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 :مقدمة
 
 

الفئات قواعد العمل والعالقات بين الفاعلين و تأسيستنظيم و يهدف هذا النظام الداخلي إلى
 .العليا للري الوطنية المكونة للمدرسة

األساتذة، المدرسة وكذا سلك  التزامات الطلبة تجاه إدارةتحديد واجبات و ويهدف إلى
وكل الوسائل التي تشكل  وواجباتهم المتعلقة بالمحافظة على مجموع الممتلكات والتجهيزات

 .مكونةال أمالك المؤسسة
 . مدرسةاالمتحانات داخل الفهو يعلم الطلبة عن سير الدراسات و

تسلم لكل طالب نسخة الداخلي، وعليه ستسجيل الطالب بالمدرسة يجعله ملزما بنظامها إن 
 التعهد بإللتزام بتطبيق كل محتواه .جل االطالع عليه وأالنظام الداخلي من  هذا من
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 أحكام عامة
 

 في التكوين بالمدرسة خالل مسارهم البيداغوجي ألحكام يخضع الطلبة المقبولون :01المادة 

 هذا النظام الداخلي، وكذا لتوجيهات و أوامر اإلدارة.
 

طور من الالسنة األولى تحضيري و للسنة األولىبالنسبة القبول في التكوين  يكون: 02المادة 

اللتحاق ل المفعول السارية  القانونية يكون طبقا للمعايير المحددة بواسطة النصوص  ،الثاني
 دارس الكبرى.لماب
 

محدد عبر القوانين الصادرة من طرف الوزارة  يكون القبول في تكوين الدكتوراه:03المادة

 الوصية.
 

 محاضرات، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، : التكوين بالمدرسة على شكل يتم: 04المادة 

 ترصبات نظرية و تربصات ميدانية في الوسط المهني .
 
 

يتم إعالم الطلبة فيما يخص تاريخ الدخول الجامعي إما عن طريق إعالن في  :05المادة 

 الجريدة، أو عبر الموقع االلكتروني أو عبر الملصقات.
  
 

حيث يتم إعالم  الطلبة عن طريق  ،ةالجامعي رزنامةإعادة التسجيل طبقا للتكون : 06المادة 

 .لصقاتمالموقع اإلنترنت أو البريد االلكتروني و
 

 يبلغ الطلبة بالهيكل التنظيمي المتعلق بالتنظيم اإلداري للمدرسة. :07المادة 
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 األولالباب 
 إعادة التسجيلالتسجيل و ،إللتحاقا

 

الدخول للسنة األولى أقسام تحضيرية للمدرسة ، عن طريق توجيه الوزارة يتم  :08المادة 

  .طبقا للتنظيم الساري المفعول )منشور التوجيه( الباكالورياشهادة حاملي لالوصية 
 

البكالوريا في ملف عند أول تسجيل جامعي إيداع النسخة األصلية للشهادة يشترط : 09المادة 

 المعترف بمعادلته. جنبي أو الدبلوم األالتسجيل  
 

جنبي األللبكالوريا أو الدبلوم لشهادة  تحتفظ إدارة المدرسة بالنسخة األصلية :10المادة 

 لى غاية نهاية المسار التكويني.إالمعترف بمعادلته 

 األصلية لهذه الوثائق إال في الحاالت التالية: يسترجع النسخال يمكن للطالب أن -
 
 في حالة استكمال الدراسة . -

 تعهد كتابي.ذلك طلب منه مقابل ي عليه  و عن الدراسةفي حالة التخلي  -

 
 .(المؤسسةحويل )تغيير تالفي حالة  -
 

حسب اآلجال بداية كل سنة جامعية و فيالجامعي يكون التسجيل وإعادة التسجيل  :11المادة 

  .المحددة من قبل إدارة المدرسة
 

كل سنة  الجامعي في : يجب على الطالب أن يدفع حقوق التسجيل أو إعادة التسجيل 12المادة

  .جامعية
 

للمدرسة ال يمكنه  يمجلس التأديبالمن قبل  تأديبية  كل طالب تعرض لعقوبة : 13المادة 

و انقضاء مدة أإال بعد رفع  ،المعترف بمعادلته الخارجي الدبلوم شهادة الباكالوريا او سحب
 . للقوانين السارية المفعولالعقوبة، طبقا 

 

  .بطاقة الطالب عند التسجيل أو إعادة التسجيلشهادة مدرسية وتسلم للطالب  :14المادة

 

 .بصفة منتظمة إال إذا كان مسجال  دراسته بيداغوجيا ال يمكن للطالب أن يتابع  :15المادة 

 

  طبقا للقوانين  السارية المفعول.لطور الثاني بالمدرسة ل اللتحاق ايحدد : 16المادة 
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 الباب الثاني
 التدرج البيداغوجي

 

 المفعول. ةالساريقوانين حسب ال تسيير النشاطات البيداغوجيةيكون تنظيم و :17المادة 

 

