث±  ال

ل واحملاوالت التخري�)ة ألعماافي �اصة وملسkت�دمني جتاه اجلامعة، ا ءفاووهة امن �الل �ز ص�الإلجيب Fلزتام ¢    ::::35353535املادة املادة املادة املادة 

  م�ل: مركز اجلامعياخJالل السري احلسن لوقلة رفي عانية وامل}س�jة دوعبدوافع و داعمواملنقوB املر�كjة لممتلاكت العقارية 

  .املركز اجلامعيسائل وو كمالأاخJالس وقة رس -
  ملركز اجلامعي.¢ شل ال©شاطات البيداغوج)ة و إالدارية -

  .مرشو:ة رغيلغاÈت  املركز اجلامعيوسائل وFسkتعامل FحJيايل oٔمالك  -

  .د�ةفاخسا�ر  أو ررضاأعنها ية املرتتب دارإلالسلطة ا نعتنف)ذ التعل�ت القانونية الصادرة في  راملرب رغيFمJناع والتقصري  -

  املركز اجلامعي.في Fضطرا¢ت والفوىض  زرع ف�ل ٔ/ما¿ن العمل هبدداالتحرشات واíهتديدات  -

  ية.دعتياواالعمل �ك)ف)ة مJكررة  تقيموا ام�رتا دمع -

، مركز اجلامعيينال من السمعة الطيبة لال  فمرش ك�ار�ا �سلوو�ل املصلáة دا اراللزتام ¢لتحفظ والتáيل ¢سkمترا     ::::36363636املادة املادة املادة املادة 

  املشغوB. يفة ظمع صفة الوفى ي}°ا طوكذا FمJناع عن لك vشا

 مركز اجلامعياملعنوية لوالنيل من املصاحل املادية ومرتبط مبنصب العمل، وكذا ٕافشاء اoٔرسار املهنية  رغي طيعد لك vشا    ::::37373737املادة املادة املادة املادة 

        Fلزتام اþالفات اoٓتية: ذاهسkتقاللية وفعالية م°اف)ا لنظام العام، ويندرج حتت اجjاته املهنية �لك وأ/داء  نع¨شغل املسkت�دم  واليت

  ركز اجلامعي.رضار ¢ملإلاالتنظميية هبدف  تجjاالوااíهترب من  أواملشغوB يفة ظإالخفاء العمدي ل©شاط ي}°اىف مع ممارسة الو - 
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- Xبة  أو املركز اجلامعي إدارةرخصة  دونبيعتها ط�ام اكنت  تعاتنظمي اجkءهأدإالقاء خطب د:ائية ٔ/ثناء العمل ومبناس.  

املركز  إدارةرخصة مسkبقة من  ودونٔ/ما¿ن العمل �ارج إالجراءات القانونية في ، بيعتهاط�ام اكنت  تنظمي الترب:ات ومجعها -
   اجلامعي.

، ¢سkتã°اء ما تقJضيه عليهيطلع  أو�رب حيوزه املسkت�دم  أو�دث  أووثيقة  أيإال�الل ¢لزتام الرس املهين وٕافشاء حمتوى  -
  .رضورة اخلدمة

  .عليهااطالع الغري  أوحتويلها وٕاتالفها  أووâئقها وقها وأورإاخفاء ملفات اخلدمة  -

  .اíهتديد دا�ل ٔ/ما¿ن العملوالشkمت والقذف ول العنف البدين عماأ -

 مركز اجلامعي�الل ¢لسري احلسن لإلا دقصحميط احلرم اجلامعي، ودا�ل ٔ/ما¿ن العمل  املسموح به التجمعات �ارج ال©شاط -

  قانوÐ.احلقوق النقابية املعرتف هبا ة سرو�دمة oٔغراض تتعارض مع مما

�. أيٕاىل ية دارإلوامينع حتويل املقرات البيداغوج)ة  -Í/ٔ شاط ي}°اىف مع الهدف ا�ي خصصت منv  

معام±  أو متيزي دون املركز اجلامعيFسkتفادة من �دمات في امجليع  وي¨سا أمjد ةعااجيب Fلزتام ¢حلياد من �الل مر     ::::38383838املادة املادة املادة املادة 

 ٔfشاكل،  يجمحفة بoٔلزتام  ذاه ةعاامر دمع6متثل وشلك من اF ٔيت:فيماfي  

   املركز اجلامعي.ت ماإالرضار بfٔ�د املسkتف)د6ن من  �د دقصحماوB �زو6ر وâئق املصلáة  أو�زو6ر  -

