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 القانون الداخلي الخـاص بالطالــب بالمدرسة العلیا 
 للتكنولوجیا بسال

  * الفصل األول : تمھید
  

 - المادة 01
 

القانون الداخلي للمدرسة العلیا للتكنولوجیا بسال ، يسعى     
إلى تتمیم وتدقیق وتطبیق المقتضیات القانونیة المتعلقة 

یة، ھذا بحسن سیر نظام الدراسة  بالمؤسسات الجامع
القانون موجه بالخصوص إلى  الطلبة، ويحدد العالقة  التي 

 تربطھم بالمؤسسة  طبقا ألحكام : 
 

 1421من صفر  15الصادر في  1.00.199الظھیر الشريف رقم  -
المتعلق بتنظیم   01.00) بتنفیذ القانون رقم 2000ماي  19( 

 التعلیم العالي .
 

ذو الحجـة  7در في الصا 1.58.060الظھیر الشريف رقم  -
)  لزجر الغش في االمتحانات والمباريات  1958يونیو  25( 1377

 العمومیــة.
 

 1406جمادى اآلخرة  8صادر في  2.83.642مرسوم رقم ال -
) يتعلق بتحديد نظام الدراسات واالمتحانات، 1986فبراير  18(

من المدارس العلیا الجامعي للتكنولوجیا المسلم   وملنیل الدبل
 للتكنولوجیا.

بتغییر وتتمیم المرسوم رقم  2.13.841المرسوم رقم  -
 )2004يونیو  07( 1425ربیع الثاني  18الصادر في  89.04.2

المتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعیة وأسالك 
 الدراسات العلیا وكذا الشھادات الوطنیة المطابقة.

 

 22( 1414ربیع اآلخر  5صادر في  2.92.229مرسوم رقم ال -
الصادر  2.90.554وتتمیم المرسوم رقم  ) بتغییر 1993سبتمبر 

)المتعلق بالمؤسسات 1991يناير  18( 1411رجب  2في 
 الجامعیة واألحیاء الجامعیة.

 

من جمادى اآلخرة  17صادر في  2.06.489رقم  مرسومال -
 2.04.89المرسوم رقم  ) بتغییر وتتمیم2007يولیو  3( 1428

) بتحديد 2004يونیو  7( 1425من ربیع اآلخر  18الصادر في 
المؤسسات الجامعیة وأسالك الدراسات العلیا، وكذا  اختصاص

 .الشھادات الوطنیة المطابقة
 



	
2	

الموافق  1411شوال  14الصادر بتاريخ  91/15القانون رقم  -
،  بمنع التدخین واإلشھار والدعاية للتبغ في 1991أبريل 29

 األماكن العمومیة.
 

وزير التربیة الوطنیة و التعلیم العالي وتكوين االطر و قرار  -
من ربیع االول  14، صادر في 2141.08البحث العلمي رقم 

)، بالمصادقة على دفتر  2009ابريل  15الموافق ل(  1430
 الضوابط البیداغوجیة الوطنیة لسلك الدبلوم الجامعي.

 

 .الداخلي لجامعة محمد الخامسالنظام  -
   * الفصل الثاني : المؤسسة – ديباجة -  

 المادة 02 :
 

المدرسة العلیا للتكنولوجیا بسال مؤسسة عمومیة للتعلیم  -
وھي مؤسسة جامعیة ذات ولوج ، والبحث العلمي ليالعا

 .)Accès régulé( محدود
 : 30المادة 
 

يتولى مدير المدرسة تسییر المؤسسة وتنسیق جمیع  -
 أنشطتھا.

