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ديباجة

يقر اإلجماع العالمي حول دور املؤسسة الجامعية ووظائفها ومهامها "أن هناك ثالثة أشياء
تندرج تحت نشاط مؤسسات التعليم العالي ،وهي التدريس والبحث وخدمة املجتمع".
لقد أوضح اإلعالن العالمي لليونيسكو الصادر بتاريخ  9أكتوبر  ،1998واملصادق عليه سنة 2009
هذه املهام األساسية بشكل مفصل.
من املفيد املالحظة ،بعد التذكير "بمهام ووظائف التعليم العالي" ،أن هذا اإلعالن العالمي
يوصي على الفور مؤسسات التعليم العالي واﻷسرة الجامعية بما يلي:
أ ..." -إخضاع جميع أنشطتها ملتطلبات األخالق والصرامة العلمية والفكرية؛
ب -القدرة على التعبير‘ عن نفسها بشأن املشكالت األخالقية والثقافية واالجتماعية في استقاللية
ومسؤولية كاملة ،وممارسة نوع من السلطة الفكرية التي يحتاجها املجتمع ملساعدته على التفكير
والفهم والعمل؛ (…).
ج  -التمتع ،بالحرية األكاديمية واالستقالل الذاتي ،دون قيود ،كمجموعة من الحقوق والواجبات،
مع كونهم مسؤولين وخاضعين للمساءلة تجاه املجتمع".
ماذا نعني باﻷخالقيات واﻵداب؟
اﻷخالقيات‘ هي " ...التفكير الذي يحلل عمل اإلنسان فيما يتعلق بالقيم واملعايير األخالقية‘
ويهتم بالشخص وروحه وبعالقته بالشخص اآلخر وباملجتمع" .األخالق تحدد وتحفز اإلجراءات
من أجل أداء جيد.
اﻵداب ذات "...هدف عملي ،فهي تعتزم ،من أجل ممارسة مهنية معينة ()...إرساء‘ دعامة
مشتركة من القواعد والتوصيات واإلجراءات ( ." .)...بحيث تهدف الى تنظيم أنشطة املهنة وبالتالي
تشكل مدونة لقواعد حسن السلوك التي تحدد الهوية املهنية.
يرجع التساؤل األخالقي في سياق الجامعة الجزائرية إلى التسعينات من القرن املاضي،
والذي اتسم باالضطرابات السياسية واالجتماعية والثقافية‘.
وفي هذا السياق ،لم ينجح مشروع مرسوم تم اقتراحه سنة  1993إلنشاء مجلس آلداب
وأخالقيات املهنة الجامعية ،والذي كان من املقرر أن يرأسه وزير التعليم العالي ،خالفا ملدونة
األخالقيات‘ الطبية الصادرة سنة .1992
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تم التأكيد بقوة على الحاجة إلى وضع ونشر ميثاق اآلداب واألخالقيات‘ الجامعية في تقرير
اللجنة الوطنية إلصالح املنظومة التربوية سنة .2001
وفي عام  ،2004وبموجب املرسوم التنفيذي‘ رقم  180-04املؤرخ في  23جوان  ،2004تم
إنشاء املجلس الوطني آلداب وأخالقيات املهنة الجامعية‘.
وفي أفريل من سنة  ،2010وضع املجلس الوطني املذكور أعاله ميثاقا آلداب وأخالقيات
املهنة الجامعية.
ملاذا ميثاق اآلداب واألخالقيات الجامعية؟
يهدف امليثاق إلى:
• "تمكين اﻷسرة الجامعية من تحمل مسؤولياتها في وظائفها ومهامها وأدوارها؛
• العمل الجماعي لبناء الثقة بين اﻷساتذة  /الطلبة  /الهيئات اإلدارية وخاصة بين
املؤسسة الجامعية و محيطها".
ّ
يحدث هذا امليثاق ذلك الذي صدر سنة  2010وينطبق على اﻷسرة الجامعية في القطاعين
العام أو الخاص وعلى جميع الفاعلين (اﻷساتذة – الباحثين ،الباحثين الدائمين ،اﻷساتذة
املشاركين أو الزائرين ،الطلبة ،املسؤولين اإلداريين في الوزارة وفي املؤسسات الجامعية،
املوظفين اإلداريين ،التقنيين واﻷعوان).
 -1األسس األخالقية
يجب على الجامعة ،من خالل مهامها املتعددة (التدريس والبحث وخدمة املجتمع وتوفير
الخدمات والخبرة) ،تحديد واحترام قيمها األخالقية األساسية ،والتي يجب تطبيقها من قبل جميع
اﻷسرة الجامعة:
 -1.1الحرية األكاديمية
ال يمكن تصور نشاطات التعليم والبحث في الجامعة دون الحرية اﻷكاديمية التي تعتبر
الركن اﻷساسي لهذه النشاطات .فهي تضمن ،في كنف احترام الغير والتحلي‘ بالضمير املنهي ،التعبير
عن اﻵراء النقدية بدون رقابة أو إكراه.
 -2.1احترام الحرم الجامعي
تتطلب ممارسة الحريات األكاديمية تقديس الحرم الجامعي الذي تلتزم الدولة بضمانه.
يساهم كل أفراد اﻷسرة الجامعية ،بسلوكاتهم ،في تعزيز الحريات الجامعية بحيث يتم
ضمان خصوصيتهم وحصانتهم .ويمتنعون عن تفضيل‘ أو تشجيع املواقف واملمارسات التي قد
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تنتهك مبادئ وحريات وحقوق الجامعة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب عليهم االمتناع عن أي نشاط
سياسي حزبي داخل كل الفضاءات الجامعية.
 -3.1وجوب التقيد بالحقيقة العلمية واملوضوعية والفكر النقدي
يقوم البحث وإمكانية التساؤل في املعرفة التي تنتجها وتنقلها مؤسسة التعليم العالي على
مبادئ أساسية ،هي البحث عن الحقيقة العلمية والفكر النقدي .كما تتطلب اشتراط الحقيقة
العلمية ،الكفاءة واملالحظة النقدية للحقائق والتجريب واملواجهة واحترام وجهات النظر،
واملالءمة وذكر املراجع ،والصرامة الفكرية ،واإلبداع واالبتكار‘.