لوسط المهني بصفة إجبارية، وعلى اإلدماج في ا: تكون تربصات الدخول و18المادة 

 تقييم.الأمام لجنة  هيناقشالطالب أن يقدم تقريرا و
 

مراقبة المعارف،يتم  كذلك كيفيات: إن طبيعة وعدد األعمال الفردية لكل مادة و19المادة 

 قبل األستاذ  المسؤول  عن المادة و هذا في بداية السداسي .تبليغها للطالب من 
 

على األقل أسبوعين قبل بدايتها  ،رزنامة اختبارات المراقبة المبرمجةبالطلبة يبلغ : 20المادة 

اختبارات المراقبة غير المبرمجة يمكن أن تكون خالل الدرس أو أما ، ملصقات عن طريق ال
 عمال التطبيقية.في حصة األعمال الموجهة أو األ

 

األوراق المسلمة له أثناء اختبارات المراقبة إال : ال يمكن للطالب استعمال 21المادة 

 .المبرمجة
 

 اجتياز االمتحان في القاعة المخصصة له.بالطالب يلزم  :22المادة 

 

ابقتها مع قائمة الطلبة مطمن هوية الطلبة والمراقبين القيام بالتحقيق على  يجب :23المادة 

  المحروسة.خالل اختبارات المراقبة الحاضرين 
 

افقة إال بمو ،ال يحضر معه بطاقة الطالب من إجراء االمتحانيمنع الطالب الذي   :24المادة

 الذي يتعرف عليه شكال.المادة الممتحنة أو أستاذ  الجهة اإلدارية  المكلفة بالبيداغوجية
 

على المكلف بالحراسة أن يبلغ عن الحادث يجب  ،ش أو محاولة غشفي حالة غ :25المادة 

المكلفة  لجهة اإلدارية يودع لدى اتقرير عن الوقائع، و إعدادو متحان،اال عرض حالضمن 

 المخالفة.وقوع ساعة من  24 قبل بالبيداغوجية 

 

 .يالتأديبمجلس الثول آليا أمام إلى المو محاولة غش تؤدي بالمخالف أكل غش  :26المادة

 

 عد أوراق مناألساتذة المكلفون بالحراسة يجب على  عند نهاية امتحان المراقبة، :27المادة

عاين يجب يكل خلل  في قائمة الممتحنين، حاضرينالمطابقتها مع عدد الطلبة االمتحان و
 تدوينه في محضر االمتحان واإلبالغ عنه مباشرة بعد االمتحان لمصلحة التعليم والتقييم.
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يرفق محضر االمتحان بقائمة الطلبة  ،مراقبة مبرمجبعد نهاية كل اختبار : 28المادة

 عنية)المسؤولة (تودع لدى الهيئة البيداغوجية الم، ومع نسخة من أسئلة االمتحان اضرينالح
 

حاالت لهذا األخير  (0)صفر  يعاقب بعالمةعن اختبار المراقبة كل غياب  :29المادة

 ، ويخضع الطالب المتحانقبل الهيئة المكلفة بالبيداغوجيةرس من الظروف القاهرة تد
 الختبار المراقبة المبرمجة في حالة الموافقة على التبرير. استدراكي 

 أما في حالة تقييم أو مراقبة مستمرة غير مبرمج يبقى على أستاذ المادة اتخاذ القرار . -
 

 48جل أقصاه أعلى الطالب إيداع مبرر في  ،في حالة الغياب عن اختبار المراقبة: 30المادة
 .إجراء االختبار لدى مصلحة التعليم والتقييملي تاريخ ساعة التي ت

  

يكون تصحيح أوراق االمتحان تحت المسؤولية الحصرية لألستاذ المسؤول عن : 31المادة

 هو الضامن عن انسجام التقييم.ف ،المادة
 

الطالب  ا يطلعنة أوراق االمتحان والتي من خاللهعلى األستاذ تنظيم حصة معاي: 32المادة

سلم التنقيط، عدا ذلك ال يمكن إجراء أي معاينة خارج الحصة النموذجية و على اإلجابة
 المخصصة لهذا الغرض.

 

 مكان وإجراء المعانية. بإعالم الطلبة عن تاريخ، ساعة و األستاذ على يلزم:  33المادة 

 

في أجل أقصاه أسبوعين  ،مراقبة المعارفب المتعلقة نقاطال: يجب أن تبلغ للطلبة 34المادة 

 من تاريخ إجراء االمتحان. 
 

قصاه إيداع النقاط مرفقة بالتصحيح النموذجي في أجل أعلى األساتذة يجب  : 35المادة 

 .أسبوعين لدى القسم البيداغوجي
 

ع على اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط، يمكن بعد معاينة أوراق االمتحان واإلطال :36المادة 

تظلم أن يقدم طلبا بإعادة تصحيح ورقته. يجب أن يودع الطلب لدى الهيئة المكلفة مللطالب ال

ساعة التي تلي تاريخ المعاينة، في حالة انقضاء المهلة ال يقبل أي  48بالبيداغوجية خالل 

 طعن. 
 ة االمتحانات االستدراكية. ال تقبل أي طلبات إلعادة التصحيح في حال

 

