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المركز الجامعي ، ةالجامعي أخالقيات المهنةو  آلداب لجنة المحليةالخاص بالالداخلي  نظامال
  نور البشير البيض

  
اللجنة احمللية آلداب وأخالقيات املهنة اجلامعية باملركز اجلامعي نور البشري بالبيض مت   :األولىالمادة 

جوان  01املؤرخة يف  790م رق والبحث العلميمراسلة السيد وزير التعليم العايل على  بناءتأسيسها 
للمرسوم  ، واملتضمنة تأسيس اللجان احمللية آلداب وأخالقيات املهنة اجلامعية، تطبيقام2015

 جوان سنة 23ه املوافق لـ 1425مجادى األول عام  5املؤرخ يف  180-04التنفيذي رقم 
، وبناء على اجلامعية وتشكيلته وسريهاملهنة  خالقياتوأ آدابم احملدد لصالحيات جملس 2004

باملركز اجلامعي نور البشري  2016مارس  01املنعقد يف  01حمضر اجتماع أعضاء اللجنة رقم 
 بالبيض.
  :2المادة 

إىل حتديد صالحيات اللجنة احمللية آلداب وأخالقيات املهنة اجلامعية  يهدف هذا النظام الداخلي
  يض، وتشكيلها وسريها، واليت تدعى يف صلب النص "اللجنة".باملركز اجلامعي نور البشري بالب

  الفصل األول
 الصالحيات

ا. :3المادة    تقدم اللجنة آراء استشارية يف املسائل املعروضة عليها، اللجنة مستقلة وحرة يف مداوال
املهنة تقرتح اللجنة على مدير املركز اجلامعي كل تدبري يتعلق بقواعد آداب وأخالقيات  :4المادة 

ذه الصفة تكلف باخلصوص باقرتاح ما يأيت:   اجلامعية وما يكفل احرتامها، و

 أستاذ التعليم والتكوين العاليني،املبادئ والقواعد والتقاليد اليت جيب أن تسري ممارسة مهنة  -
املبادئ والقواعد اليت جيب أن تسري العالقات بني األساتذة ومكونات األسرة اجلامعية  -

 األخرى،
 تدابري املطبقة يف حالة اإلخالل بآداب وأخالقيات املهنة اجلامعية، ال -
 جممل التدابري الكفيلة بضمان حريات األساتذة يف إطار احلرم اجلامعي، -
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ا التعليم والتكوين العاليني يف الرتقية العلمية والثقافية  - أشكال النشاطات اليت يساهم 
 للمواطن،

 اب واخالقيات املهنة اجلامعية،السهر على احرتام مبادئ ميثاق آد -
اجلامعي بكل املسامهة يف نشر مبادئ ميثاق آداب واخالقيات املهنة اجلامعية يف الوسط  -

 (حماضرات، لقاءات علمية، محالت إعالمية وحتسيسية،...) الوسائل املتاحة
يف حالة النزاع عن ما ينري األطراف املعنية لتقريب وجهة نظرهم، واإلسهام يف إجياد  البحث -

 احللول املمكنة يف إطار آداب وأخالقيات املهنة اجلامعية.
 الفصل الثاني
 التشكيلة والعمل

أعضاء ممثلني عن املعاهد املكونة للمركز  )07( سبعة منعلى األقل  اللجنةتشكل ت :5المادة 
مخيتارهم مدير املركز اجلامعي على أساس  اجلامعي نور البشري البيض،  م من أالعلمية و  كفاء خالقيا
) سنوات اقدمية يف قطاع 4قل أربع (نور البشري والذين يثبتون على األبني أساتذة املركز اجلامعي 

  التعليم العايل.
  .) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة4حدد بأربعة (تت اللجنةعهدة أعضاء 

 ميكن للجنة أن تقرتح على مدير املركز اجلامعي إضافة أعضاء جدد. :6المادة 

للمدة يتم تعيني عضو جديد  أو استقالته عضاء اللجنةأحد أيف حالة انقطاع عهدة  :7المادة 
 .املتبقية من العهدة

ا أربع (ينتخب أعضاء  :8المادة  ) سنوات قابلة 4اللجنة من بينهم رئيسا ونائب رئيس لعهدة مد
  للتجديد مرة واحدة حسب األشكال نفسها، وميثل رئيس اللجنة لدى خمتلف اهليئات ذات الصلة.