 -4.1املسؤولية والكفاءة:
ّ
ويتعززان بفضل تسيير مؤسسة التعليم العالي
إن مفهومي املسؤولية والكفاءة متكامالن،
تسييرا قائما على الديمقراطية واﻷخالق ،ويقتضيان فصل الكفاءات البيداغوجية والعلمية عن
املسؤولية اإلدارية ،التي تمارس دائما في خدمة التعليم والبحث .ويجب أن تخدم كفاءة األساتذة
وتعزز استقاللية الطلبة كمحترفين‘ ومواطنين في املستقبل .كما ينبغي أن ترافق روح املسؤولية
والكرامة ،اﻷساتذة والباحثين أثناء ممارسة وظائفهم وكذلك بعد تقاعدهم.
 -5.1النزاهة واألمانة:
إن السّعي لتحقيق النزاهة واألمانة الناجمتين عن الكفاءة ،تقتضيان من أفراد األسرة
الجامعية رفض الفساد بجميع أشكاله ،والسرقات العلمية ،وجميع حاالت تضارب املصالح.
تتجلى‘ النزاهة ً
أيضا في االستخدام الحكيم لألسرة الجامعية للموارد البشرية واملادية
واملالية املتاحة لها.
 -6.1االحترام املتبادل
يرتكز احترام الغير على احترام الذات .لذا يجب على أفراد اﻷسرة الجامعية االمتناع عن
جميع أشكال العنف الرمزي واملادي واللفظي ،والتحرش (األخالقي أو الجنسي) ،والتمييز،
والتحيز‘.
يتطلب التن‘ ‘ ‘‘وع املوج‘ ‘ ‘‘ود مس‘ ‘ ‘ ً
‘بقا في مؤسس‘ ‘ ‘‘ة التعليم الع‘ ‘ ‘‘الي وفي املجتم‘ ‘ ‘‘ع التق‘ ‘ ‘‘دير وروح
ّ
الشروط التي ال غنى عنها للعيش ً
معا.
االنفتاح والتسامح ،وهي
 -2اآلداب والقواعد األخالقية‘
 - 1.2حقوق األساتذة الباحثين و الباحثين الدائمين في القطاعين العام والخاص والتزاماتهم
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 -1.1.2الحقوق
يجب أن تضمن مؤسسات التعليم الع‘‘الي االلتح‘‘اق بمهن‘‘ة اﻷس‘‘تاذ-الب‘احث والب‘‘احث ،فق‘ط،
على أس ‘‘اس املؤهالت والخ ‘‘برات الجامعي ‘‘ة املطلوب ‘‘ة .كم ‘‘ا يجب عليه ‘‘ا اتخ ‘‘اذ جمي ‘‘ع الت ‘‘دابير الق ‘‘ادرة
على ض‘مان أن يك‘ون لألس‘تاذ-الب‘احث والب‘احث ال‘دائم ،ال‘ذي يح‘ترم مب‘ادئ آداب وأخالقي‘ات املهن‘ة
الجامعية ،الحق في التدريس وممارسة نشاطه دون أي تدخل.
والب ‘ ‘‘د أن يعتم ‘ ‘‘د ،في جمي ‘ ‘‘ع املس ‘ ‘‘ائل املتعلق ‘ ‘‘ة بتحدي ‘ ‘‘د وتفعي ‘ ‘‘ل ب ‘ ‘‘رامج التعليم والبحث،
واﻷنشطة شبه الجامعية ،وتخصيص املوارد ،في إطار التنظيم املعمول به ،على آليات شفافة.
ويجب أن يس‘ ‘ ‘‘تجيب‘ اﻷس‘ ‘ ‘‘تاذ الب‘ ‘ ‘‘احث أو الب‘ ‘ ‘‘احث ال‘ ‘ ‘‘دائم لجمي‘ ‘ ‘‘ع مس‘ ‘ ‘‘تلزمات االح‘ ‘ ‘‘ترام
والفعالية إذا ما ُد ِعي للقيام بوظائف إدارية.
تعت ‘‘بر عملي ‘‘ات تق ‘‘ييم وتق ‘‘دير أنش ‘‘طة اﻷس ‘‘تاذ الب ‘‘احث والب ‘‘احث ال ‘‘دائم ج ‘‘زءا ال يتج ‘‘زأ من
مسار منظومة التعليم والبحث في إطار عملية ض‘‘مان الج‘‘ودة .والب‘‘د أن يقتص‘‘ر التق‘ييم على مع‘ايير
التق ‘‘دير اﻷكاديمي ‘‘ة لنش ‘‘اطات التعليم والبحث ،والنش ‘‘اطات االحترافي ‘ة‘ ذات العالق ‘‘ة باملؤسس ‘‘ات
الجامعية والبحثية.
يس ‘‘تفيد اﻷس ‘‘تاذ-الب ‘‘احث والب ‘‘احث ال ‘‘دائم من ظ ‘‘روف العم ‘‘ل املناس ‘‘بة وك ‘‘ذلك الوس ‘‘ائل
التعليمية‘ والعلمية الالزمتين اللتين تسمح لهما بتكريس أنفسهما بالكام‘‘ل ملهامهم‘‘ا ،والحص‘‘ول على
ال‘‘وقت الالزم لالس‘‘تفادة من التك‘‘وين املس‘‘تمر .يجب أن تتناس‘‘ب املعامل‘‘ة املمنوح‘‘ة ،وبمج‘‘رد ت‘‘ولي
امله ‘‘ام ،م ‘‘ع األهمي ‘‘ة ال ‘‘تي توليه ‘‘ا ه ‘‘ذه الوظيف ‘‘ة ال ‘‘تي تم ‘‘ارس في املجتم ‘‘ع لتك ‘‘وين النخب ‘‘ة ‘،وك ‘‘ذلك م ‘‘ع
أهمية املسؤوليات بكافة أنواعها التي تقع على اﻷستاذ-الباحث والباحث.
 -2.1.2االلتزامات
مرجع‘ ا من حيث الكف ‘‘اءة واألخالق والنزاه ‘‘ة والتس ‘‘امح.
ً‘
يجب أن يك ‘‘ون اﻷس ‘‘تاذ  /الب ‘‘احث
كما يجب أن ُي ّ
جسد صورة جديرة بالجامعة والبحث العلمي.
يجب علي ‘ ‘‘ه ،أثن ‘ ‘‘اء ممارس ‘ ‘‘ة وظيفت ‘ ‘‘ه ،أن يتص ‘ ‘ ّ‘رف بح ‘ ‘‘رص ،واجته ‘ ‘‘اد ،وكف ‘ ‘‘اءة ،ونزاه ‘ ‘‘ة،
ّ
للمؤسسات الجامعية والبحثية.
