
ية ية الجمهور الشعبية الديمقراطيةالجزائر
العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

الجامعية  والأخلاقيات آداب للالمجلس الوطني
                                                    

 للآداب والأخلاقيات  الجامعية الوطني المجلس  إلجتماع أعضاء 5رقم محضر          
2 بجامعة وهران 2021 مارس 06بتاريخمع رؤساء اللجان الجامعية 

عقد التاسعة صباحا، الساعة وعلى وواحد وعشرين ألفين السنة من  مارس شهر من السادس يوم الفي
واألخلاقيات،   للآداب  الجامعية  اللجان  لرؤساء  جهوي  وهران تجمع  المجلس2بجامعة  من   أعضاء  بحضور    ،

ية الجامعية للغرب،  يين وتحت رعاية الندوة الجهو براء الجهو األعمال جدول لدراسة وذلك الوطني ومنسقي الخ•
: التالية النقاط المتضمن

ية الجامعية للغرب بمعية األستاذ عبد الحفيظ األستاذ  الجلسة افتتح        بلاسكا اسماعيل رئيس الندوة الجهو
رئيس  الجامعية الوطني المجلس مقران  والأخلاقيات  للآداب  تم و   األعمالجدول الحضور على حااقتر 

:  مداخلات كل من ،10:40- 9:00   الفترة األولى :  التالي
ية الجامعية، - السيد رئيس المجلس، - السيدة  نائبة رئيس المجلس  - السيد رئيس الندوة الجهو

يف، عضو المجلس يوضح  الجديد في ميثاق  ،1082 و 991 والقرارين 2021-  السيد بن ناجي الشر
- السيدات والسادة أعضاء المجلس.

السادة مداخلات  تليها  ية  الجهو الندوات  و  المجلس  بين  بالتنسيق  المنجزة  األعمال  حول  يين  الجهو المنسقين   
 :الجامعية

ية الجامعية للغرب - األستاذ القروي أرزقي )  إنجاز لتطبيق رقمي على نظام أندرويد، حول:(CRUOالندوة الجهو
ية التنظيمية المتعلقة بآ بو وأخلاقيات المهنة الجامعية لاستعماله من طرف الطلابداب تخصيص النصوص التر

واألساتذة.

ية الجامعية للشرق ير )ذ- األستاذ  بلال ن            إنجاز لتطبيق رقمي على نظام أندرويد(:CRUEالندوة الجهو
مخصص للوقاية من السرقات العلمية ومكافحتها، موجه للأساتذة والطلاب، يسلط الضوء على اللوائح العامة واللوائح

التأديبية.
ية الجامعية للوسط )- األستاذ  جوادي ياسين   فصول،  لطلاب عدة درس من (: CRUCالندوة الجهو

تضمن المفاهيم األساسية حول اآلداب واألخلاقيات الجامعية.ي الدكتوراه،  الليسانس-  الماستر – 

1



        11:00 - 10:40 استراحة     
سماع انشغالات وتساؤلات واقتراحات السيدات والسادة  رؤساء لجان الآداب:  12:30-11:00الفترة الثانية  

واألخلاقيات الجامعية  لمؤسسات التعليم العالي.
 حوصلة وإختتام األعمال،  تناول الغداء.13:00 -12:30  

2في جامعة وهران سير التجمع  

ية الجامعية للغرب،، )ينظر قائمة الحضور المرفقة( رئيس لجنة 30، منهم  42:  الحاضرون رئيس الندوة الجهو
ددهم رئيس المجلس،   ر)ع د المحاض و:  05الوف يف )عض ر اجي الش ة رئيس المجلس(، بن ن ة)نائب ارة عتيق ق

(، أعضاءالمجلس(، جوادي ياسين )منسق الوسط(، بلال نذير )منسق الشرق(، القروي أرزقي)منسق الغرب(
نيالمجلس  ددهم الوط رب وع توى الغ رابح  05 على مس د،)ب افي محم ة، بن ص ي خديج ة، قناش ات فطيم يحي، دب

(.( بعذر قاهر)غائب حاج زوبيرقرقب عيسى، 

ة  افتتاح الجلس 
الندوة تم  رئيس  السيد  طرف  من  الجلسة  افتتاح  بعد  اسماعيل،  بلاسكا  األستاذ  للغرب،  الجامعية  ية  الجهو

الترحيب  بالحضور وتهنئة رؤساء اللجان على اختيارهم والتذكير باألهمية التي توليها الوصاية وتوفيرها للوسائل التي
تسهل عملهم وتمنياته لهم بالتوفيق، أحيلت الكلمة للسيد رئيس المجلس.

