مشروع
النظـام الداخلـي
للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
لجهة ...
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الباب األول
مقتضيات عامة

المادة األولى
يحدد هذا النظام الداخلي املبادئ والقواعد املرتبطة بسير املركز وتحديد حقوق وواجبات كافة
املتدخلين أو املستفيدين من خدمات املركز.
ويروم هذا النظام تحديد:
 القواعد التي تسري على هياكل املركز وكيفية تدبيرها؛ كيفية تنظيم فضاءات املركز؛ حقوق وواجبات مختلف الفاعلين داخل املركز واإلجراءات الواجب اتخاذها لضمان السير العاديوفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية ،والسيما:
 القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
 املرسوم رقم  2.05.855الصادر في  22من ربيع األول  21( 1427أبريل  )2006بتطبيق املادتين  33و35
من القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي،
 املرسوم رقم  2.11.672الصادر في  27من محرم  23( 1433ديسمبر  )2011في شأن إحداث وتنظيم
املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين ،كما وقع تغييره وتتميمه؛
 املرسوم رقم  2.12.746الصادر في  23من ربيع اآلخر  6( 1434مارس  )2013بتغيير وتتميم املرسوم رقم
 2.03.201الصادر في  22من ربيع األول  21( 1427أبريل  )2006بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي
غير التابعة للجامعات؛
 املرسوم رقم  2.12.638الصادر في  18من جمادى اآلخرة  29( 1434أبريل  )2013املتعلق باملجلس
التأديبي الخاص بالطلبة املفتشين والطلبة املستشارين واألساتذة املتدربين؛
 القرار املشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ووزير التربية الوطنية رقم 4101.12
الصادر في  21من محرم  6( 1434ديسمبر  )2012بتحديد كيفيات انتخاب األعضاء املنتخبين بمجالس
املراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين؛
 القرار املشترك لوزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ووزير التربية الوطنية رقم 2596.13
الصادر في  6شعبان  15( 1434يونيو  )2013بتحديد كيفيات انتخاب ممثلي أساتذة التعليم العالي في
حظيرة اللجان العلمية للمراكز الجهوية ملهن التربية والتكوين.
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المادة 2
تطبق مقتضيات هذا النظام على أطر هيئة التدريس وفئات املوظفين أو املستخدمين اإلداريين
والتقنيين وجميع املستفيدين من التكوين والتأهيل باملركز ،فضال عن باقي املرتفقين.

الباب الثاني
التعريف بالمركز ومهامه والشهادات التي يسلمها
المادة 3
يعتبر املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين لجهة................بمثابة مؤسسة لتكوين األطر العليا
خاضعة لوصاية السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية،

المادة 4
يتولى املركز القيام باملهام التالية:
أ ـ في مجال التكوين األساس ي والتأهيل
 تأهيل أطر هيئة التدريس؛
 تهييئ املترشحين الجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي؛
 تكوين أطر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي.
ب ـ في مجال التكوين املستمر
 تنظيم دورات للتكوين املستمر لفائدة مختلف فئات موظفي الوزارة ،بما في ذلك أطر الدعم اإلداريوالتربوي واالجتماعي وأطر اإلدارة التربوية ،بهدف تحديث وتطوير معارفها وكفاياتها وخبراتها املهنية،
أو إعدادها للمباريات والمتحانات الكفاءة املهنية؛
 تنظيم دورات للتكوين املستمر لفائدة العاملين بمؤسسات التعليم املدرس ي الخصوص ي في إطارتعاقدي.
ج ـ في مجال التوثيق والبحث العلمي التربوي
 القيام بأنشطة البحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي في املجاالت التربوية والبيداغوجية
والديداكتيكية وحكامة املؤسسات ،وكذا إنجاز الدراسات واألبحاث في املجاالت التي تدخل
ضمن اختصاصات املركز أو التي يتطلبها التكوين؛
 إنتاج الوثائق التربوية ،وكذا القيام بتبادل املعلومات والوثائق ذات الصلة باختصاصات
املركز مع الجهات املعنية.
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د ـ مهام أخرى
 اقتراح مشاريع إصالح وتجديد مناهج وبرامج التكوين ،ويمكن للمركز الجهوي ملهن التربية
والتكوين إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون في مجال تكوين األطر مع الهيئات واملؤسسات
العمومية والخاصة ،الوطنية منها أو الدولية؛
 املساهمة في املجهود الوطني الستقبال الطلبة وتكوينهم ومجهود تحسين املردودية في
استخدام البنيات التحتية وتعبئة موارد التأطير املتاحة.