  يلتزم أعضاء اللجنة بواجب التحفظ وباخلصوص مبا يأيت: :9المادة 

 على سرية مداوالت اللجنة، التامة احملافظة -
 الدفاع عن مبادئ آداب وأخالقيات املهنة اجلامعية، -
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 التحلي بالسلوك احلسن، -

ا األوىل. :10المادة    تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه أثناء دور

ميكن أن تستعني اللجنة يف إطار مهامها بأي شخص من شأنه أن يساعدها يف  :11المادة 
 أشغاهلا.

  . ايف السنة باستدعاء من رئيسه )2مرتني (يف جلسة عادية  اللجنةتمع جت :12المادة 
 قبلعلى األقل  ) يوما15مخسة عشر( األعضاءكل  إىلاستدعاءات فردية من قبل الرئيس ترسل 

  عمال.بكل وثيقة تقتضيها دراسة جدول األ، وترفق االستدعاءات االتاريخ احملدد الجتماعه
و أ امدير املركز اجلامعي أو بطلب من رئيسهبطلب من جتتمع يف جلسات غري عادية ن كما ميكن أ

) 8مثانية ( إىلجل املذكور أعاله ويف هذه احلالة ميكن أن يقلص األ ،اللجنةبطلب من أغلبية أعضاء 
  يام.أ

 يوافق أعضاء اللجنة على جدول أعمال اجللسة يف بداية كل اجتماع.

يعد الرئيس جدول أعمال الدورات العادية ويعرضه للموافقة على مدير املركز اجلامعي  :13المادة 
  الذي ميكنه أن يضيف أي مسألة يرى ضرورة معاجلة اللجنة هلا.

  تتم مداوالت اللجنة بصفة غري علنية. :14المادة 

اجلامعية من ميكن إخطار اللجنة بكل مسألة ميكن أن متس بآداب واخالقيات املهنة : 15المادة 
  على مستوى أمانة اللجنة. يودع االخطار، جهة، وبأي وسيلة، بواسطة رئيسها قبل أي

  تكييف املسائل اليت تدخل ضمن اختصاص اللجنة خيضع لتقدير اللجنة نفسها.

  ) أعضائها على األقل.2/3إال حبضور ثلثي ( اللجنةال تصح اجتماعات  :16المادة 

) أيام وتصح مداوالت اجمللس 8مل يكتمل النصاب يستدعى األعضاء من جديد يف أجل مثانية ( إن 
  .حينئذ مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين
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اتتم املصادقة  :17 المادة   .احلاضرين ابأغلبية أصوات أعضائه على آراء اللجنة وتوصيا

  .رئيساليرجح صوت ويف حالة تعادل األصوات 

تدون أعمال اللجنة يف حماضر تسجل يف دفرت خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس  :18 المادة
  ومسؤول املصلحة املكلفة باألمانة التقنية.

حماضر االجتماع اليت يوقعها الرئيس إىل مدير املركز اجلامعي نور البشري البيض عند نسخ عن ترسل 
  انتهاء كل دورة.

  سنوات يف أمانة اللجنة. 05حيفظ أرشيف اللجنة ملدة  :19المادة 

 الثالفصل الث
 أحكام ختامية

  تقتطع نفقات اللجنة من االعتمادات املخصصة بعنوان إدارة املركز اجلامعي. :20المادة 

  تسهيال ملهامها. لرئيس اللجنة وأمانتها جتهز اللجنة مبكتب

  حسن وجه.أداء مهامها على أيسخر موقع وبريد الكرتوين للجنة حىت تتمكن من 

من املرسوم التنفيذي رقم  5يكافأ أعضاء اللجنة حسب السعر الساعي احملدد يف املادة  :21المادة 
م، يف حدود  2001أكتوبر سنة  01ه املوافق لـ  1422رجب عام  13املؤرخ يف  01-293

  ) ساعة بالنسبة لكل دورة.16حجم ساعي ال يتعدى ست عشرة (

  22/06/2016حرر بالبيض يف :

  

  

 