  املركز اجلامعي. ت¢ملسkتف)د6ن من �دما ررضاإلا أواسkتعامل الوظيفة لتفضيل  -

  مربر مق°ع. دون املركز اجلامعيمسkتعميل مصاحل  ءقصاإ أواحملا¢ة  -
        املدة القانونية لعمل:املدة القانونية لعمل:املدة القانونية لعمل:املدة القانونية لعمل: ::::39393939املادة املادة املادة املادة 

ماكن في لعمل نفسه، وٕاما اماكن في  ٕاما املركز اجلامعي،ملسkت�دم حتت ترصف افيه �ي 6كون الوقت ايقصد ¢ملدة القانونية لعمل 

 .عملهمرتبطة مبنصب  م�ا أداء أو دادعإÍل أ/ٓخر من 

ويتáدد عة. ) سا40ملصاحل بfٔربعني (ال عماولتق°يني وايني دارإلاسkبوعية لعمل ¢ل©سkبة لمسkت�دمني ألاحتدد املدة         ::::40404040املادة املادة املادة املادة 

ل معرضة بصفة عم�6ن Vشغلون م°اصب المسkت�دمني   ٔ/نه ميكن رغيملعمول به، الواجب التق)د هبا حسب التنظمي امواق)ت العمل 

ملدة القانون، بتخف)ض ابه يسمح ما  راإطفي ، لالسkتفادة عصبية أوبدنية  ضغوطعلى تنطوي  أو ،رخطاألوادامئة لٕالرهاق 

 . اoٔسkبوعية لعمل

لðٔحاكم والتنظ�ت القانونية بقا طملسkندة هلم، املهام واسkبوعية ألالعمل املسkت�دمون واoٔساتذة مبختلف ر�هبم، ملدة اخيضع         ::::41414141املادة املادة املادة املادة 

  املعمول هبا.

اليت ي©متون ٕاíهيا.  وFمáJاÐتحبضور اجX:ات الOان البيداغوج)ة وجلان مداوالت  اoٔساتذة مبختلف ر�هبم ملزمون    ::::42424242املادة املادة املادة املادة 

 .سريهاحسن على وVشار¿ون يف مراقjة FمáJاÐت مع حرصهم 
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خلروج، وذ] حتت وا�خول اليويم عند احلضور ا�شف على جjاري إلاهذا ¢لتوق)ع ولعمل ا تقيامو امجيب ا�رت    ::::43434343املادة املادة املادة املادة 

�شف احلضور لمسkت�دم بدل مسkت�دم /ٓخر خطfٔ �نيا على يعد التوق)ع واملبارش،  داريإلارئ§سهم قبة امروٕارشاف ومسؤولية 

  عليه.يعاقب 

خصم من الراتب ما مل يقدم :ذرا عنه  ينجر قانوين رغيلعمل بعد املواق)ت احملددة مبثابة تغيب ا نيعترب الوصول ٕاىل ماك    ::::44444444املادة املادة املادة املادة 

  سا:ة اختاذ إالجراءات القانونية الالزمة. 48مقjوال، ويرتتب عن الغياب �ري املرخص به مسkبقا و�ري املربر قjل 

يمت بواسطة نظام مو�د  مراقjة املسkت�دمنيو ،ساتذةألااملصاحل املشرتكة مJابعة مواظبة و مألقساوا املعاهد إدارةتتوىل     ::::45454545املادة املادة املادة املادة 

   املركزية. دارةإلامع مصاحل  كٕا�داثه ¢الشرتا

، ومينع السفر �ارج الوطن ٕاال بترصحي من مد6ر املركز اجلامعي ٔ/و من ينوب عنهالسفر يف �مة 6كون بترصحي من مد6ر     ::::46464646املادة املادة املادة املادة 

  ه، ما :دا يف �االت العطل الرمسية.عن ٔ/و من ينوباملركز اجلامعي 

  

 اE 2 ا��ا#�� :ا�;�>< /34ا�

 

دا�ل احلرم اجلامعي مضن ٕاطار تدابري الوقاية واحملافظة وا�فاع من �الل  مركز اجلامعيمتارس صالح)ات اoٔمن ا�ا�يل ل    ::::47474747املادة املادة املادة املادة 

  .FقJضاء�كفلها برتت§jات تدرجيية ومالمئة، ذات هدف ردعي وقايئ ٔ/ساسا وزجرية عند 

  ف� ييل: لمركز اجلامعي�متثل �مة اoٔمن ا�ا�يل      ::::48484848املادة املادة املادة املادة 