بعد بعد ثنائه على كرم الضيافة للتجمع من قبل رئيس الندوة، وأهم ما جاء في كلمة رئيس المجلس، والمرافقين،
التهنئة على اختيارهم وابلاغهم تحية السيد معالي وزير التعليم العالي والسيد األمين العام وتمنياتهم بالتوفيق في أداء

مهامهم.
والمحافظةن التدخل و وتقديم كل الدعم للجان المحلية، دوعزم بعناية العمل- تم التأكيد على عزم الوصاية  متابعة 

.عملهم استقلاليةعلى
لدى  ية  استشار هيئة  المجلس  أن  على  كذلك  التأكيد  العالي السيد -  التعليم  وزير  العلميمعالي  واللجانوالبحث   

ية لدى   المؤسسات.مديري السيدات والسادةهيئات استشار
- التأكيد على التنسيق والتشاور مع المسؤول األول عن المؤسسة و العمل بشفافية وعدل وبتشاور مع كل أسرة

المؤسسة،
يف1082 و 991،  والقرارين 2010 بالنسبة لميثاق 2021- توضيح الجديد في ميثاق  من تقديم األستاذ الشر

.1082حول الجديد في القرار بن ناجي،   وتأكيد للسيدة عتيقة قارة 
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لهم لتسهيل مهمتهم يع األعمال التى قدمها المجلس - التأكيد على السهر لتنفيذ المرحلة األولى المتمثلة في نشر و توز
: يفاألخلاقيات الجامعية، المتمثلة وفي نشر ثقافة اآلداب 

ية الجامعية الثلاث،1082 و 991- الميثاق، القرارين رقم  ، ومداخلات منسقي الندوات الجهو
- التأكيد على أهمية معرفة أفراد األسرة الجامعية بالنصوص والقوانين لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

يمانهم بما تقوم به الوصاية وعزمهم على المشاركة بجدية في تحقيق ذلك ،- التأكيد على أن النجاح يتوقف على إ
بالنسبة  الشيء  نفس  األساتذة،  فيه  يتسبب  التي  المشاكل  تقليص  من  اللجان  حرص  على  التأكيد  لمديري- 

المؤسسات، بالحوار وتطبيق القوانين واحترام الميثاق.
المجلس  أعضاء  والسادة  الكلمة للسيدات  العمل،الوطنيأعطيت  على  ويشجعهم  رؤساء اللجان  يطمئن  بما  أدلوا   ،

جمع.في التمشاركة كل أعضاء المجلس تمت 

أن  الجميع  تم إعلام  وستبرزبعدها،   أكثر،  توضيحات  ظواهر تتطلب  بروز  عنه  سيترتب  الميدان،  في  العمل  بدء 
على أهمية حصر وتقليص تلك المسائل بعد السيد األمين العام للوزارة أكدمسائل تتطلب المعالجة، لهذا الغرض، 

ويب ائل وتص ك المس ة تل تتم معالج ة، س ان الجامعي اء اللج ادة رؤس يدات والس ات الس غالات واقتراح ماع انش س
يةالقرارات والنصوص الموجودة،  إن دعت الضرورة،  بإستصدار   تكميلية  لاحقا.منشورات وزار

لجميع أن انشعالاتهم واقتراحاتهم ستنقل للوصاية.التأكيد ل تم 

                                             
                  تجمعالأهم تدخلات وانشغلات رؤساء اللجان في 

 أعطيت الكلمة للجميع، ولم تسجل أي مقاطعة للمتدخلين، عدا الملاحظة من وقت آلخر على عدم التكرار
أو الرد على أي متدخل لربح الوقت، وتقبل الجميع ذلك بارتياح. 