فإن بعد طلب إعادة التصحيح، إذا كان الفارق بين العالمتين أقل من ثالث نقاط،  :37المادة 

مجلس التأديب. وفي الحالة األخرى  ممع إمتثال الطالب أما العالمة األولى هي التي تثبت،
 متين. عالالقرب أوالعالمة التي تثبت هي معدل  تنظم إعادة تصحيح ثانية،
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: يبلغ الطالب بنتيجة إعادة التصحيح من قبل الهيئة المكلفة بالبيداغوجية في أجل  38المادة 

 قصاه أسبوعين بعد إيداع طلبه. أ
 

 : يبلغ الطلبة في بداية السنة بكيفيات التقييم وحساب المعدالت.  39المادة 

 

 راقبة المعارف على أشكال مختلفة:متتم : 40المادة 

سات حالة، مشاريع، بحوث ، اختبارات كتابية مبرمجة أو غير مبرمجة، أعمال تطبيقية، درا)
 وتربصات تطبيقية في الوسط المهني(. ،ثائقيتلخيص و

 

 .درج مطابقا للقوانين المعمول بهانظام الت يكون :41المادة 

  

 معمول به.ال لقوانين للمداولة طبقا ل ا: ينعقد في نهاية كل سداسي مجلس42المادة 

 بكامل السيادة. هذه األخيرة  تتمتعو مداولة نهاية السنة بلجنة المداولة السنوية، لجنة تسمى
 

كان المعدل  ان الطالب ال ينجح مهمإف 5/20قل من أ: إذا كان معدل إحدى المواد 43المادة 

 العام للسداسي أو السنة. 
 

 م.إن المعدالت السداسية للمواد متكاملة فيما بينها بالنسبة لوحدة التعلي :44المادة 

 المعدالت السداسية لكل وحدة تعليم تتكامل فيما بينها. 
 

الت العامة السداسية الثالثة من الطور الثاني، فإن المعدستثناء السنة الثانية و: با45المادة 

 متكاملة فيما بينها.
 

صل على معدل عام سداسي أو سنوي لب إلى القسم األعلى إذا تحينتقل الطا :46المادة 

، دون وجود أي معدل لمادة أقل من 10/20حسب السنة الدراسية( أعلى من أو يساوي )

5/20. 
 

 و اإللكتروني. أ: تبلغ نتائج لجان المداوالت للطلبة عن طريق النشر الورقي  47المادة 

 

 نة كشف نقاط يتضمن قرار لجنة المداولة. للطالب في نهاية الس : يسلم48المادة 

ى بالنسبة للسنة األول إالال يمكن للطالب أن يعيد إال مرة واحدة خالل كل طور جامعي، 
 تحضيرية فإنه ال يسمح باإلعادة.

 

ذ من اليمكنه االستفادة من اإلنقا ،أمام لجنة التأديب وعوقب امتثل : الطالب الذي  49المادة 

ت.و في حالة عدم النجا  ، يوجه الطالب و ال يمكنه إعادة السنة للمرة قبل لجان المداوال
 الثانية .
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 الباب الثالث
 التمثيل البيداغوجي للطلبة

 

 ن منتخبين أو معينين حسب الحالة.: يمثل الطلبة مندوبين بيداغوجيي 50المادة 

 

 :كما يلي التمثيل البيداغوجي للطلبة  يكون:  51المادة 
 .من قبل الفوج بينمستخلف منتخمندوب و -              
 منتخبين من بين مندوبي األفواج. مندوب أو مندوبين للمجموعة، -              
 دراسية.متكونة من مندوبين لكل سنة لجنة منتخبة من بين مندوبي المجموعة،  -             

 

طلبة تنظيم لجان علمية، ثقافية فإنه يمكن لل : خالفا للمندوبين البيداغوجيين 52المادة     

 ورياضية حسب التنظيم الساري المفعول.
 

المجلس للمقاييس، ومجالس البيداغوجية ال: المندوبون ملزمون بحضور  53المادة  

 البيداغوجي المشترك على األقل مرة في السداسي مع الهيئات البيداغوجية المعنية.
 

الرياضية أو أخرى،  ،اللجان العلمية، الثقافية ءأعضااغوجيون ويد: المندوبون الب 54المادة 

النسبة لإلدارة لطر  المشاكل التي لها عالقة بالبيداغوجية أو حياة المخولون بهم الوحيدون 
 الطالب داخل المؤسسة.

 

في  كعضومندوب أو كأن يعين  تحصل على عقوبة تأديبية : ال يمكن ألي طالب 55المادة 

 لجنة ما.
 

 الباب الرابع

 جان و مذكرات نهاية الدراسة.لال

تهدف إلى ة حصريا بتخصص الطالب ، وتكون مذكرة نهاية الدراسة مرتبط : 56المادة 

 تجري في قاعات المدرسة.عامة والمناقشة وتكون  ترقية العمل الشخصي للطالب

 

المؤهلين بالمدرسة أو من إشراف سلك األساتذة مذكرات نهاية الدراسة تحت  تكون: 57لمادة ا
 قبل المهندسين المهنيين.