المادة 5
يضم املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين ثالثة أسالك:
 سلك تأهيل أطر هيئة التدريس ،ويشمل:
 مسلك تأهيل أساتذة التعليم األولي والتعليم االبتدائي؛
 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي؛
 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
 سلك تحضير مباريات التبريز؛
 سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي.

المادة 6
يسلم املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين حسب شعب التخصص الشواهد املهنية الوطنية
التالية:





شهادة التأهيل التربوي للتعليم األولي والتعليم االبتدائي؛
شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي اإلعدادي؛
شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي.
شهادة مسلك تكوين أطراإلدارة التربوية

الباب الثالث
إدارة وتسيير المركز
الفصل األول
المدير والمديرون المساعدون والكاتب العام
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المادة 7
يتولى مدير املركز املهام التالية:
 تسيير املركز وتنسيق جميع أنشطته ورئاسةمجلسه ،وتحديد جدول أعماله ،طبقا للشروط املحددة في
نظامه الداخلي؛
 تسيير شؤون جميع فئات املوظفين أو املستخدمين اإلداريين أو التقنيين املعينين باملركز؛
 السهر على حسن سير الدراسات وأعمال مراقبة املعلومات ،ويتخذ جميع التدابير الالزمة لهذه الغاية؛
 التفاوض في شأن اتفاقات واتفاقيات التعاون التي تعرض على مجلس املركز للمصادقة عليها؛
 السهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والنظام الداخلي داخل حرم
املركز ،ويجوز له أن يتخذ جميع التدابير التي تلتزمها الظروف.

المادة 8
يساعد املدير أربعة ( )4مديرين مساعدين وكاتب عام:
 مدير مساعد مكلف بسلك تأهيل أطر هيئة التدريس؛
 مدير مساعد مكلف بسلك تحضير مباريات التبريز؛
 مدير مساعد مكلف بسلك تكوين أطر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي
واالجتماعي؛
 مدير مساعد مكلف بالتكوين املستمر والبحث العلمي التربوي النظري والتطبيقي.

المادة 9
يكلف املديرون املساعدون تحت إشراف مدير املركز ،بما يلي:
 تنظيم وتنفيذ األنشطة التربوية؛
 تهييئ وتنفيذ وتنسيق مخططات التدريب والتكوين التطبيقي؛
 إعداد ومتابعة وتنسيق وتنفيذ أنشطة البحث العلمي التربوي؛
 تنظيم الدورات والندوات واللقاءات التكوينية املبرمجة ضمن أنشطة املركز؛
 تنسيق أنشطة الفروع اإلقليمية في حالة وجودها؛
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المادة 10

يكلف الكاتب العام بالتسيير اإلداري للمركز من خالل القيام بمهام كتابة مجلس املركز ،بما في
ذلك حفظ املحاضر ووضعها رهن إشارة جميع أعضاء املجلس املذكور.

المادة 11
يجب أن يتوفر كل مركز بما في ذلك ملحقاته املتواجدة باألقاليم والعماالت التابعة للنفوذ الترابي
للجهة ،على هيكل تنظيمي يحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية ،بناء على
اقتراح من مجلس املركز بعد استطالع رأي مجلس التنسيق.

الفصل الثاني
مجلس المركز واللجان الدائمة
المحدثة في حظيرته

المادة 12

يتألف مجلس املركز من أعضاء بحكم القانون ،وأعضاء منتخبين عن األساتذة واملوظفين
اإلداريين والتقنيين ،وعن طلبة أسالك التكوين املتدربين ،ومن شخصيات من خارج املركز ،وكذا من
رؤساء الشعب في حالة وجودها.

المادة 13

يتولى مجلس املركز القيام باملهام املنصوص عليها في املادة  35من القانون  01.00املتعلق بتنظيم
التعليم العالي الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر  19( 1421ماي
.)2000

المادة 14
يضم املجلس في حظيرته لجانا دائمة ولجانا خاصة ،إذا اقتض ى الحال ،لدراسة مسائل خاصة.
ويحدد النظام الداخلي ملجلس اللجن الدائمة وعددها وكيفية سيرها.
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المادة 15
يطبق النظام الداخلي ملجلس املركز في جميع القضايا املتعلقة بسير اجتماعات املجلس ،سواء
العادية منها أو االستثنائية ،كما تسري مقتضياته على جميع أعضائه سواء كانوا أعضاء بحكم القانون
أو أعضاء معينين أو منتخبين.

