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مديرية اخلدمـات اجلامعية  /سوق أهراس

قســم املراقبــة والتنسيــق
مصلحة اإليواء

النظــام الداخلــي
لإلقامــات اجلامعيـــة سوق أهراس

اإلقامة اجلامعية  0222سرير (ذكور) – املريس1
اإلقامة اجلامعية  0222سرير (ذكور) – املريس2
اإلقامة اجلامعية  0222سرير (إناث) – املريس3
اإلقامة اجلامعية  0222سرير (إناث) – املريس4
اإلقامة اجلامعية  022سرير (إناث) – طــاغسـت
اإلقامة اجلامعية  022سرير (خمتلطة) – تــــاورة
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الوزيــر
المرجع /...........:أ.خ.و89/

قرار رقم  ............42..........يتضمن النظام الداخلي لإلقامات الجامعية.
إن وزيـ ـ ـر التعليم العالـ ـ ـي والبحث العلمـ ـ ـي :


مبقتض ى املرس وا ائرساس م رق  002-80امل خريف  00ج وا  0880املتض ت يع يض ء ض ا
احلكومة.



مبقتض ى املرس وا ائترقي

 062-89امل خريف  00ءوت  0889احمل ص ئي

رق

يات

وزير ائتعلي ائعائم وائبحث ائعل م.


مبقتض ى املرس وا ائترقي

رق  90-80امل خريف  00م ار  0880املتض ت إنش ا ت ير ي

ويسيري ائ يوا ائوطين ئلخ مات اجلامعية السي ا املاصة  0مره .


مبقتض ى ائق رار ائ وزار رق

 000امل خريف  09ج وا  0898املتض ت املي اصقة ل ى

ائر اا ائ اخلم ئأل يا اجلامعية.


بر ا ل ى مي اصقة تل ه ائتوجي ه ئل يوا ائ وطين ئلخ مات اجلامعي ة

صوري ه ائعاصي ة

يوا  08ءفريل  0889لى ائر اا ائ اخلم ئإلقامات اجلامعية.
* */يقـــــــــرر مايأتي**/
 املادة األوىل:يرشأ حت ص ء كاا ه ا ائقرار ائر اا ائ اخلم ئإلقامة اجلامعية امللحق بهذا ائقرار . املادة  :2يلغم كل األ كاا املخائقة هلذا ائقرار . املادة  :2يرشر هذا ائقرار ائرشرة ائرمسية ئلتعلي ائعائم.حرر بالجزائر في  22جوان 1991
وزير التعليم العالي و البحث العلمي
إمضاء  :عمار تو
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قرار وزاري رقم  42المؤرخ في  22جوان 1991
المتضمن النظام الداخلي لإلقامات الجامعية
الفصل األول  :اإللتحاق باإلقامة الجامعية
أ -أحكام عامة
 -0اإلستفادة من اإليواء
 -املادة :)*( 11يستقي ائطائب مت اإليوا

إقامة جامعية متى إستوفى ائشرطض ائتائيض:



ء يكو مسج مبخسسة يابعة ئقطاع ائتعلي ائعائم وائبحث ائعل م.



ء يكو مستقي ا مت قرار ائقبول باإلئتحاق ءو إ اصة اإلئتحاق باإلقامة اجلامعية.

 املادة :12يق ا طلبات اإل ئتحاق باإلقامات م ت ط رل ائطائ ب مرفوق ة مبل و ا و و اسق ائتس جيلسب ما حت صه ائوصاي ة.
 -املادة :)*( 13يستقي مت اإليوا

اإلقامات اجلامعية ائطلبة املسجلو

ئلتعلي ائعائم وائبحث ائعل مت سب األوئوية و

املخسس ات اجلامعي ة ائتابع ة

وص إمكانيات إستيعاب اإلقامة لى ائرحو ائتائم:



املعوقو جس يا.



ائطلبة األجانب املستقي و مت املرحة اجلامعية مت قبل ائ وئة اجلزاسرية.



ائطلبة املستقي و مت املرحة اجلامعية ائذيت يس كرو

ل ى بع مس افة يس او ءو يق وق  02كل

بائرسبة ئلذكور و  22كل بائرسبة ئإلناث م ت املخسس ات ائبي ا وجي ة ائ ي ي رس و فيه ا س ب
خاصية كل جهة و

وص طاقات اإلستيعاب املتوفرة.