 

مواضيع مذكرات نهاية الدراسة مصادق عليها من قبل القسم و مؤشرعليها تكون :  58المادة 
 من قبل اللجنة العلمية للقسم من خالل دراسة البطاقة التقنية المقدمة لهذا الغرض.
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 المقدمة بأربعة نسخ.عدد نسخ مذكرات نهاية الدراسة يحدد : 59المادة 
مناقشة من يجب تقديم نسخة لكل عضو من أعضاء اللجنة أسبوعا قبل التاريخ المحدد للكما 

 قبل القسم.
 الطالب بإيداع نسخة مصححة ومصادق عليها من قبل اللجنة مصحوبة بنسخة إلكترونيةيلزم 

 دة النجا .قبل سحب شهالدى مكتبة المدرسة بعد المناقشة وتودع  ) قرص مضغوط ( و
 

يجب أن تكون مذكرة نهاية الدراسة مطابقة للمعايير المحددة في نموذج مذكرات  :60المادة 
 نهاية الدراسة وميثاق األخالق واألخالقيات.

 

تقرير المناقشة. قبل إيداع مذكرة نهاية ، يجب على المشرف تسليم رخصة و: 61المادة 
 سةالدرا
 

المشرف،  نهاية الدراسة من أربعة أعضاء على األقل بما فيهمتتكون لجنة مذكرة : 62المادة 
 ممتحنين إلجراء المناقشة.مع ضرورة حضور الرئيس وال

 يتم تحديد أعضاء اللجنة من طرف رئيس القسم و مصادقته من طرف اللجنة العلمية للقسم.-
 

 يكلف الرئيس بالمهام التالية:: 63المادة 

 إفتتا  الجلسة.-
 النقاش. إدارة -
 النقاط لكل عضو من أعضاء اللجنة.جمع اآلراء و -
 توقيع محضر المناقشة والدفتر المدرسي الفردي للمترشح.ملئ و -
 إجراء المناقشة ومدة عرض عمل الطالب.كيفية  السهر على احترام -
 

مالحظاتهم التي يجب ة في المناقشة عن طريق أسئلتهم ويشارك أعضاء اللجن :64المادة 
 .و التي ستسلم لكل عضوكشف التقييم،  وينها في تد

 يمكن أن يشارك المشرف في المداولة بعد موافقة رئيس اللجنة.
 

تكون ألكثر لكل مذكرة نهاية الدراسة ودقيقة على ا 60 ـمدة المناقشة محددة ب :65المادة 

 مقسمة كاألتي:

 .دقيقة 20عرض الطالب  -

 دقيقة. 35أسئلة ونقاش  -

 .دقائق 05المداولة  -

 

 يؤخذ بعين االعتبار مايلي : أنيجب / و20كون على مناقشة تللالنقطة النهائية  :66المادة 

 .نوعية الوثيقة -
 .نوع العرض -
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 األسئلة.على  اإلجابة -
 .الكفاءة العلمية والتقنية للطالب -
 

 :الطالب  أنبعد مداولة اللجنة يقرر : 67المادة 

 10/20قل من أكانت النقطة  ( إذاالكفايةعدم راسب ) -

 10/20كثر من أو أذا كانت النقطة تساوي إناجح  -

 حدى عالمات التقدير التالية إمهندس دولة في الري مع  بشهادة الطالب في الحالة الثانية يتوج

 .12/20و   10/20النقطة محصورة ما بين  :  مقبول -
 .14/20و  12/20: النقطة محصورة ما بين قريب من الجيد -
 .16/20و  14/20  : النقطة محصورة ما بين جيد -
 .18/20و  16/20: النقطة محصورة ما بين  جيد جدا -
 .20/ 18: النقطة أكبر من أو تساوي  ممتاز -
 

 الباب الخامس
 التكوين في الماستر

 

 .يسمح للطالب بالدخول في مسابقة الدكتوراه دبلومالماستر هو : 68المادة 
 .حثكتمهيد للبيعتبر 

 

 .به سارية المفعول القوانين تكوين الماستر عن طريق ال تنظيم سيري  :  69المادة 
 

يقبل الطالب في التكوين في الماستر شريطة نجاحه في السداسي التاسع من تكوين  :70المادة 
 .المهندس بعد المداوالت

 

المتعلقة بتكوين الماستر يعد لخ إ....الملتقيات. ،المحاضرات ،الدروسحضور  إن: 71المادة 
 اريا.بإج
 

 نجح في التكوين التكميلي. إذا إالمذكرة الماستر  يحضر أنيمكن للطالب  : ال72المادة 
 

ث حات بئيهتعد من قبل  أنن اقترا  المواضيع المعالجة في الماستر يجب إ: 73المادة 
 .لمعد لهذا الغرضقسام على شكل بطاقات تقنية حسب النموذج األى إتحول و مؤسسةلا
 

)ة( للطالبيمكن  لألقسامبعد المصادقة على البطاقات التقنية من قبل اللجان العلمية : 74المادة 
 التنظيم.عن طريق  اآلجال المقررةيشرع في عمله في  أن
 

