
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدت رئاسة اميادي حتدد بس يدني جامؼيخني مذخاميخني 04املادت -

: حيق نويادي امؼومي املؼمتد ابجلامؼة احلطول ػىل ملر  05املادت -

 ابملؤسسة اجلامؼية يف حدود الاماكهياث املخاحة 

متكني لك اندي مؼمتد ابجلامؼة من احلطول ػل خمت حيمل  : 06املادت -

 جسميخَ الس خؼٌلهل يف امخؼامل ادلاخًل مع املؤسسة

 :  مراكبة وثيظمي امًشاظاثامباة امثاين-

: ثيظم وحراكب وشاظاث اميوادي من ظرف رئيس املسم  07املادت -

وشعة امؼومية وامثلافية وامرايضية  واملدير امفرغي ملأ

دارت  : 08املادت - لك ثؼامل خاريج نويادي البد من املرور ػىل ا 

 اجلامؼة نوحطول ػىل املوافلة

: رضورت احلطول ػىل حرخيص من كبل وزارت امخؼومي امؼايل  09املادت -

وامبحر امؼومي بياء ػىل ظوب مدير اجلامؼة نومشاركة يف بأوشعة 

خارج اموظن بأو دغوت مذدخوني بأجاهب نومشاركة يف بأوشعة داخل 

 امؼةاجل

: لك اندي موزم بخلدمي امربانمج امس يوي  بداية لك  10املادت -

 س ية جامؼية مع ثلدمي كاهوهَ الأسايس اخلاص بَ

: لك اندي موزم بخلدمي حطيةل وشاظاثَ مع هناية  11املادت -

 امس ية اجلامؼية

دارت 12املادت -  : رئيس اميادي ُو اخملول كاهوان يف مؼاموخَ مع اال 

مرئيس اميادي ثفويظ احد من مساػديَ  : خيول 13املادت -

 نوخؼامل مع اال دارت

 ب داة ػامة )بأحاكم ثأأديبية(  امباة امثامر:-

: خيضع لك اندي نولاهون الأسايس واملاهون  14املادت -

 كاملة 1945ماي  8ادلاخًل جلامؼة 

ثفلد ضفة امؼضوية يف اميادي امؼومي بفلدان ضفة  : 15املادت -

 امعامب لأي سبب من الأس باة بأو اثر امخخرج من اجلامؼة 

ن وفات بأو اس خلاةل احد الأغضاء همٌل اكهت ضفذَ  16املادت - : ا 

ال يرتثب غهنا وضع حد مًشاط اميادي بل يواضل الأغضاء 

ث امباكون وشاظاهتم وثيظم رئاسة املسم غيد ذكل اهخخااب

 . حمكيوية

- 
 

 ...........................................................
 ...........................................................

............ ...............................................
 ...........................................................

 بعض الإنجازات المحققة والمشاركات الوطنية والدولية

 مشاركة طلبة بالمغرب-
 مشاركة الطلبة في ألمانيا-

 
 ديباجــــة

 

يحتوي هذا القانون الأساسي النموذجي -
للنوادي العلمية عل قواعد وإجراءات عامة 

جميع وضعت لغرض ضمان سير وضبط 
ياضية  النشاطات العلمية والثقافية والر

ماي  8والمعاملات على مستوى جامعة 
قالمة  وكذا الحفاظ على ممتلكاتها  1945

 وأمنها وسلامتها .
إن هذا القانون  الأساسي مستوحى من -

ميثاق الأخلاقيات والآداب الجامعية 
ويستند على القوانين والنصوص الخاصة 

 العلمي .البحث والعالي بقطاع التعليم 

 
 

 

 

 : امباة الأول

 املدت( –امللر  –الأُداف  –بأحاكم ػامة )امدسمية  

وشاء اميوادي  01املادت  ىل كيفية ا  : هيدف ُذا املاهون الأسايس ا 

ا دلى جامؼة   كاملة 1945ماي  8امؼومية وثيظميِا وسرُي

: يًشأأ اميادي امؼومي ػىل مس خوى اجلامؼة من ظرف  02املادت 

امعوبة اذلين يخابؼون حكوييا ػاميا بطفة مٌخظمة  مغرض زلايف،ػومي 

ثباع اخلعواث امخامية:  ،راييض اب 

 وشاء بأو ػالن نوعوبة خاص اب  ثلوم رئاسة املسم بًرش ا 

غرشت بأايم كبل اترخي  10جتديد اندي ػومي نولسم ة 

 غلد ادلؼية امؼامة

 ساػة  48مال اس امترت امرتحش وثلدميِا ال دارت املسم ة

جراء ادلؼية امؼامة  كبل اترخي ا 

 ال حيق معوبة امس ية اههنائية امرتحش مرئاسة اميادي ابغخبار

 بأن اغامتد اميادي مييح بس يدني جامؼيخني فلط

 يلذرص حضور ادلؼية امؼامة مخأأسيس اميادي ػىل ظوبة

 مهنا اميوادي امثلافية ( ) يس خثىن املسم املؼين فلط

 ،رشاف لك من رئيس املسم ثمت ادلؼية امؼامة حبضور وا 

املدير  ، امؼام نولكية بأس خاذ مرشف من املسم الأمني،

 . امفرغي ملأوشعة امؼومية وامثلافية و امرايضية

:ثؼِد رشيف يوكؼَ الأغضاء املؤسسون يوزتمون ة 

وشاء .1  امياديػدم امليام بأأي وشاط خيامف امغرض من ا 

 احرتام اميظام ادلاخًل نومؤسسة.2

 ػدم اس خؼٌلل ملراث اميادي لأي ؾرض يخؼارض مع بأُدافَ.3

: يمت امخرصحي ابغامتد اميادي مبلرر من ظرف مدير اجلامؼة بؼد  03املادت 

 اس خفاء امرشوط امخامية:

 حمرض ادلؼية امؼامة امخأأسيس ية نويادي امؼومي-

 املاهون الأسايس نويادي امؼومي مرشوع-

غضاء املؤسسني ميادي مرفوكني بشِادهتم املدرس ية - املامئة الامسية ملأ

 .نوس ية اجلامؼية اجلارية

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 وزارة التعليم  العالي والبحث العلمي
 قالمة 1945ماي  8جامعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالغ مسؤول املؤسسة  17املادت  : يخؼني ػىل اميادي امؼومي ا 

اجلامؼية بلك امخغيرياث بأو امخؼديالث اميت ثعربأ ػىل ُيأأثَ يف اجل 

جراء ُذٍ امخؼديالث  ال يخؼدى زالزني يوما من اترخي ا 

: يؼوق وشاط اميادي بأو حيل مبلرر من مدير اجلامؼة يف  18املادت 

 احلاالث امخامية

 خمامفة وشاظاثَ نولاهون الأسايس و اميظام ادلاخًل نوجامؼة-

 ػدم امليام بأأي وشاط خالل امس ية اجلامؼية-

 مزاوةل وشاظاث خمامفة نوِدف من ثأأسيسَ-

حاالث وشوة رصاػاث وىزاػاث بني الأغضاء مما يًذج -

  امؼملاوسداد يف

اس خؼٌلل ملر اميادي يف بأؾراض ثخؼارض مع بأُدافَ وختل ابملاهون 

 ادلاخًل نوجامؼة.

: مييع مٌؼا ابات اميوادي امؼومية من ثيظمي ومجع امخربػاث  19املادت 

 املامية داخل اجلامؼة

: مييع مٌؼا ابات  اس خؼٌلل بأي وشاط بلطد جوب الأرابح  20املادت 

 نويادي

 بأحاكم خذامية: امباة امرابع

: يف حاةل ضياع احد بأخذام اميادي جيب امخبويؽ فورًا مع  21املادت 

ثلدمي ثرصحي ابمضياع مسمل من ظرف مطاحل الأمن بأو ادلرك 

 اموظين يك ميكن اس خخراج وسخة اثهية 

 : مييع مٌؼا ابات دخول امغرابء اىل ملر اميادي 22املادت 

ج بأوكاث امؼمل امليطوص : ال ثفذح ملراث اميوادي خار  23املادت 

ىل بؼد احلطول ػىل ثرصحي من اجلِاث اموضية.  ػوهيا كاهواًن ا 

: جيب ػىل لك ظامب مٌخرط ابميادي الاظالع ومؼرفة  24املادت 

ن بأراد  واحرتام مضمون ُذا املاهون الأسايس واخذ وسخة مٌَ ا 

مضاء وضل اس خالم حيمل مالحظة ) كرئ وضودق  ذكل برشط ا 

 ػويَ(

: يبدبأ رساين ُذا املاهون الأسايس بؼد املطادكة ػويَ من 25املادت 

 ظرف مدير اجلامؼة

 

ية  ياضية للأنشطة العلمية الفرعيةالمدير    الثقافية والر

 F               بوجمعة دراساتالمقر : مجمع سويداني 
 037.11.21.86فاكس  -هاتف 
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ُذا املاهون الأسايس مس خوىح من املواهني اميت حتمك 

 اجلامؼة ويخؼني ػىل امعامب الاظالع ػوهيا
املؼدل واملمتم  2008فيفري  23املؤرخ يف  06-08كاهون رمق -

 1999افريل س ية  4املؤرخ يف  05 -99نولاهون رمق 

 واملخضمن املاهون امخوجهييي نوخؼومي امؼايل.

ضدار  2010ماي  12مؤرخ يف  143كرار رمق - يخضمن ا 

 ميثاق الأخالكياث وال داة اجلامؼية.
املخؼوق بدٌظمي  1989جوان  28املؤرخ يف  96املرار رمق -

جمامس امخأأديب يف اجلامؼة ،املؼاُد اجلامؼية،املؼاُد اموظيية 

 امؼايل واملؤسساث الأخرى.نوخؼومي 

وشاء  2019جاهفي  13املؤرخ يف  44املرار رمق - حيدد كيفياث ا 

ا دلى مؤسساث امخؼومي امؼايل.  اميوادي امؼومية وثيظميِا وسرُي

 

 

 امفِرس
 : بأحاكم ػامة )امدسمية، الأُداف، امللر، املدت(امباة الأول-

 : مراكبة وثيظمي امًشاظاثامباة امثاين-

 ب داة ػامة )بأحاكم ثأأديبية( :امباة امثامر-

 : بأحاكم خذاميةامباة امرابع-
 

 القانون األساسي النموذجي
 للنوادي  

ياضية " –ثقافية  -" علمية   ر