الفصل الثالث
اللجنة العلميــة

المادة 16
تحدث في حظيرة املركز لجنة علمية ،ويحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا
ألحكام املرسوم رقم  2.05.855الصادر في  21أبريل  ،2006وكذا ملقتضيات القرار املشترك لوزير
التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ووزير التربية الوطنية رقم  2596.13الصادر في  15يونيو
 2013املشار إليهما أعاله.

المادة 17
تتولى اللجنة العلمية لكل مركز ،اقتراح جميع التدابير املتعلقة بترسيم وترقية األساتذة الباحثين.

الباب الرابع
هيئة التدريس والموظفون والطلبة
الفصل األول
هيئة التدريس
الفرع األول :األساتذة الدائمون

المادة 18
تكون هيئة التدريس باملركز من األطر التالية:
 األساتذة الباحثين (أساتذة التعليم العالي ،أساتذة مؤهلين ،أساتذة التعليم العالي
املساعدين)؛
 األساتذة املبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي؛
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 موظفين يعهد إليهم القيام بمهام التدريس.

المادة 19
تشتمل مهام األساتذة الباحثين ،على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير وتمارس هذه األنشطة كامل
الوقت في املؤسسات التي ينتمون إليها.
وال يجوز لهم أن يمارسوا أنشطة التعليم والبحث أو التأطير أوهما معا ،خارج املؤسسات التي ينتمون
إليها ،إال بترخيص مكتوب من مدير املركز التابعين له.
وال يجوز لهم أن يمارسوا بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليهم دخال ،باستثناء
األنشطة املنصوص عليها في الفصل  15من الظهير الشريف رقم  1.58.008بتاريخ  04شعبان 24( 1377
فبراير  )1958في شأن النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية ،كما وقع تغييره وتتميمه.

المادة 20
يعهد إلى األساتذة الباحثين ،تحت سلطة مدير املركز ،بتنسيق مع املديرين املساعدين املعنيين القيام باملهام
التالية:
 املساهمة في إعداد عدة التكوين وتقويمها واإلشراف على مباراة دخول املراكز؛
 القيام ،متى استلزمت الحاجة ذلك ،وبتعاون مع األوساط املهنية ،بتحيين مضامين ومناهج
التكوين؛
 تقييم ومراقبة معلومات ومؤهالت الطلبة واملساهمة في الحراسة وفي لجان االمتحانات واملباريات؛
 املساهمة في تنمية البحث األساس ي والتطبيقي والتكنولوجي وكذا الرفع من قيمته؛
 املساهمة في التكوين املستمر ألطر القطاعين العام والخاص ،ونشر الثقافة واملعارف العلمية
والتقنية ،والقيام لهذه الغاية بتنظيم تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات؛
 القيام بتبادل املعلومات والوثائق والتعاون العلمي مع معاهد ومراكز البحث املماثلة الوطنية
واألجنبية ،ومع الجماعات الترابية والقطاعات االقتصادية واالجتماعية؛
 املساهمة في تأطير مشاريع نهاية الدراسة واألعمال امليدانية.

المادة 21
تحدد الحصص األسبوعية ألنشطة التدريس على الشكل التالي:


ثماني( )8ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة ألساتذة التعليم العالي؛



عشر( )10ساعات من الدروس الرئيسية بالنسبة لألساتذة املؤهلين؛
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أربعة عشر( )14ساعة من األعمال التوجيهية بالنسبة ألساتذة التعليم العالي املساعدين.

ويجـوز لألساتذة الباحثين ،أن ينجزوا حصصهم التعليمية ،في شكل دروس رئيسية أو أعمال
توجيهية أو أعمال تطبيقية ،أو بطريقة تجمع بينهم تراعى فيها املعادلة التالية:
تعادل ساعة من الدروس الرئيسية ،ساعة ونصف من األعمال التوجيهية ،أو ساعتين من األعمال
التطبيقية.