 ،رتبة األعلىالباحثين  األساتذةتكوين اللجان تقتر  من قبل رئيس القسم من بين : 75المادة 
 .المجلس العلمي للمدرسةالعلمية للقسم و قبل اللجنةيصادق عليها من و
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يمكن  استثنائية وبصفة ،الجامعيةخالل السنة  للمناقشاتواحدة  ةيعادتنظم دورة : 76المادة 
 القسم.تنظم دورة ثانية من قبل  أن
 

 : في الحسبان مايلي يأخذ/ و20نهائية  للمناقشة تكون على النقطة ال: 77المادة 

 .نوع الوثيقة -
 .نوعية العرض -
 . األسئلةعلى  اإلجابة -
 

 :الطالب  أنبعد مداولة اللجنة يقرر : 78المادة 

 .10/20قل من أكانت النقطة  ( إذاعدم الكفايةراسب ) -
 .10/20كثر من أو أذا كانت النقطة تساوي إناجح  -

 عالمات التقدير التالية :حدى إفي الري مع  ماستر بشهادة الطالب في الحالة الثانية يتوج

 .12/20و   10/20النقطة محصورة ما بين  :  مقبول -
 .14/20و  12/20  : النقطة محصورة ما بينقريب من الجيد -
 .16/20و  14/20  : النقطة محصورة ما بين جيد -
 .18/20و  16/20: النقطة محصورة ما بين  جيد جدا -
 .20/ 18: النقطة أكبر من أو تساوي  ممتاز -
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 الباب السادس
 يةالمواظالسيرة و

 

 أعمال ،موجهة أعمال ،الحضور في مختلف النشاطات البيداغوجية : دروسإن  : 79المادة 
 .لكل الطلبة  ةإجباريكون ت ،تريصات في الوسط المهني ، خرجات دراسية و تطبيقية

 

الذي بالدروس  التوقيت الخاصلجدول خصيصا يجب على الطلبة االحترام التام : 80المادة 
 االنترنت.موقع و اإلعالنعن طريق تبليغه  يتم 
 

 .التقييملدى مصلحة التعليم وكشوف الغيابات بصفة دورية  إيداع األساتذةعلى : 81المادة 
 

 ،الميدانية الخرجات ،االستجواب ،التطبيقية األعمالكل غياب غير مبرر في : 82المادة 

 .صفر (0نقطة )لى الحصول على إ آليايؤدي  ،االمتحان أو في الوسط المهني التربص 
 

 أمامالطالب  إحالةيقرر  أن باألمرلقسم المعني ليمكن  ،: في حالة الغياب المتكرر 83المادة 
 قانون .د منحته طبقا للتجمي إجراءات تخاذاو التأديبيالمجلس 

 
 استثنائية.في حالة  إالتبرير للغياب في امتحان التقييم  أيال يقبل  :84المادة 

 

دقيقة في  15نتظار من يعوضه يجب على الطلبة ا أو األستاذ تأخرفي حالة  :85المادة 

 هدوء.و االنصراف بنظامقبل  ،القاعة
 

الدروس بالدخول لقاعات  التأخرعدم السما  للطلبة المتعودين على  لألستاذيمكن  :86المادة 
 تصرفاته.حيث هندامه و المنضبط منيمكن طرد الطالب غير و ،المخابر

 

الهيئة المكلفة بالبيداغوجية خالل  إلى التبريريجب أن يرسل  ،: في حالة الغياب 87المادة 
حاالت  اتبرير ما عد أيال يقبل  األجلبعد هذا  .تلي الغياب التيومفتوحة  أيامثالثة 

 الهيئة المكلفة بالبيداغوجية.التي تكيفها الضرورة القصوى و
هو  البريدختم  ،اآلجاليرسل في نفس  أنالتبرير عن طريق البريد يجب  إرسالفي حالة و

 .الذي يثبت ذالك
 

 كاألتي:هي  أسابيعحاالت الغياب المبررة التي ال تتجاوز ستة : 88المادة 
 (.غياب مسمو  أيام ثالثة ،الوفاةشهادة )الفروع  أو األصولوفاة  -
 مسمو (. غياب أيامثالثة  ،عقد الزواج)مر زواج المعني باأل -
 (.مشهادة طبية لأل لألب، حسببالنسبة  به غياب مسمو  أيام بيان الوالدة ثالثة) -
المسمو  بها حسب  بالغياب األيامعدد  ،شهادة استشفاء) باألمر االستشفاء  بالنسبة للمعني-

 (.مدة االستشفاء
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 أومن قبل طبيب محلف   إلزامياشهادة طبية للتوقف عن العمل تسلم ) باألمرمرض المعني -
 (.طبيب المدرسة الوطنية العليا للري

وثيقة التسخيرة مسلمة من قبل السلطة المختصة عدد )و االستدعاءات الرسمية أالتسخيرات -
 (.المسمو  به حسب مدة النشاط الغياب أيام
 يمكن للهيئة المكلفة بالبيدداغوجية تكييفها حسب الضرورة القصوى. ،األخرىفي الحاالت -
 

 اسابيع ينتج عنه عطلة اكاديمية . 6كل تبرير غياب تجاوز :  89المادة 
 

 أيمتتالية بدون  ايوم 15غاب مدة  إذا عن الدراسة، تخليالطالب في حالة يعتبر  :90المادة 

 تبرير.
 