لس المؤسسة ويحدد جدول أعماله، وفق يرأس المدير مج -
من  21الشروط المحددة في النظام الداخلي للمجلس.( المادة 

 ) 01.00قانون 
 

 
 04المادة 
 

مھمة تلقین التعلیم  سال، – العلیا للتكنولوجیا ةرستناط بالمد -
القیام  العالي في شكل تكوين أساسي وتكوين مستمر، و

 بالمیادينتخصص المرتبطة ال مجاالتبجمیع أعمال البحث في 
 جتماعیة.و اإل قتصادية،التقنیة،  اإلالعلمیة، 

 
تحضیر وتسلیم  سال، – العلیا للتكنولوجیا ةرسالمد تتولى -

كما تتولى  ،(DUT)  شھادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجیا
  .)P.Lاإلجازة المھنیة ( تحضیر وتسلیمالمدرسة كذلك 

 
 

 سة* الفصل الثالث : نظام الدرا
 المادة 05 :
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ــدبلو  - ــل ال ــات  لنی ــتغرق الدراس ــا تس ــامعي للتكنولوجی م الج
و يشــتمل نظــام التعلــیم  )بیداغوجیــة سنتان (أربــع سداســیات

ــى دروس ــة، عل ــة  نظري ــغال موجھ ــة، و ،  أأش ــغال تطبیقی ش
، فیمــا تســتغرق الدراســة لنیــل اإلجــازة المھنیــة تداريب عملیــة

لحصــول علــى الــدبلوم ، بعــد اســنة واحــدة (سداســیان إثنــان)
الجامعي للتكنولوجیا أو مــا يعادلــه وبعــد اجتیــاز عملیــة اإلنتقــاء 

أشــغال   نظريــة، و يشــتمل نظــام التعلــیم علــى دروس بنجــاح.
 .موجھة،  أشغال تطبیقیة، و تداريب عملیة

 :06المادة 
 Deuxسداســیین اثنــین (  مــن الدراســي الموســم یتكــون  -

semestres( 
 المادة 07:

لك ووحدات، وفق مسا شكل في بالمدرسة الدراسات ظمتنت -
البیداغوجیة، و دفاتر  للضوابط الوطني دفترما ينص علیه ال

 .لتكوينات المعتمدةالتحمالت الخاصة با
 .فقط يحق للطالب(ة) التسجیل في مسلك واحد -

 المادة 08:
ن متابعــة دروســھم نھم مــلطلبة وسائل تمكلالمؤسسة  وفرت -

 في أحسن الظروف.
 

 * الفصل الرابع : الطلبة
 

 المادة 09 :
 .بالمؤسسة قانوني بشكل مسجل شخص كل طالبا یعتبر -

 :10المادة 
للتسجیل قصد نیل الدبلوم الجامعي  انتقاء المترشحینيتم  -

وفق الضوابط التي تحددھا المذكرة الوزارية في  للتكنولوجیا
 .الموضوع

نیة اإلجازة المھ للتسجیل قصد تیل المترشحینيتم انتقاء  -
 )Descriptifوفق المعايیر المحددة في الدفتر الوصفي (

 .الخاص بكل مسلك
 :11المادة 

ال تتحمل المؤسسة مسؤولیة أي طالب لم يلتزم بآجال   -
 التسجیل، كما ھي محددة من طرف اإلدارة.

ال يحق للطالب الذي سبق إعالنه مطرودا من المدرسة   -
سنة األولى أو مداوالت نھاية السنة خالل مداوالت نھاية ال

 الثانیة بالتسجیل مجددا بنفس المسلك بالمدرسة.
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غیر  المقررة من طرف مجلس المؤسسةرسوم التسجیل  -
قابلة لإلسترداد بعد تحصیلھا من طرف شسیع المداخیل 

 بالمدرسة
 
 

 :12المادة 
مسجل بالمؤسسة الحصول على بطاقة  (ة)  حق لكل طالبي -

التي يتوجب علیه اإلدالء بھا (في إطار ضبط  لجامعیةا الطالب
ھوية الوافدين على المدرسة) كلما طلب منه ذلك عند ولوجه 

تعتمد ھذه البطاقة كذلك الستعارة الكتب من  باب المدرسة.
درسة وكذا للحصول على الوثائق اإلدارية من خزانة الم

  مصلحة الشؤون الطالبیة بالمؤسسة.
 