واستقاللية ‘،ووالء وحسن ّنية ،من أجل املصلحة العليا
ولهذه الغاية ،يجب عليه:
 إظهار الضمير املنهي والتفرغ في أداء واجباته وفي الحاالت التي يج‘يز‘ فيه‘ا الق‘انون الجم‘ع بيناألنشطة ،يجب أن تكون األولوية للمهنة الجامعية.
 -االمتناع عن أي نشاط تعليمي في أنظمة غير رسمية.
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 الس ‘‘عي لالل ‘‘تزام باملع ‘‘ايير العاملي ‘‘ة على أعلى مس ‘‘توى ممكن في أنش ‘‘طته املهني ‘‘ة م ‘‘ع الحف ‘‘اظعلى حريته في العمل.
 توف‘‘ير التعليم بالكف‘‘اءة نف ِس‘ها ال‘‘تي تس‘‘مح به‘‘ا املوارد ال‘‘تي توفره‘‘ا مؤسس‘‘ات التعليم الع‘‘اليوالبحث ،مع تشجيع التبادل الحر لألفكار.
ع ‘‘رض األه ‘‘داف البيداغوجي ‘‘ة ملق ‘‘رره الدراس ي بش ‘‘كل واض ‘‘ح ،م ‘‘ع اح ‘‘ترام قواع ‘‘د الت ‘‘درجالبيداغوجي ،في إطار ثقافة ضمان الجودة.
 تحديث املعلومات من خالل اعتماد وضعية اليقظة العلمية. ممارسة التقييم الذاتي من أجل تحسين مهاراته. حظ‘‘ر جمي‘‘ع أش‘‘كال الدعاي‘‘ة والتلقين في تعليم‘‘ه وكتابات‘‘ه ،ح‘تى ال يسيء اس‘‘تخدام الس‘‘لطةاملمنوحة له من قبل املهنة.
 املس‘‘اهمة في نش‘‘ر املعرف‘‘ة ،التعلم والثقاف‘‘ة العلمي‘‘ة من أج‘‘ل املس‘‘اهمة في إش‘‘عاع الجامع‘‘ةوفي تقدم املجتمع.
 تشجيع نشاطات الخبرة واالستشارة إلثراء دروسه وأبحاثه‘. االمتن ‘‘اع عن ك ‘‘ل أش ‘‘كال التمي ‘‘يز‘ ع ‘‘ل أس ‘‘اس الجنس ،أو الجنس ‘‘ية ،أو االنتس ‘‘اب اﻹث ‘‘ني ،أوالوضع االجتماعي ،أو االنتماء الديني ،أو اﻵراء السياسية ،أو اﻹعاقة واملرض.
 احترام سرية املصادر عند الضرورة. اح‘‘ترام عم‘‘ل ال‘‘زمالء والطلب‘‘ة ،وخاص‘‘ة طلب‘‘ة ال‘‘دكتوراه ،عن طري‘‘ق االستش‘‘هاد باملص‘‘ادرواالمتناع عن أي شكل من أشكال السرقات العلمية.
 املس ‘‘اهمة في تنش ‘‘يط الوظيف ‘‘ة وثقاف ‘‘ة التق ‘‘ييم للنش ‘‘اطات البيداغوجي ‘‘ة والعلمي ‘‘ة في ك ‘‘لاملستويات.
 التحلي‘ باﻹنصاف وعدم التحيز‘ في التقييم املنهي واﻷكاديمي لزمالئه‘. تقييم آداء الطالب بشكل موضوعي وعادل. السهر على احترام س‘‘رية مض‘مون املداوالت والنقاش‘ات ال‘تي ت‘‘دور في الهيئ‘‘ات ال‘تي يش‘اركفيها.
 الحذر واالمتناع عن أي موقف قد يؤدي إلى تضارب في املصالح يضر باملهنةُ ،يفهم على أن‘‘ه"أي حال‘‘ة ت‘‘داخل بين املص‘‘لحة العام‘‘ة أو الخاص‘‘ة واملص‘‘الح الشخص‘‘ية ،وال‘‘تي من املحتم‘‘ل أن ت‘‘ؤثر
على املمارسة املستقلة أو املحايدة أو املوضوعية للوظيفة".
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 االمتن‘‘اع عن اس‘‘تخدام وظيفت‘‘ه األكاديمي‘‘ة وتحمي‘‘ل الجامع‘‘ة املس‘‘ؤولية من أج‘‘ل أغ‘‘راضشخصية بحتة‘.
 إدارة جمي‘ع األم‘وال املوكل‘ة إلي‘ه بنزاه‘ة في إط‘ار الجامع‘ة أو األنش‘طة البحثي‘‘ة أو أي نش‘اطمنهي آخر.
 االمتن ‘‘اع عن إعاق ‘‘ة األداء الس ‘‘ليم للمؤسس ‘‘ة ،وال س ‘‘يما اإلغالق الكلي أو الج ‘‘زئي ألب ‘‘وابالدخول إلى الهياكل التعليمية‘ والبحثية‘.
ّ
 احترام حق ّكل أعضاء األسرة الجامعية من التمكن من ممارسة نشاطاتهم ووظائفهم.
 ارتداء هندام يتالءم مع مهنته.ّ
 2.2حقوق املوظفين اإلداريين والتقنيين‘ وأعوان املصالح بالوزارة واملؤسسات والتزاماتهم
 -1.2.2الحقوق
 يجب أن يع‘‘املوا بطريق‘‘ة تض‘‘من لهم االح‘‘ترام والتق‘‘دير واإلنص‘‘اف على غ‘‘رار ب‘‘اقي اﻷف‘‘رادالفاعلين في األسرة الجامعية،
 يجب أال يتعرضوا ﻷية مضايقات وال تمييز‘ في أداء مهامهم. يستفيدون من حماية الدولة أثناء أو بمناسبة القيام بمهامهم. -2.2.2االلتزامات
 هم مس‘ ‘‘ؤولون عن ض‘ ‘‘مان س‘ ‘‘ير العم‘ ‘‘ل باس‘ ‘‘تمرار وبانتظ‘ ‘‘ام لهياك‘ ‘‘ل ومؤسس‘ ‘‘ات التعليموالبحث‘.
 يجب عليهم أداء واجباتهم باحترافية‘. هم مس ‘‘ؤولون عن ق ‘‘راراتهم وأفع ‘‘الهم واالس ‘‘تخدام الحكيم للم ‘‘وارد واملعلوم ‘‘ات املتاح ‘‘ةلهم.