تخلي عن الدراسة للطالب المنقطع عبر وسائل االتصال، متبوعة يشطب يتم إرسال تبليغ عن  :91المادة 
 اسمه من قائمة طلبة المدرسة في حالة عدم االستجابة عن التبليغ المرسل خالل شهر.

 
 : في مبررة غيابات غير  (03) ثالثة من أكثريقصى كل طالب جمع : 92المادة 
  ،موجهةال عمالاأل في غير مبررة  آوغيابات مبررة  10 أوالتطبيقية   األعمال ،الموجهة األعمال

 خالل السنة الجامعية. ،المحاضراتتطبيقية  و عمالاأل
 

 التالية:االستثنائية  سبابلأليعلق تسجيله  أنيمكن للطالب  :93المادة 
 ،مرض مزمن -
 ،األمومةعطلة  -
 جل،األمرض طويل  -
 ،الخدمة الوطنية -
 ،الوالدين تبعا للوظيفة أوالزوج  نتقالإ ،الفروع أو باألصولعائلية متعلقة  لتزاماتا-
 
يسلم قرار العطلة األكاديمية من طرف مدير المدرسة ، أما تسيير العطل األكاديمية يترك للمناقشة على -

 مستوى المدرسة .
 

 األولالسداسي  امتحاناتمية لدى المديرية المساعدة للتعليم قبل يكادللعطلة األطلب  إيداع: يجب 94المادة 
 عدا حاالت الضرورة القصوى.

 
 األكاديمية ، ويسلم له مقررا العادة اإلدماج . العطلةإعادة إدماج الطالب عند انقضاء  :95المادة 

 
 .جامعيال المسارخالل األكاديمية مرة واحدة  العطلةاالستفادة من  :96المادة 

 
يمنع منعا باتا لمس أو تشغيل ، والحصص التطبيقية إجباريرتداء المئزر األبيض أثناء ا: 97المادة 

 التجهيزات في غياب األستاذ أو المخبري.
 

 بالحراسة.يجب على الطالب احترام كل التعليمات المقدمة من قبل المكلفين  ، :98المادة 
 (المبرمجةأو غير  خالل امتحانات المراقبة المبرمجة) .الذكيةيمنع منعا باتا استعمال الهواتف النقالة أو 

 
 المراقبة امتحانكل طالب يحضر بعد ربع ساعة من بداية يمنع  من إجراء االمتحان  :99المادة 
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 .هنصف ساعة من انطالقانقضاء تحان إال بعد : ال يسمح للطالب بمغادرة قاعة االم100المادة 
 

 من القاعة. خروجه قبل : يلزم كل طالب بإرجاع ورقة االمتحان ولو فارغة 101المادة 
 

يمكن  ، حيث: يمنع منعا باتا الخروج المؤقت خالل فترة االمتحان، عدا الحاالت االستثنائية102المادة
 ل عن االمتحان تقدير حاالت السما  بالخروج.ؤولألستاذ المس

 
 بإحضار كل اللوازم الضرورية إلجراء االمتحان في ظروف حسنة.  الطالب يلزم على : 103المادة 

 
األجهزة المشابهة أثناء امتحان المراقبة المحروسة، استعمال الهواتف النقالة ويمنع منعا باتا : 104المادة 

 .القابلة للبرمجة أو السمعية و
 

أمام  للطالب استدعائه للمثول  عدم احترام التعليمات والتوجيهات المقدمة يترتب على: 105المادة 
 .به الساري المعمول التنظيم التأديبي حسبالمجلس 

 
 

 

 السابعالباب 
 العقوبات التاديبية

 
مع األساتذة  السلوك الحسن و رية، األخالقية: يجب على الطالب احترام القواعد العامة الحضا106المادة 

 و التي من خاللها يتعايش معها. المحافظة على البيئة المحيطةو و الموظفين و العمال و المنظفات،
 

، األعمال الموجهة، األعمال التطبيقية وفي كل الدراسة اتعا باتا التدخين في قاعيمنع من: 107المادة 
قاعة المحاضرات، المطعم، البهو البيداغوجي(، وفي كل  ،اكن العمومية داخل حرم المؤسسة )المكتبةاألم

 األماكن األخرى أين يكون المنع صريحا.
 