المادة 22
ينجز أساتذة التعليم العالي حصتهم التعليمية في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية ،أو أعمال
تطبيقية أوهما معا .ويتمتعون باألسبقية في إلقاء الدروس الرئيسية .ويضطلعون بمسؤولية تحيين
البرامج وتنسيق أنشطة التعليم املعهود بها إليهم.
ويشرفون باإلضافة إلى ذلك ،على تتبع التداريب امليدانية وعلى أعمال البحث والرسائل
واألطروحات ويساهمون في لجان االمتحانات واملراقبات واملناقشة والتأهيل الجامعي واملباريات.

المادة 23
يزاول األساتذة املؤهلون عملهم بتعاون مع أساتذة التعليم العالي في شكل دروس رئيسية وأعمال
توجيهية وأعمال تطبيقية .ويتمتعون باألسبقية على أساتذة التعليم العالي املساعدين في إلقاء الدروس
الرئيسية ،ويساهمون في تحيين برامج التكوين املعهود بها إليهم.
ويقوم األساتذة املؤهلون الحاصلون على التأهيل الجامعي أو على دكتوراه الدولة أو شهادة معترف
بمعادلتها لها ،باإلشراف على تتبع التداريب امليدانية وعلى أعمال البحث ويساهمون في لجان
االمتحانات واملراقبات واملناقشة واملباريات.

المادة 24
يزاول أساتذة التعليم العالي املساعدون عملهم ،تحت مسؤولية وإشراف أساتذة التعليم العالي
واألساتذة املؤهلين ،في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية.

المادة 25
يحدد مدير املركز كل سنة توزيع حصص التدريس ،باقتراح من املديرين املساعدين وبتنسيق مع
رؤساء الشعب في حالة وجودها.
وإذا تعذر القيام بالحصة األسبوعية ألنشطة التدريس في املقر الرئيي ي للمركز الذي ينتمي إليه
األستاذ بما يعادل ثماني ( )8ساعات من الدروس الرئيسية ،يمكن إنجاز ما تبقى منها في أحد الفروع
اإلقليمية التابعة له ،داخل دائرة النفوذ الترابي للمركز.
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المادة 26

يقوم األساتذة الباحثون شخصيا بإنجاز الواجبات املعهود بها إليهم سواء كانت دروسا رئيسية أو
أعماال توجيهية أو أعماال تطبيقية ،وال يجوز لهم تفويض القيام بها إلى غيرهم من األساتذة ،إال بإذن
خاص وكتابي من مدير املركز.

المادة 27
يقوم األساتذة املبرزون بالتعليم الثانوي التأهيلي بمهام التربية والتدريس باملراكز املذكورة ،كما
يقومون بتصحيح أوراق االمتحانات واملباريات ،ويؤدي األساتذة املبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي،
ساعات العمل األسبوعية املحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويشرفون باإلضافة إلى ذلك ،على تتبع التداريب امليدانية وعلى تأطير املشاريع الشخصية للطلبة،
ويساهمون في لجان االمتحانات واملراقبات واملناقشة واملباريات.

المادة 28
يتولى املدير ،باعتباره السلطة املسؤولية على تسيير املركز وإدارة شؤون العاملين به ،تلقي طلبات
الترخيص بالتغيب لألساتذة الباحثين .ويمكنه منحها أو رفضها ،وفي هذه الحالة األخيرة يتعين تعليل
ذلك كتابة.

المادة 29
تقدم طلبات الترخيص بالتغيب ،إلى مدير املركز ،حسب املسطرة التالية:
أ – يوجه الطلب من لدن املعني باألمر إلى مدير املركز حسب السلم اإلداري:
* بأسبوعين قبل تاريخ غيابه ،إن كان سوف يغادر التراب الوطني؛
* بأسبوع واحد على األقل ،في الحاالت األخرى.
ب – يجب أن تعلل هذه الطلبات بأسباب مرتبطة مباشرة ،بالنشاط العلمي أو الجامعي لألستاذ.
ج – ال يمكن أن يتعدى مجموع مدد الترخيص بالتغيب املمنوحة لكل أستاذ باحث مدة شهر في نفس
السنة التكوينية؛

المادة 30
يجب على إدارة كل مركز أن تحرص على أن يقوم األستاذ الباحث الذي تمتع برخصة الغياب على
تعويض الحصص الذي تغيب خاللها وفق تسلسل زمني محدد.