 يجب أن يمتنعوا عن أي تدخل أو تفاعل في األعمال البيداغوجية والعلمية.ّ
 عليهم التحلي بالحيادية واملوضوعية‘.ً
 يتخذ هؤالء قراراتهم ًوفقا للقواعد السارية ،ويعاملون الجميع معاملة عادلة مع تجنب
أي شكل من أشكال التمييز‘.
 ُّيؤدون عملهم بكل والء ودون اعتبارات حزبية.
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َّ
يتصرفوا بطريقة عادلة ونزيهة ويتجنبوا وضع أنفسهم في موقف يكونون فيه
 يجب أنّ
َمدي ِنين ّ
داع في ممارسة وظائفهم ،وأن يمتنعوا عن وضع أنفسهم
دون
عليهم
ر
يؤث
قد
شخص
ألي
ٍ
في وضعية تضارب املصالح.
ّ
 يجب عليهم إب‘ ‘‘داء املجامل‘ ‘‘ة والتحلي‘ باليقظ‘ ‘‘ة والتق‘ ‘‘دير والس‘ ‘‘رية واالجته‘ ‘‘اد والس‘ ‘‘رعة فيإنجاز مهمتهم.
 وفي إط ‘‘ار تك ‘‘ريس ثقاف ‘‘ة ض ‘‘مان الج ‘‘ودة ،يتعين عليهم االل ‘‘تزام بتحقي ‘‘ق األه ‘‘داف واآلف ‘‘اقاملحددة ملشروع املؤسسة.
 االمتن ‘‘اع عن إعاق ‘‘ة األداء الس ‘‘ليم للمؤسس ‘‘ة ،وال س ‘‘يما اإلغالق الكلي أو الج ‘‘زئي ألب ‘‘وابالدخول إلى الهياكل التعليمية‘ والبحثية‘.
ّ
 احترام حق ّكل أعضاء األسرة الجامعية من التمكن من ممارسة نشاطاتهم ووظائفهم.
 ارتداء هندام يتالءم مع متطلبات مهنتهم. - 3.2حقوق الطالب والتزاماته
 يجب أن تت ‘‘وفر للط ‘‘الب ك ‘‘ل الش ‘‘روط املمكن ‘‘ة ح ‘‘تى يتس ‘‘نى ل ‘‘ه االرتق ‘‘اء بمس ‘‘تواه بطريق ‘‘ةمتناس‘‘قة في مؤسس‘‘ات التعليم الع‘‘الي .وهك‘‘ذا ،ف‘‘إن ل‘‘ه حقوق‘‘ا ال تأخ‘‘ذ دالالته‘‘ا إال إذا رافقه‘‘ا التحلي‘
باملسؤولية التي تتجسد في عدد من الواجبات.
 1.3.2الحقوق
للطالب الحق في:
 املعلومات املتعلقة بهيكلة‘ التكوين العالي الذي ينتمي إليه ،وخاصة نظامه الداخلي. حرية التعبير والرأي ،في إطار احترام التنظيمات التي تحكم سير املؤسسات الجامعية. االحترام والعزة من قبل أعضاء األسرة الجامعية. اﻷمن والنظافة والوقاية الصحية الالزمة سواء في الجامعات أوفي اﻹقامات الجامعية. تعليم وتأطير نوعي يستندان إلى طرق بيداغوجية حديثة ومكيفة. تق‘‘ييم منص‘‘ف وع‘‘ادل وغ‘‘ير متح‘‘يز ،كم‘‘ا ل‘‘ه الح‘‘ق في الطعن إذا م‘‘ا أحس بإجح‘‘اف في حق‘‘هعند تصحيح امتحان معين.

9

 للط‘‘الب في مرحل‘‘ة م‘‘ا بع‘‘د الت‘‘درج الح‘‘ق في التك‘‘وين في البحث وب‘‘البحث م‘‘ع االس‘‘تفادة منوسائل الدعم.
 أن يوضع في متناول الط‘الب برن‘امج التك‘وين ومختل‘ف‘ الوح‘دات التعليمي‘ة‘ في بداي‘ة الس‘نةالدراسية ؛ ويجب أن تكون الدروس متاحة له على شكل منهج دراسي.
 تس‘ ‘‘ليم العالم‘ ‘‘ات ل ‘ ‘‘ه مرفق ‘ ‘‘ة بالتص ‘ ‘‘حيح النم‘ ‘‘وذجي وس‘ ‘‘لم التنقي‘ ‘‘ط الخ‘ ‘‘اص بموض‘ ‘‘وعاالمتحان .كما يجب تمكينه من االطالع على وثيقة االمتحان.
 الوصول للمكتبة ومركز املوارد لإلعالم اآللي ولكل الوسائل املادية الالزمة لتكوين نوعي. اختيار ممثليه في اللجان البيداغوجية دون قيد أو ضغط. تأس‘‘يس جمعي‘‘ات طالبي‘‘ة ذات ط‘‘ابع علمي أو ف‘‘ني أو ثق‘‘افي أو رياضي طبق‘‘ا للتش‘‘ريع س‘‘ارياملفع ‘‘ول .ه ‘‘ذه الجمعي ‘‘ات ال يح ‘‘ق له ‘‘ا أن تت ‘‘دخل في التس ‘‘يير‘ اﻹداري للمؤسس ‘‘ات الجامعي ‘‘ة خ ‘‘ارج
إطار التنظيم املعمول به.
 ع‘ ‘‘دم التع‘ ‘‘رض للتمي‘ ‘‘يز ‘،س‘ ‘‘واء أك‘ ‘‘ان مواطن‘ ‘‘ا أو أجنبي‘ ‘‘ا أو الجئ‘ ‘‘ا ،على أس‘ ‘‘اس الجنس أواملعتق‘‘دات الديني‘‘ة أو اآلراء السياس‘‘ية أو االنتم‘‘اء الع‘‘رقي أو ألقلي‘‘ة أو على أس‘‘اس أص‘‘ول اجتماعي‘‘ة
أو مرض أو إعاقة .كما يجب أال يتعرض ألي تحرش نفسي (أخالقي) أو جنسي.
 -2.3.2االلتزامات
يلتزم الطالب بما يلي:
 تق ‘ ‘‘ديم معلوم ‘ ‘‘ات ص ‘ ‘‘حيحة ودقيق ‘ ‘‘ة عن ‘ ‘‘د قيام ‘ ‘‘ه بعملي ‘ ‘‘ة التس ‘ ‘‘جيل ،وأن يفي بالتزامات ‘ ‘‘هاﻹدارية تجاه املؤسسة.
 اح ‘‘ترام النظ ‘‘ام ال ‘‘داخلي للمؤسس ‘‘ة والتنظيم املعم ‘‘ول بهم ‘‘ا وميث ‘‘اق اآلداب واﻷخالقي ‘‘اتالجامعية.