                    
أهم ما جاء في تدخلات السيدات والسادة رؤساء اللجان الجامعية

                                                          
كل ما قام، الثناء والتقدير للأستاذ نور الدين غوالي على 2020- تثمين خطة المجلس واألعمال المنجزة خلال سنة 

،به وما زال
،المطالبة بتوضيحها، بإلحاح- طرح مشكل اإلحالة 

- العلاقة بين اللجان المحلية والمجلس،
- العلاقة بين اللجان المحلية والهيئات المحلية األخرى )المجلس التأديبي، المجلس العلمي، ...(

- التخوف من بقاء الحال على حاله، في حالة استمرار بعض رؤساء المؤسسات عرقلة عمل اللجنة أو عدم إحالة
، أو تح•يزهم للمشتكى به،الشكاوى على اللجنة
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- كيف تضمن  الحماية لهم، ردة فعل  اآلخرين على نتائج عملهم، 
،- المطالبة بتوفير برنامج لكل المؤسسات لPكشف السرقات العلمية

-  الاهتمام بالمؤسسات البحثية،
والسلوكات المسيئة داخل المؤسسات، وكيف تتعامل معه  اللجان المحلية؟- طرح مشكل التجاوزات 

،- كيف يتم التعامل مع من يرفض التوقيع على التعهد بعد اطلاعه على الميثاق
ثقافة اآلداب واألخلاقيات للتلاميذ في مراحل مبكرة. بية لترسيخ - أهمية التنسيق مع وزارة التر

 حوصلة وإختتام األعمال،  تناول الغداء.13:00 -12:30  
يقة تج•بر تم التعقيب على بعض الانشغالات مثل اإلمضاء الاجباري على التعهد، وضحنا أنه لا توجد طر

ة رة الجامعي ال في األس و فع ه عض ل أن تاذ أو العام الب أو األس اع الط ان إقن تطعنا كلج ك، لPكن إن اس على ذل
يلمس ذلك من خلال تصرفاتنا وسلوكاتنا، سيوقع على التعهد بدون تردد. و

            
ال التجمع: تنظيم   وإن  والمهمة مشاركة  المساهمة  الحضورالPكبيرة  بتدخلاتهم لكل  صميم المفيدة   في  الهادفة 

.في إنجاح التجمع ، ساهم الموضوع

ية الجامعية رئيس الندوة  يد للسبالمتابعة والمرافقة من البدايةبفضل التجنيد التام ف  تمكننا من بلوغ،  للغربالجهو
الهدف، المتمثل في تحقق التجمع في حد ذاته وإيصال الرسالة المرجوة للسيدات والسادة رؤساء اللجان الجامعية

و منهم  الوصاية  تنتظره  ما  وتصميمها كذا عن  الجامعية على عزمها  واألخلاقيات  ثقافة اآلداب  ووضع حدنشر 
منذ المجلس   أنجزه  بما  الجميع  إعلام  تم  كما  الجامعية.  وبأسرتنا  بمؤسساتنا  تليق  لا  التي  والممارسات  للسلوكات 

تنصيبه، األعمال التي ستساعد بدون أدنى شك اللجان الجامعية على أداء المهمة النبيلة المنوطة بهم.
                

ية  وفي الختام، تم شكر الجميع على الحضور والمساهمة في التجمع، بعدها أحيلت الكلمة للسيد رئيس الندوة الجهو
اللجان عمل  لتسهيل  ية  الضرور الوسائل  كل  توفير  على  والحرص  المتابعة  على  أخرى  مرة  ليؤكد  للغرب،  الجامعية 

الجامعية، وتمنى التوفيق للجميع، وتم الاعلان عن اختتام التجمع، ودعوة الجميع لتناول وجبة الغذاء.
رفعت الجلسة على الساعة الواحدة.

رئيس المجلس الوطنيالكاتب 
أ.د. عبد الحفيظ مقران
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