المادة 31
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يستفيد األساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم ملدة سبع ( )7سنوات متتالية ،وفقا إلجراءات
تنظيمية معينة ،من إجازة ألجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب ،ملدة سنة
تكوينية ،مالم يكن ذلك متنافيا مع حاجات املصلحة.

الفرع الثاني
األساتذة غير الدائمين

المادة 32
يمكن للمركز أن يستعين بأساتذة أو بكفاءات من القطاع العمومي أو الخصوص ي اعتبارا لتجربتهم
وخبرتهم لتدريس بعض املواد أو لتأطير بعض األنشطة.
وتؤدى تعويضات هذه الدروس على أساس املقادير والشروط الجاري بها العمل في مؤسسات تكوين
األطر العليا.

الفصل الثاني
الموظفون أو المستخدمون اإلداريون والتقنيون

المادة 33

يساهم املوظفون أو املستخدمون اإلداريون والتقنيون باملركز ،املنصوص عليهم في املادة  23أعاله،
في إنجاز الخدمات التي يقدمها املركز في املجال اإلداري والتربوي وفق مبادئ احترام القانون والحياد
والفعالية والشفافية والنزاهة.

المادة 34
باإلضافة إلى الواجبات املهنية ،املنصوص عليها في النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية ،يقوم
املوظفون واملستخدمون اإلداريون والتقنيون باملركز ،كل حسب اختصاصه ،باملهام التالية:
 املساهمة في تأمين إدارة وتسيير املركز واالرتقاء بمردوديته التربوية واإلدارية؛ املساهمة في حسن استقبال املرتفقين؛ القيام بتسجيل الطلبة في املركز ،عند بداية كل سنة تكوينية ومدهم بجميع املعلوماتاملتعلقة بهذه العملية؛
 تأمين التواصل واالتصال ،مع مختلف الراغبين في الحصول على خدمات املركز؛11

 تقديم الخدمات لطلبة وطالبات املركز في مجال اإليواء والتغذية عند بداية السنة التكوينيةوإلى غاية نهايتها ،وذلك بالنسبة للمراكز التي تتوفر على هذه املرافق.
 مساعدة أطر هيئة التدريس ،في تنظيم وبرمجة االمتحانات وعمليات التقييم واملراقبة ،التييخضع لها الطلبة باملركز ،واملشاركة في تأمين الحراسة خالل فترات إجراءها؛
 املساهمة في التنشيط الثقافي والعلمي ونشر املعرفة باملركز؛ تأمين سالمة األشخاص واملمتلكات باملركز؛ -تقديم االقتراحات التي من شأنها تجويد طرق العمل في املركز واالرتقاء بحكامته؛

المادة 35
يجوز ملدير املركز ،متى اقتضت املصلحة ذلك ،أن يقوم بتنقيل موظف من مصلحة إلى أخرى أو
انتدابه للقيام بمهام محددة داخل املركز بعد إخبارهم بذلك كتابة.

المادة 36

يخضع املوظفون واملستخدمون اإلداريون والتقنيون ،في توظيفهم وترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم
للمقتضيات القانونية املنصوص عليها في النظام األساس ي العام للوظيفة العمومية وألنظمتهم
األساسية.

المادة 37
يتعين على كل موظف أو مستخدم تخصيص نشاطه كليا ملمارسة املهام املسندة إليه ،واحترام
أوقات العمل املحددة طبقا لألنظمة الجاري بها العمل ،وكل تغيب عن العمل خارج الحاالت املبررة
قانونا ،يعتبر إخالال بالواجبات املهنية ،يستلزم إعمال اإلجراءات املفوضة إلى مدير املركز في هذا
املجال ،واملتمثلة أساسا ،فيما يلي:
 توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف الذي تعمد االنقطاع عن العمل بدون مبرر قانوني؛
 تحريك مسطرة االقتطاع من الراتب بالنسبة للموظف الذي تغيب عن العمل بصفة غير
مشروعة ،وذلك بعد توجيه استفسار كتابي حول أسباب تغيبه؛
 إيقاف راتب املوظف املؤاخذة بترك الوظيفة والذي لم يستأنف عمله بعد انصرام أجل  7أيام
سواء توصل برسالة اإلنذار أم تعذر تبليغه بها.

12

الفصل الثالث

الطلب ـة
المادة 38

يعتبر طالبا أو طالبة باملركز ،كل من يستفيد من خدمات التكوين أو التأهيل التربوي واإلداري
والبحث العلمي التربوي أو التحضير ملباريات التبريز أو يكون مسجال بكيفية قانونية لتحضير إحدى
الشهادات املهنية التي يسلمها املركز حسب شعب التخصص.