 احترام كرامة وسالمة أفراد اﻷسرة الجامعية. احترام حق أفراد اﻷسرة الجامعية في حرية التعبير‘ والرأي. عدم إعاقة األداء السليم للمؤسسة ،ال سيما اإلغالق الكلي أو الجزئي ألب‘‘واب ال‘‘دخول إلىالهياكل التعليمية والبحثية‘.
 وفي ه‘‘ذا ال ّش ‘أنّ ،يتعين علي‘‘ه اح‘‘ترام ح‘‘ق أعض‘‘اء األس‘‘رة الجامعي‘‘ة في التمكن من ممارس‘‘ة
نشاطاتهم ووظائفهم.
 ارتداء هندام يتالءم مع متطلبات مركزه كطالب.10

 االتصاف بالحس املدني في سلوكه داخل الحرم الجامعي وخارجه. الحف ‘‘اظ على اﻷم ‘‘اكن والوس ‘‘ائل ال ‘‘تي ُّيتم وض ‘‘عها تحت تص ‘ ُّ‘رفه ،واح ‘‘ترام قواع ‘‘د اﻷمن
والنظافة في املؤسسة كاملها.
 احترام نتائج لجان املداوالت التي هي سيدة في أعمالها. أال يلجأ أبدا إلى الغش أو الس‘رقة العلمي‘ةّ .إن العقوب‘ات املتخ‘ذة ض‘ده تس ّ‘تمد من التنظيم‘
املعم‘‘ول ب‘‘ه ومن النظ‘‘ام ال‘‘داخلي ملؤسس‘‘ة التعليم الع‘‘الي .ويع‘‘ود اتخ‘‘اذ ه‘‘ذه اﻹج‘‘راءات إلى املجلس
َّ
التأديبي ،ويمكن أن تصل العقوبات إلى الطرد النهائي من املؤسسة.
 -3األخطاء والعقوبات
تنب ‘‘ع العقوب ‘‘ات املنص ‘‘وص عليه ‘‘ا في ه ‘‘ذا امليث ‘‘اق من ع ‘‘دم االمتث ‘‘ال لقواع ‘‘د اآلداب أك ‘‘ثر من
انتهاك املبادئ األخالقية ذاتها.
يمكن تصنيف ثالثة ( )3أنواع من العقوبات :بيداغوجية ،وإدارية ،وجنائية.
َّ
 -1.3موظ ُفو القطاع العام
ّ
املوظفون ّ
الدائمون
-1.1.3
فيم ‘ ‘‘ا يتعل ‘ ‘‘ق بالعقوب ‘ ‘‘ات املرتكب ‘ ‘‘ة من قب ‘ ‘‘ل املوظفين في القط ‘ ‘‘اع الع ‘ ‘‘ام (أس ‘ ‘‘اتذة  -ب ‘ ‘‘احثون
وأس‘‘اتذة  -ب‘‘احثون -استش‘‘فائيون ج‘‘امعيون وب‘‘احثون دائم‘‘ون) ،من ال ّ
ض ‘روري االس‘‘تناد إلى األم‘‘ر
رقم  03-06املؤرخ في 15جويلي‘ ‘‘ة  2006واملتض‘ ‘ ّ‘من الق‘ ‘‘انون األساس ي الع‘ ‘‘ام للوظيف‘ ‘‘ة العمومي‘ ‘‘ة،
املنش ‘‘ور في الجري ‘‘دة الرس ‘‘مية الع ‘‘دد رقم  46املؤرخ ‘‘ة في  16جويلي ‘‘ة  ،2006وال ‘‘ذي يح ‘ ّ‘دد في املواد
من  160إلى  185اﻷخطاء املهنية والعقوبات املتعلقة بها.
ّ
تم استكمال هذه املنظومة العامة بشكل مفيد من خالل القوانين األساسية الخاصة ب ـ:
 األس ‘‘تاذ الب ‘‘احث االستش ‘‘فائي الج ‘‘امعي (املادت ‘‘ان  22و  23من املرس ‘‘وم التنفي ‘‘ذي 129-08املؤرخ في  3ماي 2008؛ الجريدة الرسمية رقم  23املؤرخة في  4ماي  )2008؛
 اﻷس‘‘تاذ الب‘‘احث (املادة  24من املرس‘‘وم التنفي‘‘ذي  130-08املؤرخ في  3م‘‘اي  2008املنش‘‘ورفي العدد  23من الجريدة الرسمية املؤرخة في  4ماي  )2008؛
 الب‘‘احث ال‘‘دائم (املادة  31من املرس‘‘وم التنفي‘‘ذي  131-08املؤرخ في  3ماي  2008املنش‘‘ور فيالعدد رقم  23من الجريدة الرسمية املؤرخة في  4ماي .)2008
ومن الواض ‘‘ح في ه‘‘ذا املج‘‘ال ،أن العقوب ‘‘ات تتطلب ت‘‘دخل اللج ‘‘ان ال ‘‘تي ينص عليه ‘‘ا وينظمه‘‘ا
املرس ‘‘وم التنفي ‘‘ذي رقم  199-20املؤرخ في  25جويلي ‘‘ة  2020واملتعل ‘‘ق باللج ‘‘ان اإلداري ‘‘ة املتس ‘‘اوية
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األعضاء ولجان الطعن واللجان التقني‘ة في املؤسس‘ات واإلدارات العمومي‘ة ،واملنش‘ور في الع‘دد 44
من الجريدة الرسمية ّ
املؤرخة في  30جويلية  ،2020من الصفحة  6إلى .15
 -1.1.1.3باإلض ‘‘افة إلى األخط ‘‘اء املهني ‘ة‘ املذكورة في النص ‘‘وص أعاله ،يجب أن يتلقى انته ‘‘اك
القواعد املنصوص عليها في هذا امليثاق ً
أيضا عقوبة مالئمة ،تتناسب مع خطورة الخطأ املرتكب.
