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 الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 المجلس الوطني لآلداب واألخالقيات الجامعية 
 

 نظام  داخلي
 

 أحكام عامة: أوال
الغرض من هذا النظام  الداخلي هو تحديد قواعد عمل المجلس الوطني لآلداب واألخالقيات : 01المادة 

الذي تم إنشاؤه لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب المرسوم التنفيذي رقم ( CNDEU)الجامعية  
 ".المجلس"، ويشار إليه فيما بعد بـ  2004يونيو  23الموافق  1425جمادى األولى  05من  180 -04

من القرار المذكور أعاله ، يتولى المجلس أن يقترح على وزير التعليم ( 02)وفقًا ألحكام المادة : (02)المادة 
 .وكذا  احترامها. العالي والبحث العلمي أي إجراء يتعلق بمعايير آداب وأخالقيات المهنة  الجامعة 

من المرسوم  4ُيحدد تشكيل المجلس بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وفقًا للمادة  :03المادة 
 .2004يونيو  23المؤرخ  180-04التنفيذي رقم 

 . .ينتخب المجلس رئيسًا ونائبا للرئيس من بين أعضائه: 04المادة 
يضع المجلس برنامجه السنوي في بداية كل سنة جامعية ويقدمه إلى الوزير المسؤول عن التعليم : 05المادة 

 .العالي والبحث العلمي
دارة  المركزية المكلفة بالموارد البشرية بوزارة التعليم العالي إلالسكرتارية الفنية للمجلس اتتولى  :06المادة 

 .والبحث العلمي
 التسيير: ثانيا

يجتمع المجلس في جلسات عادية مرتين على األقل في السنة وفي جلسات استثنائية كلما دعت : 07المادة 
 .دة اجتماعاتقد تتضمن كل جلسة اجتماعا واحدا  أو ع. الحاجة
يقر . يحدد تاريخ وجدول األعمال لكل جلسة. يستدعي الرئيس أعضاء المجلس إلى الجلسات: 08المادة 

 .المجلس جدول األعمال في بداية كل دورة
يحرص على احترام جدول األعمال ؛ . يفتتح الرئيس ويختتم الجلسات مع ضمان حسن سيرها :09المادة 

 .الجتماعيعطي الكلمة للمشاركين في ا
 .في حالة غياب الرئيس، يتولى نائب الرئيس سلطاته :10المادة 
 .تنعقد الجلسات غير العادية بناًء على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي: 11المادة 
( 2/3)أغلبية ثلثي  بناء على استدعاء من قبل الرئيس أو بطلب يجوز عقد جلسات استثنائية  :12المادة 

 .المجلسأعضاء 
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ترسل األمانة الفنية إلى أعضاء المجلس الدعوات  وجدول أعمال الدورتين العادية وغير العادية  :13المادة 
 .يومًا على األقل من الموعد المقرر لالجتماع( 15)مصحوبًا بالوثائق ذات الصلة ، قبل خمسة عشر 

في حالة عدم اكتمال . عضائه الحاضرينيتداول المجلس بشكل صحيح في حالة بلوغ نصاب ثلثي أ :14المادة 
في حينها يتداول المجلس بغض . أيام الموالية( 08)النصاب القانوني ، يتم عقد اجتماع جديد خالل ثمانية 

 .النظر عن عدد األعضاء الحاضرين
( كتابًيا)إذا لم يتمكنوا من الحضور ، فيجب عليهم تبرير غيابهم . حضور أعضاء المجلس إجباري :15المادة 

 .إلى الرئيس
بعد غيابْين متتاليين ، يجوز . كل غياب يدون في المحضر بالحضور؛ملزمون جميع األعضاء : 16المادة 

لرئيس المجلس  بموافقة األعضاء أن يقترح على وزير التعليم العالي والبحث العلمي استبدال العضو المعني 
 .لمشار إليه أعالهوفق اإلجراءات المحددة في المرسوم التنفيذي ا

ثراء إلو. يتدخل أعضاء المجلس في المسائل المدرجة في جدول األعمال حسب ترتيبها الزمني: 17المادة 
عندما ُيستنفد . المناقشات ، يقدم الرئيس ملخًصا بعد كل سلسلة من المداخالت التي تتعلق باألسئلة المطروحة

 .السؤال، ال يمكن أن يكون موضوع تدخالت جديدة
إذا كان اللجوء إلى التصويت . يجب اعتماد نتائج مناقشات المجلس ، كقاعدة عامة ، بتوافق اآلراء :18لمادة ا

في حالة تعادل األصوات ، يكون تصويت الرئيس . ضرورًيا ، يتم اعتماد االستنتاجات باألغلبية البسيطة
 .حاسماً 
 .يتطلب غير ذلك ، فسيتم التصويت باالقتراع السريإذا كان الوضع . التصويت يكون برفع األيدي: 19المادة 
 .يدون ملخص مناقشات المجلس في محضر :20المادة 
ينسخ في سجل  .يعتمد المحضر إلكترونيا باألغلبية البسيطة أو من قبل المجلس في الجلسة القادمة :21المادة 

 .مدرج ومحدد باألحرف األولى ويمضى من قبل الرئيس
وتحتفظ ترسل النسخة األصلية من التقرير إلى الوزير المسؤول عن التعليم العالي والبحث العلمي  :22المادة 

 .األمانة الفنية للمجلس بنسخة أصلية أخرى
يومًا بعد  15ترسل نسخة من المحضر إلى كل عضو من أعضاء المجلس خالل مدة أقصاها  :23المادة 
 .عليهاالموافقة
أي خرق ثابت يمكن أن يؤدي . المجلس بسرية األسئلة التي نوقشت خالل الجلساتيلتزم أعضاء  :24المادة 

 .سحب عضوية المجلس إلى
أو فرق عاملة مخصصة يرأسها / يجوز للمجلس ، إذا لزم األمر، أن ينشئ داخله ، لجاًنا و : 25المادة 

 .ومساعدتها في عملهاوبالمثل ، يمكنها دعوة أي شخص مختص في مجال معين لتنويرها . أعضاء المجلس
 .يجوز ألي عضو في المجلس أن ينتمي إلى لجنة أو مجموعات عمل مخصصة أو أكثر: 26المادة 
أو الفرق العاملة المخصصة في محاضر وتعرض على / اللجان المتخصصة و  سجل أعمالت: 27المادة 
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 .المجلس في مختلف الدورات
 .عمل المجلس في تقرير سنوي يوجه إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي يقدم :28المادة 
يمكن مراجعته إذا لزم . يسري العمل بهذا  النظام  الداخلي فور اعتماده من قبل أعضاء المجلس :29المادة 

 .األمر، بنفس الصيغة  التي اعتمد بها
يتم . لي فور اعتماده إلى كل عضو من أعضاء المجلسترسل نسخة من هذا  النظام  الداخ: 30المادة 

 .االحتفاظ بنسخة من هذه اللوائح على مستوى األمانة الفنية
 .نشر هذا  النظام  الداخلي  في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلميي :31المادة 

 

 الرئيس