، مال التطبيقية، األعف في قاعات الدروس، األعمال الموجهةاستعمال الهات : يمنع منعا باتا 108المادة 
 ، المناقشات ومختلف التربصات .، قاعات المحاضرات، االجتماعاتاالمتحانات

 
 المؤسسة.يقدم بطاقة الطالب أثناء كل مراقبة من قبل مصالح  أنعلى كل طالب يجب  :109المادة 

 
، أو )قهوة و شاي ( ، المواد المنشطةو الغازية  الكحولية: يمنع منعا باتا إدخال المشروبات 110 المادة

 .ما عدا قارورة الماء  ضورة داخل حرم المؤسسةكل مادة مح
 

 :عنه افة و األمن، ويمنع : على كل طالب احترام تعليمات النظ111المادة 
 استعمال األجهزة المضادة للحرائق ماعدا في حالة الضرورة القصوى. -
و  الكهربائية نبها، الخزائبسبب خطورة العتاد أو المواد الموجودة  ،الممنوعةن الدخول إلى األماك -

 .الكيماوية المواد
 .اص الغرباء عن المؤسسة بدون رخصةإدخال األشخ -
 .ممتلكات وأجهزة المؤسسة إضرار و إتالف ي التسبب ف -



15 
 

سيارته من قبل أعوان : في حالة الضرورة، كل طالب يمكن أن يخضع لتفتيش األمتعة أو 112المادة 
 ، و كل رفض أو تعنت من طرفه يعرضه للمثول أمام المجلس التأديبي المؤسسة

 
 به.طبقا للتنظيم المعمول  ،كل إعالن للطلبة يكون في أماكن محددة لهذا الغرض :113المادة 

 عليه من قبل الهيئات البيداغوجية للمدرسة. ايجب أن يكون اإلعالن مؤشر -
 

االنضباط داخل عن احترام وضمان النظام العام و : المجلس التأديبي هو هيئة مسؤولة114 المادة
 المؤسسة.

 
اقترا  من المدير ، المديرين المساعدين أو من رؤساء :يجتمع المجلس التأديبي بناء على  115 المادة

 .األقسام
 

 به.تسيير المجلس التأديبي يكون عن طريق التنظيم المعمول : تشكيل و 116 المادة

 
: يعلن المجلس التأديبي عن المخالفات التأديبية المرتكبة من قبل الطلبة داخل المدرسة أو أثناء 117 المادة

 فترات التربص خارجها .
 

يئات المكلفة بل الهق من: عدا المخالفات البسيطة التي تتطلب تذكيرا عاديا بالنظام 118 المادة

 .المعمول به مام المجلس التأديبي طبقا للتنظيمالمخالفات األخرى إلى المثول أ بالبيداغوجية، تؤدي
 

يجيب على األسئلة التي جلس التأديبي لعرض وقائع قضيته والمخالف أمام المالطالب ثل ت: يم119 المادة

 .عنه حسب اختياره ه اصطحاب مدافعايمكنر  من قبل أعضاء المجلس التأديبي، وتط
 

، هذا األخير ساعة 72ير المؤسسة في اجل أقصاه يمكن للمعني أن يقدم طلبا للطعن لدى مد :120المادة 

يمكنه أن يستدعي مجددا المجلس التأديبي إلعادة دراسة الحالة، في هاته الحالة المجلس التأديبي يحتفظ 
 بنفس التشكيلة.

 
المعني ، يجتمع المجلس التأديبي في غيابه ليتخذ قرار العقوبة ، و ال في حالة غياب الطالب  :121المادة 

 يقبل أي طعن بعد اتخاذ القرار.
 

تنشر داخل مباشرة في ملف المخالف و القرارات المتخذة من قبل المجلس التأديبي تودع:  122المادة 

 المؤسسة.
 

قرارات المجلس التأديبي  تكون ية األعضاء،: ال يمكن للمجلس التأديبي أن يجتمع إال بتوفر أغلب123المادة

 .نافذةسيادية و
 في حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس.
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 الباب الثامن
 المكتبة
 

 : يلتزم الطالب باحترام النظام الداخلي المنظم لمركز المعلوماتية والمكتبة.124المادة 

 
المتعاقدون، المؤقتون  ، األساتذة الدائمون،للطلبةالدخول لمكتبة المدرسة حر بالنسبة  : 125 المادة

 والباحثون .
 

 اإلعارة الخارجية والخدمات المقدمة تكون شرط التسجيل. :126 المادة

 
 يعلن عن أوقات افتتا  المكتبة بالنشر بشتى الوسائل . :127 المادة

 
أو فقدان يجب التبليغ عنه  سرقة عن البطاقة، : كل طالب مسؤول عن بطاقة المكتبة كل تخل128المادة 

ية ال بد من تقديم تصريح جل الحصول على نسخة ثانأمن و ، و انتحال صفته  لتفادي استعمال المزور
 .بالضياع

 
 تحت مسؤولية المعار له.ال تتم اإلعارة  إال للطلبة المسجلين بصفة فردية و: 129 المادة

 
 محددة كما يلي:مدة اإلعارة : عدد الكتب المعارة و130المادة 

 (.7( لمدة سبعة أيام )3كتب ) بالنسبة لطلبة التدرج ثالثة -
 ( أيام إضافية مرة واحدة للكتاب الواحد الذي يقدم ألعوان اإلعارة.7يمكن أن تمدد لمدة سبعة )

 (.10( لمدة عشرة أيام )3بالنسبة لطلبة ما بعد التدرج: ثالثة كتب ) -
 (.20ساتذة الدائمون لمدة عشرون يوما )األبالنسبة لطلبة الدكتوراه و -

