
   أخالقيات المهنة اجلامعية باجللفة وداب آانلظام ادلاخيل لمجلس  

يهدف هذا انلص إىل حتديد  انلظام ادلاخيل  لمجلس آداب  وأخالقيات المهنة اجلامعية  جلامعة زيان   1المادة
المؤرخ  322رقم  والقرار  الوزاري 32/40/3440 :المؤرخ يف  40/184اعشور  باجللفة ىلع ضوء  المرسوم اتلنفيذي رقم 

المتضمنة احداث جملس اداب و  38رقم  2/5/3434و مقررة مدير جامعة زيان اعشور المؤرخة يف   38/7/3410 :يف 
 (المجلس)اخالقيات المهنة اجلامعية جبامعة زيان اعشور ويدىع  يف صلب هذا انلص ب

 حيدد هذا انلظام  تشكيلة المجلس  وطريقة انعقاده وصالحياته 3المادة  
 حمدث من طرف مدير جامعة زيان  اعشور  (عضوين عن لك لكية  )عضو 10يتشلك المجلس من  2المادة

سنوات  قابلة  للتجديد مرة   0اجللفة  من بينهم  رئيس المجلس ونائبه  وحتدد عضوية المجلس لمدة 
 واحدة فقط 

 جيتمع المجلس  يف دورتني اعدية خالل  السنة  حيدد تاريخ ادلورة  رئيس المجلس كما يمكن  0المادة
أن جيتمع  يف دورات استثنائية  حسب احلاجة بناء ىلع استداعء  رئيس المجلس أو بناء ىلع طلب  مدير  

 اجلامعة  أو طلب أكرث من نصف اعضاء المجلس 
 يوما قبل تاريخ االجتماع  ويف  15مااعت  بصفة فردية ومكتوبة تبلغ  استداعءات  احلضور لالجت 5المادة

أيام  ويشفع االستداعء جبدول  أعمال االجتماع  و يبلغ هذا  8حالة  االجتماع  الطارئ  يقرص األجل  إىل 
 االستداعء لللكية اليت يتبعها العضو المستدىع

 األقل ويف حالة  عدم اكتمال انلصاب  ثليث األعضاء ىلع  3/2ينعقد اجتماع المجلس  حبضور  0المادة
 أيام  ويف هذه احلالة  ينعقد االجتماع  بأي  نصاب اكن 8يؤجل االجتماع  إىل تاريخ الحق  يف حدود 

 تتخذ قرارات المجلس بأغلبية  أصوات  األعضاء  احلارضين  ويف حالة  التساوي  يكون صوت    7المادة
 رئيس المجلس  مرجحا

 المجلس  جدول  اعمال  االجتماع  ويبلغ  إىل مدير اجلامعة وأعضاء  المجلس  يعد رئيس  8المادة
 ويحق لهؤالء اقرتاح  إضافة نقاط  أخرى للربنامج  قبل انعقاد  االجتماع او اثنائه

 يمكن لرئيس المجلس يف حالة غيابه ان يكلف اي عضو من المجلس الستخالفه

 ىلع األقل  من مكتب  للرئيس  وأمانة  كما يوضع   يوضع حتت  ترصف  المجلس مقر  مكون 3المادة
حتت ترصفه موظف  ملكف باألمانة  ويزود المقر  بكل الوسائل  المادية والعرصية  لتسهيل  عمل 



المجلس  السيما تزويده  باآلالت  احلاسبة والربط  بشبكة  األنرتنت والهاتف  ويمكن االستعانة  
 خبربات  أي شخص من خارج المجلس 

 يبلغ  رئيس المجلس نهاية لك دورة انلتائج واألعمال  والقرارات  المنجزة  إىل السيد مدير  14لمادةا
 اجلامعة 

 يقوم المجلس  يف إطار قواعد  آداب وأخالقيات  المهنة اجلامعية  وحماربة الرسقات  العلمية   11المادة
 :بماييل 