المادة 39
يتمتع كل طالب بحرية الفكر والرأي والتعبير داخل املركز ما لم تخل ممارسة هذه الحرية بسيره
العادي وبالحياة الجماعية للطلبة اآلخرين وبمهام أطر هيئة التدريس وباختصاصات املوظفين
واملستخدمين اإلداريين والتقنيين.

المادة 40

يشارك الطلبة والطالبات في تسيير املركز الذي يتابعون تكوينهم به من خالل ممثليهم بمجلس
املركز ،وفي إنعاش الحياة به وفي استقبال زمالئهم من الطلبة الجدد وفي أنشطة املساعدة على االندماج
املنهي .كما يشاركون في تنظيم األنشطة الثقافية والرياضية.

المادة 41
يضع املركز رهن إشارة الطلبة وسائل لتمكينهم من متابعة تكوينهم وتأهيلهم النظري والتطبيقي.
كما تتاح لهم سبل االستفادة من خدمات الخزانة واملرافق األخرى املتعلقة بممارسة األنشطة الثقافية
والعلمية والرياضية والترفيهية.

المادة 42

يستفيد طلبة املركز من خدمات املصالح اإلدارية والتربوية حسب مواقيت العمل الجاري بها العمل.
ويقوم كل طالب بصفة شخصية بكل العمليات اإلدارية سواء عند التسجيل ،أو عند سحب الوثائق
اإلدارية .ويستفيد الطلبة من خدمات املكتبة والقاعات متعددة الوسائط واملقصف واإليواء والتغدية
في حالة وجودها ،وذلك على أساس تأدية املساهمة الشهرية املحددة بموجب األنظمة الجاري بها
العمل.
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كما يستفيد الطلبة من نظام التأمين اإلجباري عن املرض طبقا ألحكام القانون رقم  116.12املتعلق
بنظام التأمين اإلجباري األساس ي على املرض الخاص بالطلبة ،والنصوص املتخذة لتطبيقه.

المادة 43
يجوز للطلبة والطالبات أن ينتظموا في نوادي أو في جمعيات أو منظمات تهدف إلى الدفاع عن
مصالحهم .وذلك في إطار احترام أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 44
يجب على الطلبة والطالبات التقيد باملبادئ والقواعد النظامية للمركز واحترام األشخاص
واملمتلكات والنظام الداخلي للمركز ،وأي عمل مخالف لذلك يعرض مرتكبيه لعقوبات تأديبية من قبل
مجلس املركز الذي يمارس السلطة التأديبية وفق الشروط والكيفيات املحددة بموجب املرسوم رقم
 2.12.638الصادر في  29أبريل  2013املشار إليه أعاله.

المادة 45
تشمل العقوبات التأديبية املتخذة من قبل مجلس املركز حسب درجة خطورة التصرفات املرتكبة
من لدن الطلبة ما يلي:
 )1اإلنذار؛
 )2التوبيخ؛
 )3الحرمان املؤقت من املشاركة في ثالث ندوات وملتقيات علمية متتالية على األكثر في مجال
البحث العلمي والتربوي؛
 )4الحرمان املؤقت من كل أنشطة املركز أو بعض منها ،مع املشاركة في االمتحانات وتقييم
املعلومات ملدة ال تتجاوز أسبوعا واحدا؛
 )5الفصل النهائي من املركز؛
 )6الحرمان من الترشح لولوج املركز ملدة تمتد من سنة دراسية إلى سنتين دراسيتين.

المادة 46
يعلن عن العقوبات املنصوص عليها أعاله ،من لدن مدير املركز املعني ،وترتب الوثيقة املتضمنة
للعقوبة املتخذة في امللف اإلداري للمعني باألمر ،وتبلغ إليه ،وتعلن في السبورة املخصصة لهذا الغرض
بهذه املراكز .وتبلغ الرسالة املتضمنة للعقوبتين املشار إليهما في الفقرتين  5و  6من املادة  50أعاله إلى
املصالح املركزية املختصة بالوزارة.
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المادة 47

يلتزم الطلبة باحترام النظام الداخلي والقوانين الجاري بها العمل باملؤسسات التعليمية املحتضنة
للتداريب امليدانية.
يسمح لطلبة الذين ال يتابعون تكوينهم بصفة رسمية في املركز باملشاركة في الدورة االستدراكية
الختبارات التصديق أو امتحان التخرج أو هما معا ،حسب ما هو مسموح به في قرارات تنظيم الدراسة
والتقويم ،بناء على طلبهم .ويخضعون للقوانين الجاري بها العمل باملراكز الجهوية ملهن التربية
والتكوين.