 
ال تكون مطلوبة من قبل قراء إذا أعيدت الوثائق في اآلجال المحددة و إال :  ال يقبل التمديد131 المادة

 ن.آخري

 
 إعارته في نفس اليوم.إعادة  : كل كتاب أعيد ال يمكن132المادة 

 

عاين في نفس المكان غوط(،  وت)القرص المضبعض المؤلفات االلكترونية يحضر اعارة  : 133 المادة

 مثل:
 القواميس .المعاجم و -
 جرائدالمجالت والدوريات وال -
 لخ.إمذكرات نهاية الدراسة، أطروحات ...  -
محدودة العدد يمكن إعارتها بصفة استثنائية في نهاية األسبوع، هذا النوع من الكتب الشديدة الطلب و -

 راء المتأخرون.اإلعارة ال يستفيد منه الق
 

له يكون مسؤوال عن الوثائق المسجلة  باسمه إلى  من أعيرتكل اإلعارة تكون شخصية و: 134المادة 

 غاية إرجاعها .

 
 عدم القيام بأي إتالف.بالمحافظة على الوثائق المعارة ويلزم القراء  :135 المادة
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 باتا التصوير الكامل للوثيقة.يمنع منعا للقراء بتصوير جزء من الوثيقة و : يمكن136 المادة

 
سعر الشراء بخمسة التعويض أو تسديد  : كل إتالف يؤدي إلى الحرمان من حق اإلعارة،137 المادة

 ة إدارة المدرسة.أضعاف للكتاب ومراسل
 

مان من حق اإلعارة لمدة معادلة، كل يوم تأخير إلرجاع الوثائق المعارة يؤدي إلى الحر :138المادة 

سنة  يحرمفي حالة التكراركامل، و من اإلعارة لمدة شهر يحرم القارئ أيام تأخير،  10عند تجاوز مدة و

 .كاملة  جامعية
 

مصالح تحتفظ عدم إرجاع الوثائق إلى إرسال رسائل تذكير، بعد التذكير الثالث،  يؤدي :139المادة 

 .المكتبة بحق إرسال اسم القارئ للمصلحة المعنية
 

 : يلتزم القراء في قاعة المطالعة، باحترام قواعد الهدوء والنظافة واألمن.140المادة 

 
إخراج الكتب الممنوعة من يحضر  ،األكل، الشرب في قاعات المكتبة ،يمنع منعا باتا التدخين: 141المادة 

 .استعمال األجهزة التي تحدث ضجيجاالكتابة على الوثائق أو اإلعارة، التأشير و
 الهاتف داخل المكتبة إلجراء المكالمات، كما يلتزم بعدم تركه في حالة رنين. زنع استعمال جهايمكما 

لمكتبة في البحث يجب استخدام األجهزة المخصصة لالنترنت في المهام المخصصة ل: 142المادة 

 لمعطيات.يكلف أعوان المكتبة بمساعدة الطلبة الجدد في عملية البحث المكتبي على قاعدة ا الوثائقي.
 

 الباب التاسع
 مركز المعلوماتية

 
طلبة التدرج و ما بعد التدرج إلى مركز المعلوماتية للمدرسة إال بحضور  دخول  ال يكون : 143المادة 

 نترنت(.ء القاعات المخصصة للدخول الحر )فضاء األباستثنا ،أستاذ
 

تثبيت البرامج يتم من قبل  ، ويكون العمل: يمنع على كل المستعملين تثبيت برامج على أجهزة 144المادة 

 مسيري القاعة فقط.
 

نترنت أو استعمال األ، مشاهدة الفيديوهات اع إلى األقراص المضغوطة الصوتيةيمنع االستم :145المادة 

 خارج نطاق الدراسة.
 

 : يمنع منعا باتا التعديل في إعدادات األجهزة.146المادة :

 
او استعمال  اآللي هي أماكن العمل، يمنع األكل أو الشرب أو التدخين فيها: قاعات اإلعالم 147المادة 

 الهاتف النقال .
 

إعارة  ي حالة من الحاالت تحويل أوأال يسمح في ملك للمدرسة، و: أجهزة اإلعالم اآللي 148المادة 

 .األجهزة لالستعمال الشخصي
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جهزة المستعملة قبل كل البرامج وإطفاء األ على الطلبة الخروج من حساباتهم وإغالقيجب  :149المادة 

 .مغادرة القاعات
 

 المستعملون باحترام قواعد الهدوء وااللتزام بنظام المدرسة المتعلق بالنظافة واألمن.يلتزم : 150المادة 

 
 .يالتأديب المجلس فة يمكن أن تجر صاحبها للمثول أمام ل: كل مخا151المادة 

 

 الباب العاشر
 النشر

 
 .، الطلبة، الموظفين البيداغوجيين والعمالهذا النظام الداخلي لجميع األساتذة يجب أن ينشر :152 المادة

 
 : الطالب ملزم بمعرفة أحكام هذا النظام الداخلي، ويلتزم باحترامه.153 المادة

 .صودق عليه '"ارة " قرئ واإلمضاء يجب أن يكون مسبوقا بعب
 