 :13المادة 

تنظیم أنشطة ثقافیة وعلمیة  ، بعد موافقة اإلدارة،للطلبة مكني
 السید داخل المؤسسة، بناء على طلب خطي موجه إلى

قبل موعد النشاط   على األقل يوما 15رئیس المؤسسة، وذلك 
 : و يحدد فیه

 موضوع وتاريخ النشاط، -
 ،والعدد المرتقب للمشاركین المرافق المطلوبة -
المغاربة  المنظمة وكذا الئحة المدعوين أسماء أعضاء اللجنة -

 ،عند اإلقتضاء واألجانب
 

 :14المادة 
 

 ســتعمالالكل طالب وطالبة مســجل بالمؤسســة الحــق فــي  -
ســبورة لإلعــالن عــن األنشــطة الخاصــة بالحیــاة الطالبیــة فــي 

ويــتم  األمكنة المعینــة لھــذا الغــرض مــن قبــل إدارة المؤسســة.
 قصــد ختمــه مون كــل ملصــقالمؤسسة بمض السید مدير خبارإ

 .قبل عرضه بالسبورة
 

 :15المادة 
 

احتــرام قانونھــا  درســةفــي الم ینمســجلال الطلبــةعلــى كــل  -
 الداخلي، وجمیع التدابیر المتعلقة بنظام الدراسة واالمتحانات.

 
 :16المادة 
 

 احترام جمیع درسةفي الم ینمسجلال الطلبةعلى كل  -
 .طلبةو أساتذة و إداريین من مكوناتھا،
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 :17المادة 

 
قاعــات  حرمــة احترام المدرسة ذكورا وإناثا، طلبة على یتعین  -

 اإلخــالل وعــدم ،)والمختبــرات والمــدرجات األقســام( الدراســة
 .ومحتویاتھا بأجھزتھاوكذا العناية  وأنشطتھا، دروسھا بسیر

 
 والمرافق واألجھزة بناياتال المحافظة على علیھم یتعین كما -

 المؤسسة ملك في یدخل ما وكل خضراء،ال والمساحة
 وحرمتھا.

 : 18المادة 
 

و  04مــادة يمنع منعا كلیا التدخین داخل فضــاء المؤسســة ( ال -
، كمــا يحضــر إدخــال أيــة مــادة يمكــن أن ) 15.91من القانون  05

 تشكل خطرا على الصحة العامة.
 

 : 19المادة 
 

مؤسســة بھنــدام يتوجب على الطلبة ( ذكورا و إناثا ) ارتیــاد ال -
ــمة  ــر المحتش ــة غی ــأن األلبس ــارة، ب ــع اإلش ــا، م ــق بحرمتھ يلی
:الســروال القصــیر   والتنــورة القصــیرة (علــى ســبیل المثــال ال 
الحصر) وكذا كل لباس من شأنه إخفاء معالم الوجــه والحیلولــة 

للمنــع مــن  عرض صاحبهيقد دون التعرف على ھوية الطالب(ة) 
الطلبــة ( ذكــورا و إناثــا )  ولــوج المؤسســة. كمــا يتوجــب علــى 

ــاء العــام داخــل فضــاء  تجنــب كــل مــا مــن شــأنه اإلخــالل بالحی
 المؤسسة. 

كل مخالفة للنظام العام بالمؤسسة تعرض الطالب(ة) المعنــي 
 لعقوبــات تأديبیـة بعد عرضه على المجلس التأديبي.