المادة 48
يمكن الترخيص للطلبة الغير الرسميين بسلك تحضير مباراة التبريز بحضور حصص التكوين
باملركز خالل فترات التحضير ملباريات التبريز (الشق الكتابي أو الشفوي) كمستمعين أحرار بناء على
طلب منهم .ويخضعون للقوانين الجاري بها العمل باملركز.

المادة 49
يستفيد طلبة سلك تحضير مباراة التبريز من ترخيص كتابي بالتغيب الجتياز االختبارات الكتابية
ملباراة التبريز ملدة أقصاها أسبوعين ،بعد تقديمهم لطلب كتابي في املوضوع إلدارة املركز
الباب الخامس
التكوين المستمر واستكمال الخبرة

المادة 50
يساهم املركز في تنفيذ وأجرأة االستراتيجة الوطنية في مجال التكوين املستمر بتنسيق مع
األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين املعنية ،وذلك من خالل املشاركة في وضع خطط العمل السنوية
في هذا املجال.

المادة 51

يتمتع املستفيدون من التكوين املستمر من نفس الخدمات والحقوق املخولة للطلبة باملركز ،في
مجال البحث وحرية اإلعالم والتعبير .على أساس التقيد بالنظام الداخلي للمركز واحترام باقي املكونات
من أساتذة وموظفين وطلبة.
وكل مخالفة لهذا النظام ،تعرض مرتكبها لعقوبات تأديبية يمكن أن تشمل الحرمان من متابعة دورة
التكوين املستمر.
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الباب السادس
مبادئ ومرتكزات االستفادة من خدمات المركز
الفصل األول
احترام األشخاص والممتلكات

المادة 52

ال ينبغي أن يكون السلوك والتصرف العام لألشخاص ،ال من حيث األفعال أو املواقف أو الهندام،
من شأنه:
 اإلخالل بالنظام العام أو بالسير العادي للمركز؛ إرباك أنشطة التدريس أو التأهيل أو البحث ،أو عرقلة أي نشاط تربوي أو إداري أو رياض ي أوثقافي ،وبشكل عام أي نشاط مرخص له من لدن إدارة املركز؛
 تحقيرا للغير أو خدش للحياء أو للوقار أو لالحترام؛ املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي شخص في أي ظرف ،ومن قبل أي جهة كانت؛ معاملة الغير ،تحت أي ذريعة معاملة قاسية ،وال إنسانية أو مهينة ،أو حاطة بالكرامةاإلنسانية.

المادة 53
يمنع منعا كليا التحرش بالغير أو استغالل النفوذ أو اإلتيان بأفعال قد تلحق األذى بالصحة البدنية
أو العقلية لألشخاص ،أو تؤثر سلبا على مستقبلهم املنهي.

المادة 54

يمنع تشغيل الهاتف املحمول أو الحاسوب املحمول بكل أشكاله أو اللوحة اإللكترونية أو أية
وسيلة أخرى لالتصال أثناء الدروس أو اجتياز االمتحانات أو االستفادة من التكوين املستمر أو في باقي
فضاءات التكوين ،إال بترخيص مسبق لذلك.
ويمنع إحضار األمتعة الثمينة ،وفي حالة ضياعها فإن إدارة املركز ال تتحمل أية مسؤولية.

المادة 55
يتمتع مدير املركز بكامل الصالحيات والسلط لضمان النظام واألمن باملركز ،واستمرارية سير
املرفق العام ،واتخاذ كل اإلجراءات الضرورية لحماية األشخاص واملمتلكات.
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المادة 56
يسمح ألطر هيئة التدريس واملوظفين واملستخدمين والطلبة بركن سياراتهم
أو دراجاتهم النارية داخل فضاء املركز ،في حالة توفر أماكن مخصصة لذلك.