  احملافظة :ىل املمتلاكت العموم)ة املنقوB والعقارية، وامل©شfٓت اoٔساسkية والتجهزيات. -
لمركز اجلامعيالسهر :ىل ٔ/من اoٔش�اص دا�ل  -.  
  .ومجيع املباين واملرافق واoٓليات املركز اجلامعيحراسة وتنظمي معلية ا�خول ومراقjة مدا�ل  -
  . قانوÐاþوB  ٕاال بترصحي مسمل من إالدارة لمركز اجلامعيوكذا الطلبة والعامل والزوار :ىل مدار السا:ة، وم°ع ٕاخراج جتهزيات  -

  ، والتبليغ عن لك من ý :القة بذ] لجهات اþتصة.املركز اجلامعي�ري املرخصة من ٕادارة  وكذا التجمعات م°ع توزيع امل©شورات -
  اجلو املناسب لسري العادي !روس وال©شاطات البيداغوج)ة واملهنية يف ٔ/ما¿ن العمل.توفري  -

حول سري احلاB اoٔم°ية  لمركز اجلامعيتقدمي تقر6ر يويم ٕاىل اoٔمني العام  لمركز اجلامعيجيب :ىل مسؤول اoٔمن ا�ا�يل         ::::49494949املادة املادة املادة املادة 

  مبا فهيا مدى تنف)ذ التعل�ت وا�رتام إالجراءات.

 املركز اجلامعيالتكفل ٕ¢صدار التصارحي الالزمة �خول سkيارات اoٔساتذة والعاملني واoٔش�اص املسموح هلم بدخول     ::::50505050املادة املادة املادة املادة 

  .املركز اجلامعيوالتصارحي املؤقJة لمتعهد6ن والعاملني �ى 
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 أ,+�م #�� �� :ا�E �9 /34ا�

 

  مواد هذا النظام ٕاال بعد موافقة جملس ٕادارة املركز اجلامعي. ال ميكن تغيري ٔ/و تعديل    ::::51515151املادة املادة املادة املادة 

_لس ٕادارة  اجXع هذا النظام، :ىل ٔ/ن يمت عرض هذا التعديل يف ٔ/ول تعديل مواد Fسkتã°ائيةميكن _لس املد6رية ويف احلاالت 

  املركز اجلامعي.

  خلضوع oٔحاكم النظام ا�ا�يل ودون حتفظ.ملركز اجلامعي :ىل لك طالب تلقائيا ايفرض ال}سجيل ¢    ::::52525252املادة املادة املادة املادة 

  ملزمون ¢ٕالطالع :ىل النصوص ال}رشيعية املنظمة لحياة اجلامعية. الطلبة    ::::53535353املادة املادة املادة املادة 

  ا�ا�يل ليطلع :ليه لك خشص ي©متي ٕاىل املركز اجلامعي نور ال�شري، و�اصة الف"ات التالية: يوزع هذا النظام    ::::54545454املادة املادة املادة املادة 

 اجلامعية عند توظيفه، ولكام :دل هذا النظام. لك ٔ/سkتاذ ٔ/و عضو من اoٔرسة -

 ولكام :دل هذا النظام. لك طالب عند ¨سجي� اoٔول، -

 ولكام :دل هذا النظام لك مجعية ٔ/و Ðدي عند التنص§ب اoٔول، -

  2015جوان  28 :ىل هذا النظام مبوجب مداوالت جملس إالدارة املنعقد بتارخي: متت املصادقة    ::::55555555املادة املادة املادة املادة 

  املفعول من õرخي املصادقة :ليه، ويمت ٕاصداره مبوجب مقرر من مد6ر املركز اجلامعي.ويعترب ساري 

    

:ىل لك مسkتعميل احلرم  2016-2015¢ملركز اجلامعي نور ال�شري ¢لبيض بداية من املومس اجلامعي  تطبق ٔ/حاكم هذا النظام    ::::56565656املادة املادة املادة املادة 

  اجلامعي.

:ىل vس�ة من هذا النظام ا�ا�يل، ويوقع  وصل اسkتالم  54املادة و  04املادة  حيصل لك خشص من الف"ات املذ¿ورة يف        ::::57575757املادة املادة املادة املادة 

        """"ٕاطلعت :ليه ووافقت :ىل مضمونهٕاطلعت :ليه ووافقت :ىل مضمونهٕاطلعت :ليه ووافقت :ىل مضمونهٕاطلعت :ليه ووافقت :ىل مضمونه""""....مكJوب :ليه: 
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