 
 
 : 20المادة 

لى ه المحمول قبل الولوج إـاتفيتوجب على الطالب إقفال ھ -
وكذا اإلمتناع كلیا عن استعماله أثناء الحصص  قاعة الدرس

ترتب علیه مصادرة اء مخالف لھذا المنع ي. كل إجرالدراسیة
إدارة  األستاذ وتسلیمه إلى الھاتف موضوع النازلة من طرف

بمعیة تقرير في الموضوع، ولن يتمكن الطالب  المدرسة
ض على أنظار المعني من استعادة ھاتفه المصادر إال بعد عر

 .  المجلس التأديبي بالمؤسسة 
 

 : 21المادة 
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يمنع منعا كلیا إدخال األجھزة االلكترونیة إلى قاعة االمتحان،  -
وكل جھاز لوحات رقمیة وسماعات األذن  من ھواتف محمولة و

أن يخل بالسیر العادي  من شانه أن يستعمل كأداة للغش، أو
 متحانات .إلجراء اإل

رض صاحبه عل الغش أو محاولة القیام به يعكل مرتكب لف -
 .لعقوبات تأديبیة صارمة

عند اإلقتضاء الطالب  الوطنیة وكذا ببطاقة بطاقةالاإلدالء ب -
  أثناء الفروض واإلمتحانات ضرورية.

 : 22المادة 
اإلمتحان، ويمنع  يتوجب على الطالب إحضار كافة مستلزمات -

  روض واإلمتحانات.تبادل األدوات بین الطلبة أثناء الف
بسبب   غیابوكل  ضرورية و المواظبة على الدروس واجبة -

م إلى مصلحة المرض يجب أن يكون مشفوعا بشھادة طبیة تقد
جل ال يتعدى يومین من تاريخ الغیاب، و الشؤون الطالبیة في أ

وبیة اإلقلیمیة لوزارة من لذن المند أن يكون مصادق علیھا
 أيام. 08جازة المرضیة إذا تجاوزت مدة اإل الصحة

 
 : 32المادة 

 الغیابات الغیر مبررة تعرض الطالب(ة) للعقوبات اآلتیة: -
 ساعات غیاب : إنذار أول 06 
 ساعة غیاب : إنذار ثان 12 
 .ساعة غیاب : توبیخ 18 
 

لمســاءلة  يعرض الطالــب(ة) ل غیر المبرر ساعة من الغیاب 36 -
طبقــا عقوبة بحقه  أن يصدرأمام المجلس التأديبي، الذي يمكن 

شــوال  28بتــاريخ  619.06.2 لمقتضیات المرسوم الــوزاري عــدد
بــالمجلس التــأديبي الخــاص  المتعلــق )2008أكتوبر  28( 1429

 رفقته) 1بالطلبة (الملحق رقم 
 : 24المادة 

ن بیداغوجیــــا ـكانـــت مبـــــررات الغیــــاب، فإنـــــه ال يمكــ اأيـــ -
) إذا تعــدت نســبة التغیــب (validation du module الوحــــــدةتحصیل 

 من مجموع الغالف الزمني للوحدة . % 50
 
 : 25المادة 

يمكن لطلبة المدرسة انتخاب أو تعیین مخاطبیھم الذين 
 يمثلونھم إزاء المسالك والشعب وكذا إزاء إدارة المدرسة

 : 26المادة 
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يمثل طلبة المدرسة بمجلس المؤسسة طالب واحد يتم 
خابه باإلقتراع المباشر الذي يشارك فیه مجموع طلبة انت

 المدرسة.
 
 : 72المادة 

يجتمع مجلس المؤسسة في شكل مجلس تأديبـي بالنسبة  -
 .01.00من القانون  22للطلبة، طبقـا للمادة 

 
 

  * الفصل الخامس: مقتضیات عامة   
 

 : 82المادة 
ثي لمدير، أو ثلبمبادرة من ا هیمكن تعدیل ھذا القانون أو تتمی -

 أعضاء مجلس المؤسسة.
 

 المادة 29 :
 ذ، بعد مصادقة مجلسدخل ھذا القانون الداخلي حیز التنفی -

.08/07/2014خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ المؤسسة علیه   
 المادة 30 :

القانون الداخلي والمصادقة على ھذا تم تعديل بعض مواد  -
سسة المنعقد بتاريخ ذلك باإلجماع خالل اجتماع مجلس المؤ

21/07/2016. 