المادة 57
يتعين استعمال فضاءات املركز لألغراض التي أحدثت من أجلها في احترام تام لسالمة التجهيزات
العامة من قبيل القاعات واملكاتب واملختبرات واملالعب الرياضية والوسائل التعليمية واألجهزة
املتعددة الوسائط.
ويتحمل املسؤول عن إتالف التجهيزات املذكورة ،تعويض ما تسبب فيه من تكسير أو بتر
أو تمزيق لألوراق أو الوثائق .وفي حالة تعمد ذلك ،تتم متابعة املعني باألمر طبقا للقوانين واألنظمة
الجاري بها العمل

المادة 58
يتعين العمل على االستعمال السليم للوسائل املعلوماتية بما في ذلك االستفادة من خدمات
األنترنيت ،وذلك بااللتزام بالقواعد األخالقية .ولتحقيق هذا الغرض يقوم املركز ببلورة ميثاق
معلوماتي يتضمن على الخصوص ،الشروط العامة لالستعمال وقواعد السالمة وحسن االستخدام
وتحديد مسؤولية املستعملين.

الفصل الثاني
الوقاية والسالمة والنظافة

المادة 59
يمنع منعا كليا التدخين وكل ما يدخل في حكمه داخل جميع مرافق املركز ،وعلى الخصوص
باملدرجات وقاعات الدراسة وقاعات األشغال التوجيهية والتطبيقية وقاعات العمل والخزانات
واملختبرات وقاعات االجتماعات واملكاتب اإلدارية واملمرات املغلقة.

المادة 60
يتعين على كل العاملين باملركز وطلبته وزواره التقيد بشروط النظافة داخل املركز ،وعلى
الخصوص احترام الحدائق والنباتات والسهر على وضع األزبال في األماكن املخصصة لها والحفاظ على
نظافة املراحيض.
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المادة 61
يمنع كل إزعاج أو إغاظة أو إهانة كيفما كان شأنها في حق األساتذة واإلداريين والتقنيين والطلبة
والزائرين داخل فضاء املركز.

المادة 62
يمكن لصق اإلعالنات بعد موافقة إدارة املركز والتأشير عليها باللوحات واألماكن املخصصة لذلك،
ويمنع تداول كل إعالن يخالف الشروط واإلجراءات املعمول بها قانونا في هذا املجال.

المادة 63

يتولى مدير املركز واملديرون املساعدون والكاتب العام ،كل واحد في حدود مهامه واختصاصاته،
السهر على احترام اإلجراءات املذكورة آنفا.

المادة 64
يمكن للمدير أن يعين لجنة خاصة بالوقاية والسالمة في املركز تضم في عضويتها ممثلين عن اإلدارة
وعن األساتذة عند االقتضاء .ويعهد إلى هذه اللجنة بصفة أساسية ،إجراء تحقيقات في حالة وقوع
حوادث شغل أو اإلصابة بأمراض مهنية تهدد الوقاية والسالمة داخل املركز ،واقتراح الوسائل املناسبة
ملعالجتها ،واالحتياطات الواجب اتخاذها ،والتدابير الكفيلة بتحسين شروط الوقاية والسالمة.

المادة 65
يمكن للجنة الخاصة املنصوص عليها في املادة  66أعاله ،أن تضع مخططا ملواجهة الحوادث
واألزمات التي يمكنها أن تهدد الوقاية والسالمة باملركز ،يتضمن على الخصوص ،كيفية مجابهتها
والقضاء عليها ومحو آثارها املادية والنفسية .وفي هذه الحالة ،يعرض املخطط على أنظار مجلس املركز
قصد املصادقة عليه والشروع في تنفيذه.

المادة 66
يتمتع كل شخص باملركز بحق تبليغ املسؤول أو املسؤولين شفويا أو كتابة بأي خطر يتهدد األمن
والنظام والسالمة داخل املركز .ويتعين في هذه الحالة ،إخبار املدير أو الكاتب العام بهذا األمر حاال
وبصفة مستعجلة ،وفي هذه الحالة يتعين املبادرة إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن.
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الباب السابع
مقتضيات ختاميـة

المادة 67
يمكن تعديل مقتضيات النظام الداخلي بناء على طلب من الرئيس (ة) أو بطلب كتابي من ثلث
األعضاء بمجلس املركز على األقل ،ويخضع أي تعديل للمسطرة الواردة في املادة  70أسفله.

المادة 68
يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد املصادقة عليه من طرف وزير التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي بعد استطالع رأي مجلس التنسيق طبقا ملقتضيات املادة
 35من القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي.
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