وبالفع‘‘ل ،فمن اﻵن فص‘ ً
‘اعدا ،ف‘‘إن انته‘‘اك القواع‘‘د األخالقي‘ة‘ املكرس‘‘ة في ه‘‘ذا امليث‘‘اق ،يجب
اَّل
أ يستمر دون عقاب ،مثل:
 التح‘ ‘‘رش النفس ي (األخالقي) أو الجنس ي ،س‘ ‘‘واء من قب‘ ‘‘ل اﻷس‘ ‘‘اتذة أو الطلب‘ ‘‘ة أو اﻷع‘ ‘‘وانالتقنيين واﻹداريين،
 السلوك الجنسي، مظ ‘‘اهر العنص ‘‘رية والتمي ‘‘يز ض ‘‘د امله ‘‘اجرين أو على أس ‘‘اس الهوي ‘‘ة الجنس ‘‘ية واملعتق ‘‘داتالدينية واآلراء السياسية والعرق أو األقلية والخلفية االجتماعية واملرض والعجز،
 خط ‘‘اب الكراهي ‘‘ة املتعل ‘‘ق بجمي ‘‘ع أش ‘‘كال التعب ‘‘ير ال ‘‘تي تنش ‘‘ر أو تح ‘‘رض أو تش ‘‘جع أو ت ‘‘بررالتمييز أو تلك التي تعبر عن ازدراء أو إذالل أو عداء أو كراهية أو عنف.
يشكل انتهاك هذه القواعد خطأ من الدرجة الرابعة.
 -2.1.1.3زيادة على ذلك ،ووفق‘ا للم‘ادة  41من الق‘رار ال‘وزاري املؤرخ في  30أكت‘وبر ‘...2016
" يس ‘ ‘‘هر م ‘ ‘‘دير املؤسس ‘ ‘‘ة الخاص ‘ ‘‘ة على اح ‘ ‘‘ترام قواع ‘ ‘‘د آداب وأخالق املهن ‘ ‘‘ة الجامعي ‘ ‘‘ة من قب ‘ ‘‘ل
املستخدمين والطلبة".
 -3.1.1.3ق‘‘د يتع‘‘رض م‘‘رتكب اﻷخط‘‘اء املهني‘‘ة أي ً
ض‘ا لعقوب‘‘ات بيداغوجي‘‘ة ،وال‘‘تي ال تظه‘‘ر في
النصوص املذكورة أعاله ،مثل‘:
 oاملنع من التدريس ؛
 oاإلقصاء من أي نشاط تعليمي ؛
 oاإلقصاء من كل هيئة للتسيير البيداغوجي والعلمي ؛
 oاإلقصاء من اللجان التقييمية و/أو املناقشة ؛
 oاإلقصاء من اﻹشراف على املذكرات أو اﻷطروحات؛
 oالحرمان من االستفادة من العطل العلمية ...
 -4.1.1.3يمكن أن ت ‘‘ترتب عن اﻷخط ‘‘اء املهني ‘‘ة عقوب ‘ ٌ
‘ات جنائي ‘‘ة جزائي ‘‘ة ،وال ‘‘تي ورد ذكره ‘‘ا
بشكل خاص في النصوص الثالثة ( )3اآلتية:
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ّ
ّ
 الق ‘‘انون املتعل ‘‘ق بحق ‘‘وق املؤل‘‘ف :األم ‘‘ر رقم  05-03املؤرخ في  19جويلي ‘‘ة  2003واملتعل‘‘قبحقوق املؤلف والحقوق املجاورة (العدد  44الجريدة الرسمية املؤرخة في  24جويلية .)2003
 القرار الوزاري حول السرقات العلمية رقم  1082املؤرخ في  27ديسمبر .2020 األحكام املتعلقة بالتحرش الجنسي :املادة  341مكرر من قانون العقوبات (إصدار .)2015 الق ‘‘انون املتعل ‘‘ق بالوقاي ‘‘ة من الفس ‘‘اد :الق ‘‘انون  01-06املؤرخ في  20فيف ‘‘ري  2006املتعل ‘‘قبالوقاية من الفساد ومكافحته (العدد  14من الجريدة الرسمية املؤرخة في  08مارس .)2006
 -2.1.3اﻷعوان املتعاقدون.
تخض‘‘ع اﻷخط‘‘اء املهني‘ة‘ والعقوب‘‘ات التأديبي‘‘ة ألحك‘‘ام املرس‘‘وم الرئاسي رقم  308-07املؤرخ
في  29سبتمبر ( 2007املواد  59إلى )68؛ الجريدة الرسمية رقم  61املؤرخة في  30سبتمبر .2007
 -2.3موظفو املؤسسات الخاصة
تخضع مؤسسات التعليم العالي الخاصة بشكل خاص للنصين‘ التاليين:
 -1الق ‘ ‘ ‘‘انون رقم  06-08املؤرخ  23ف ‘ ‘ ‘‘براير  2008املع ‘ ‘ ‘‘دل واملتمم للق ‘ ‘ ‘‘انون رقم 05-99
املؤرخ في  04أفري ‘‘ل  1999واملتض ‘‘من الق ‘‘انون الت ‘‘وجيهي للتعليم الع ‘‘الي (الع ‘‘دد  10من
الجريدة الرسمية املؤرخة في  27فيفري  ،2008ص ص.)37-33 .
ً
قانون  2008تضمن تتميم الق‘انون الص‘ادر س‘نة  1999بعن‘وان  IVمك‘ررا "التك‘وين الع‘الي
ال‘‘ذي ت‘وفره املؤسس‘ات الخاص‘‘ة" ،في م‘واده  43مك‘رر من  1إلى  43مك‘رر  14وك‘‘ذلك املواد
 63مك‘ ‘ ‘ ‘‘رر و 63مك‘ ‘ ‘ ‘‘رر  1و 63مك‘ ‘ ‘ ‘‘رر( .الق‘ ‘ ‘ ‘‘انون رقم  05-99املؤرخ في  04أفري‘ ‘ ‘ ‘‘ل 1999
املتض ‘‘من الق ‘‘انون الت ‘‘وجيهي للتعليم الع ‘‘الي ع ‘‘دد  24من الجري ‘‘دة الرس ‘‘مية لس ‘‘نة )1999
مع ‘ ‘‘دل ومتمم بالق ‘ ‘‘انون  06-08املؤرخ في  23ف ‘ ‘‘براير س ‘ ‘‘نة ( 2008ع ‘ ‘‘دد  10من الجري ‘ ‘‘دة
الرسمية لسنة .)2008
 -2ق‘‘رار وزي‘‘ر التعليم الع‘‘الي ّ
املؤرخ في  30أكت‘‘وبر  2016ال‘‘ذي يح‘ ّ‘دد ش‘‘روط تس‘‘ليم رخص‘‘ة إنش‘‘اء
مؤسسة خاصة للتكوين العالي (العدد  67من الجريدة الرسمية املؤرخة في  13نوفمبر .)2016
 -3.3الطلبة
ُ
 -1.3.3فيم‘ ‘‘ا يتعل‘ ‘‘ق بالطلبة ،تك‘ ‘ َّ‘رس املخالف‘ ‘‘ات والعقوب‘ ‘‘ات واإلج‘ ‘‘راءات التأديبي‘ ‘‘ة طبق‘ ‘‘ا
ألحك‘ ‘‘ام الق‘ ‘‘رار رقم  371املؤرخ في  11ج‘ ‘‘وان  2014املنش‘ ‘‘ور في النش‘ ‘‘رة الرس‘ ‘‘مية للتعليم الع‘ ‘‘الي
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والبحث العلمي ،لس ‘‘نة  ،2014الثالثي الث ‘‘اني ،املتض ‘‘من "إنش‘ ‘‘اء وتك‘ ‘‘وين وس‘ ‘‘ير املج ‘‘الس التأديبي‘ ‘‘ة
داخل مؤسسات التعليم العالي".