 حتكم  آداب  وأخالقيات  المهنة اجلامعية  يف جامعة زيان اقرتاح  ىلع مدير اجلامعة القواعد  واتلقايلد  اليت-
 اعشور باجللفة

 اقرتاح  القواعد اليت حتكم  عالقة األستاذ اجلاميع وبايق مكونات األرسة اجلامعية -

 اقرتاح  القواعد اليت تساهم  يف الرتقية العلمية  واثلقافية  للجامعة -

 أداب وأخالقيات  المهنة اجلامعية  يف الوسط  اجلاميع  المساهمة  يف النرش واتلوعية  بميثاق -

اقرتاح  تنظيم تظاهرات توعوية  لفائدة  الطلبة واألساتذة  خاصة  قواعد اتلوثيق  العليم وكيفية  جتنب  الرسقات  -
 العلمية 

 اقرتاح  تنظيم تظاهرات للطلبة  وابلاحثني  اذلين هم بصدد  حتضري مذكرات أو أطروحات -

 ساهمة  يف  إجناز قاعدة  بيانات  للمذكرات واألطروحات وابلحوثالم-

اقرتاح  اقتناء  برامج كشف  الرسقات العلمية ىلع مستوى لك لكية  وإخضاع أي حبث  أو مذكرة  أو أطروحة -
 لهذا  الربنامج قبل أي مناقشة او اثناءها او بعدها

لسانس  )طالب  بصدد حتضري رسالة  أو مذكرة يف مجيع االطواراقرتاح نموذج تعهد بالزناهة  العلمية يلزم  به لك -
 يكون  مصادق عليه أمام  ابلدلية  (ماسرت ماجيسرت دكتوراه

دراسة  لك إخطار معلوم بالرسقة العلمية وإعداد تقرير بذلك  يثبت مدى وجود  الرسقة العلمية  يكون مشفوع -
 باقرتاح اإلحالة ىلع جملس اتلأديب يف حالة ثبوت  الرسقة العلمية 



 اقرتاح وقف المناقشة  و سحب ادلرجة العلمية  يف حالة ثبوت الرسقة العلمية -

اللكيات باختاذ اتلدابري  اإلدارية  واتلقنية  والبرشية لمحاربة  الغش يف ابلحوث و المقاالت  مراقبة  مدى الزتام -
 و المطبواعت اجلامعية ولك عمل عليم او بيداغويج يعتمد ىلع االمانة العلمية

  اقرتاح  اكفة اتلدابري اليت من شأنها  رفع مستوى  األستاذ  اجلاميع  والمحافظة ىلع سمعته وكرامته-

 اقرتاح ان يمثل المجلس بعضو يف الهيئات اجلامعية جلامعة زيان اعشور باجللفة

تكليف عضو من المجلس حلضور أعمال اللجان اتلأديبية للطلبة  واألساتذة  لكما تعلق األمر  بالرسقة العلمية -
الخرى المرتبطة اليت تم اخطار المجلس بها ، و يمكن احلضور يف المجالس اتلاديبية بالنسبة للقضايا ا

 بصالحيات المجلس 

  يلزم اعضاء المجلس برسية المداوالت و واجب اتلحفظ 13المادة 
 يتم تعويض اعضاء المجلس مايلا من طرف جامعة زيان اعشور عن حضور اشغال ادلورات وفق  12المادة

ساعة  10 يتعدى يف حدود حجم ساىع ال 32/0/3440المؤرخ يف  0/184المرسوم اتلنفيذي رقم  10نص المادة 
 بالنسبة للك دورة

 يعد رئيس المجلس تقرير  سنوي  عن نشاطات المجلس  يبلغ إىل السيد مدير  اجلامعة 10المادة 

 يمكن مراجعة هذا انلظام و حتيينه  15المادة 
 يبلغ مدير جامعة زيان اعشور بنص هذا انلظام و ينرش يف الموقع االلكرتوين للمجلس 10المادة 

 11/0/3434اعشور باجللفة يف  جامعة زيان
 