 -2.3.3وفيم ‘‘ا يتعل ‘‘ق بطلب ‘‘ة ال ‘‘دكتوراه على وج‘‘ه الخص ‘‘وص ،ف‘ َّ
‘إن ميث ‘‘اق األطروح‘‘ة امللح‘‘ق
بق‘رار وزي‘ر التعليم الع‘الي والبحث العلمي رقم  961املؤرخ في  2ديس‘مبر  2020ال‘ذي يح‘دد كيفي‘ات
االلتحاق بالتكوين في الطور الثالث وتنظيمه وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقش‘‘تها ،يح‘ ّ‘دد
ّ
وينص على ّ
التعهد باحترام اﻵداب واﻷخالقيات الجامعية.
التزامات طالب الدكتوراه،
يح ‘‘دد ميث ‘‘اق األطروح ‘‘ة ه ‘‘ذا ،أي ً
ض‘ ‘ا ،مس ‘‘ؤوليات ك ‘ ٍ ّ‘ل من املش ‘‘رف على األطروح ‘‘ة وم ‘‘دير املخ ‘‘بر
ورئيس لجنة التكوين في الدكتوراه.
 -3.3.3دون اإلخالل بتكييفه ‘ ‘‘ا الجن ‘ ‘‘ائي ،فم ‘ ‘‘وجب املادة  13من ق ‘ ‘‘رار وزي ‘ ‘‘ر التعليم الع ‘ ‘‘الي
والبحث العلمي رقم  371املؤرخ في  11جوان  ،2014تشكل أخطاء من الدرجة الثانية:
◦ التحرش النفسي (األخالقي) أو الجنسي،
◦ السلوك الجنسي،
◦مظ ‘‘اهر العنص ‘‘رية والتمي ‘‘يز‘ ض ‘‘د امله ‘‘اجرين أو على أس ‘‘اس الهوي ‘‘ة الجنس ‘‘ية أو املعتق ‘‘دات
الديني ‘‘ة أو اآلراء السياس ‘‘ية أو الع ‘‘رق أو االنتم ‘‘اء إلى أقلي ‘‘ة ،األص ‘‘ول االجتماعي ‘‘ة ،املرض،
العجز؛
◦ خط ‘‘اب الكراهي ‘‘ة املتعل ‘‘ق بجمي ‘‘ع أش ‘‘كال التعب ‘‘ير ال ‘‘تي تنش ‘‘ر أو تح ‘‘رض أو تش ‘‘جع أو ت ‘‘برر
التمييز ،أو تلك التي تعبر عن ازدراء أو إذالل أو عداء أو كراهية أو عنف.
مهمين ،تم نش ‘ ُ
 -4.3.3تم اس ‘‘تكمال املنظوم ‘‘ة الجنائي ‘ة‘ وإثرائه ‘‘ا بق ‘‘انونين َّ
‘رهما في الع ‘‘دد 25
من الجريدة الرسمية ّ
املؤرخة في  29أفريل :2020
▪ الق‘‘انون رقم  05-20املؤرخ في  28أفري‘‘ل  2020املتعل‘‘ق بالوقاي‘‘ة من التمي‘‘يز وخط‘‘اب
الكراهية ومكافحتهما.
به‘‘دف إخض‘‘اع الحي‘‘اة العام‘‘ة للقيم اﻷخالقي‘‘ة ونش‘‘ر ثقاف‘‘ة التس‘‘امح والح‘‘وار والقض‘‘اء على العن‘‘ف
في املجتم ‘‘ع .كم ‘‘ا يع ‘‘رف ه ‘‘ذا الق ‘‘انون على وج ‘‘ه الخص ‘‘وصّ ،
وألول م ‘‘رة ،خط ‘‘اب الكراهي ‘‘ة وك ‘‘ذلك
التمييز‘ على النحو التالي:
* خط‘‘اب الكراهي‘‘ة :جمي‘‘ع أش‘‘كال التعب‘‘ير‘ ال‘‘تي تنش‘‘ر أو تش‘‘جع أو ت‘‘برر التمي‘‘يز ،وك‘‘ذلك تل‘‘ك
ال‘ ‘‘تي تتض‘ ‘‘من أس‘ ‘‘لوب االزدراء أو اإلهان‘ ‘‘ة أو الع‘ ‘‘داء أو البغض أو العن‘ ‘‘ف املوجه‘ ‘‘ة إلى ش‘ ‘‘خص أو
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مجموع‘‘ة أش‘‘خاص على أس‘‘اس الجنس أو الع‘‘رق أو الل‘‘ون أو النس‘‘ب أو األص‘‘ل الق‘‘ومي أو اإلث‘‘ني أو
اللغة أو االنتماء الجغرافي أو اإلعاقة أو الحالة الصحية.
* التمي‘‘يز  :ك‘‘ل تفرق‘‘ة أو اس‘‘تثناء أو تقيي‘‘د أو تفض‘‘يل يق‘‘وم على أس‘‘اس الجنس أو الع‘‘رق أو
الل‘ ‘‘ون أو النس‘ ‘‘ب أو األص‘ ‘‘ل الق‘ ‘‘ومي أو اإلث‘ ‘‘ني أو اللغ‘ ‘‘ة أو االنتم‘ ‘‘اء الجغ‘ ‘‘رافي أو اإلعاق‘ ‘‘ة أو الحال‘ ‘‘ة
الص‘حية ،يس‘تهدف أو يس‘‘تتبع تعطي‘ل أو عرقل‘ة االع‘تراف بحق‘وق اإلنس‘ان والحري‘‘ات األساس‘‘ية أو
التمتع بها أو ممارستها على قدم املس‘اواة في املج‘‘ال السياسي أو االقتص‘ادي أو االجتم‘اعي أو الثق‘‘افي
أو في أي مجال اخر من مجاالت الحياة العامة.
ّ
وهكذاَّ ،
فإن خطاب الكراهية أو خطاب التفرقة يشكالن جرائم جنائية بالغة الخطورة.
▪ الق ‘‘انون رقم  06-20املؤرخ  28أفري ‘‘ل  2020املع ‘‘دل واملتمم لق ‘‘انون العقوب ‘‘ات ،وال ‘‘ذي
تضمن
اس ‘‘تحداث فص ‘‘ل جدي ‘‘د بعن ‘‘وان "املس ‘‘اس بنزاه ‘‘ة االمتحان ‘‘ات واملس ‘‘ابقات" ،ويتك ‘ ّ‘ون من املواد من
 253مكرر  6إلى  253مكرر .12
ً
ً
ونظ ‘‘را لألهمي ‘‘ة القص ‘‘وى له ‘‘ذا اإلج ‘‘راء الجدي ‘‘د ال ‘‘ذي ينبغي أن يك ‘‘ون معروف ‘‘ا ل ‘‘دى جمي ‘‘ع
أف‘‘راد اﻷس‘‘رة الجامعي‘‘ةَّ ،
فإنه من املفي‘‘د إع‘‘ادة الت‘‘ذكير ب‘‘ه وإدراج‘‘ه أدن‘‘اه ح‘‘تى ال يغف‘‘ل عن‘‘ه أح‘‘د أو
ينساه:
ّ
*املادة  253مكرر :6يعاقب بالحبس من سنة ( )1إلى ثالث ( )3سنوات وبغرامة من100.000
دج إلى 300.000دج ،كل من قام ،قبل أو أثناء االمتحانات أو املسابقات ،بنشر أو تسريب م ــواضي ــع
و /أو أج ــوب ــة االم ـت ـح ــان ــات ال ـن ـه ــائ ـيــة ل ـل ـت ـع ـل ـيــم االب ـتــدائي أو املتــوسط أو ال ـثــانــوي أو مساب ـقـات
التعليم العالي أو التعليم والتكوين املهنيين واملسابقات املهنية الوطنية .يعاقب بنفس العقوبات كل
من يحل محل املترشح في االمتحانات واملسابقات املذكورة في الفقرة األولى من هذه ّ
املادة.
ّ
*املادة  253مكرر : 7تكون العقوبة الحبس من خمس( )5سنوات إلى عشر()10سنوات والغرامة
من 500,000دج إلى  1000,000دج ،إذا ارت ـك ــبت األف ـع ــال املنصوص ع ـل ـي ـهــا في ّ
املادة  253مكرر:6
–من قبل األشخاص املكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير االمتحانات واملسابقات أو اإلشراف
عليها،
–من قبل مجموعة أشخاص،
15

–باستعمال منظومة للمعالجة اآللية للمعطيات،
–باستعمال وسائل االتصال عن بعد.
ّ
*املادة  253مكرر :8تكون العقوبة السجن املؤقت من سبع ( )7سنوات إلى خمس عشرة()15سنة
والغرامة من700.000دج إلى 1500.000دج ،إذا ّأدى ارت ـ ـكـ ـ ــاب األف ـ ـع ـ ــال املذكورة في ّ
املادة253
مكرر 6إلى اإللغاء الكلي أو الجزئي لالمتحان أو املسابقة.
ّ
*املادة 253مكرر :9يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح املنصوص عليها في هذا الفصل بنفس
العقوبات املقررة للجريمة التامة.
ّ
*املادة  253مكرر  :10في حالة اإلدانة بالجرائم املنصوص عليها في هذا الفصل ،يمكن أن يعاقب
الفاعل بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق املنصوص عليها في ّ
املاد ة  9مكرر 1من هذا القانون
(ملحوظة :تذكر املادة  9مكرر  1في فقرتها  4الحرمان من حق التدريس أو إدارة مدرسة أو العمل
في مؤسسة تعليمية كمدرس أو مدير أو مشرف).
* ّ
املادة  253مكرر  :11دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية ،يحكم بمصادرة األجهزة والبرامج
والوسائل املستخدمة في ارتكاب الجرائم املنصوص عليها في هذا الفصل واألموال املتــحصلــة
م ـن ـهــا ،وإغــالق املوقــع اإلل ـك ـتــروني أو الحساب اإللكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة ،أو
جعل الدخول إليه غير ممكن ،وإغالق محل أو مكان االستغالل إذا كانت الجريمة قد ارتكبت
بعلم مالكه.
ّ
*املادة  253مكرر :12يعاقب الشخص املعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا
الفصل وفقا ألحكام هذا القانون.
 - 4التعهدات

16

 -1.4نموذج رقم  1خاص باملوظفين

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مجلس اﻵداب واﻷخالقيات الجامعية
ّ
تعهـد خاص باملوظفين
ّ
أنا املوقع أدناه‘...................... ...................... .............................. :
(حدد :مسؤول ،أستاذ  /باحث ،إداري  /تقني /عون مصلحة)‘.......... ........................... ‘:
املؤسسة /الوزارة................................................ ‘............................... :

أص‘‘رح أن‘‘ني ق‘‘د اطلعت على ميث‘‘اق اﻵداب واﻷخالقي‘‘ات الجامعي‘‘ة (نس‘‘خة  ،)2020وأل‘‘تزم
باحترام ّ
نصه وروحه بشكل صارم في الظروف جميعها.
حرر بـ  .........................في ‘.........................
التوقيع
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 -2.4نموذج رقم ( 2خاص بالطلبة)
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مجلس اآلداب واألخالقيات الجامعية
ّ
تعهـد خاص بالطلبة

أنا املوقع أدناه‘...................... ...................... .............................. :
مسجل (ة) بــ‘............................................. ‘........................................ :
في املؤسسة................................................ ‘............................... :

أص ‘ ‘‘رح أن ‘ ‘‘ني ق ‘ ‘‘د اطلعت على األحك ‘ ‘‘ام املتعلق ‘ ‘‘ة بحق ‘ ‘‘وق وواجب ‘ ‘‘ات الطالب على النح ‘ ‘‘و
املنص‘‘وص علي‘‘ه في ميث‘‘اق اآلداب واﻷخالقي‘‘ات الجامعية (نس‘‘خة  ،)2020وأل‘‘تزم ب‘‘احترام
نصه وروحه بشكل صارم في الظروف جميعها.
حرر بـ  ‘.........................في .........................
التوقيع
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