وص األوئويات سب املسافات و

 املادة  :12يرشأ لى مستوى كل إقامة جامعي ة جلر ة مكلق ة ب راس ة طلب ات اإلي وا وحت ص كيقي اتيشكيل هذه ائلجرة ويسيريها بقرار مت ائوصاية .
 -املادة :12يقبل اإلستقاصة ءو إ اصة اإلس تقاصة م ت اإلي وا

اإلقام ة اجلامعي ة بق رار م ت جلر ة اإلي وا

ئإلقامة.
 املادة :)*( 13ال يستقاص مت اإليوا

يأخر صراسم يقوق سرتض.



ست ائثامرة وائعشرو .
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 إال ءنه لى ائلجرة املكلقة ب راسة طلبات اإليوا لى مستوى كل إقامة معاجلة كل االت طل ب اإلي واوفقا ألوئويات و معايري حت صها سب خيوصيايها.
 -ك ا ميكت ئطلبة املاجستري ري ائعاملض و ري األجرا اإلستقاصة مت اإليوا مل ة ال يق وق

ث س اس يات

إذا يوفرت فيه ائشروط املريوص ليها املواص  2, 0, 0ء ه و سب األوئويات واإلمكانيات املتوفرة.
 -املادة :10يستقاص مت اإليوا

اإلقامة اجلامعية م ة ائسرة اجلامعيةت إال ءنه ميكت ائرتخيص باإلست رار

اإلستقاصة مت اإليوا خ ل ائعطلة ائييقية إل تبارات بي ا وجية مخسسة .
(*) ماصة مع ئة مبوجب ائقرار ائوزار رق  066املخريف  00نوف رب .0889

 -0صحة المقيمين
 املادة :11يستقي ائطلبة املقي و مت خ مات ميلحة ائطب ائوقاسم ئإلقامة اجلامعية. املادة  :19خيضع ائطائب املستقي مت ق اإليوا إىل فحوص طبية صورية وإجباري ة م ت قب ل مي لحةائطب ائوقاسم ئإلقامة .
كل طائب يثبت إصابته مبرض مع ءو مرض خطري يترافى مع احلياة اجل ا ية  ,يوجه إىل املستشقى و ميرع
مت ائسكت اإلقامة اجلامعية .
ائة وصيه إىل اإلقامة  ,يلزا بتق ي شهاصات طبية يثبت ء

ائته ائيحية ال يلحق ائضرر باحلياة

اجل ا ية .

ب-

مسؤولية المقيم وإلتزاماته إتجاه الغرفة

 -املادة  :11ائطلبة املقي و باإلقامة اجلامعية مس خوئو

ت رفته ةا ة و ف راصى و ت ائتجهي زات

املوضو ة حتت يي رفه م ة مك و ه بائغرف ة و يوقع و به ذا ائش أ ج رصا م ع إصارة اإلقام ة

ال

اإلئتحاق باإلقامة و ر مغاصريها.
 -ائطلبة املستقي و مت ق اإلي وا

اإلقام ة اجلامعي ة مس خويو بائتض امت ت يع وي

األض رار ائ ي

يتسببو فيها.
 -ائطائب املستقي مت ق اإليوا

اإلقامة اجلامعية مسخول ت احلواصث ائي ميكت ء حت ث بغرفته.

 املادة :11اليتح ل اإلصارة مسخوئية يعرض املقي ض إىل ائسرقات ائي ميكت ء حت ث صاخل ائغرفة.مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس
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 املادة :12يلتزا ائطائب املقي بت كض إصارة اإلقامة بائقياا حبرية بأ ال ائييانة واألمت. املادة :13يس ص مبلغ اإلجيار و اإلشرتاك ائرقل ر ائطلب نق ا مقاب ل وص ل س ب ج ول زم ينا ص مت قبل ائ يوا ائوطين ئلخ مات اجلامعية.
 املادة :14يرتك ائسيارات وائ راجات ائرارية ئلطلبة باألماكت املخيص هلا. املادة  :12لى ائطائب املقي إ رتاا را ة و -املادة :11ميرع

وص جريانهت و ا إز اجه مه ا كانت ائ وا م ئذئك.

األ يا املختلطة لى ائذكور ائ خول إىل األجرح ة املخيي ة ئإلن اث ومير ع ل ى

اإلناث ائ خول إىل األجرحة املخيية ئلذكور.
 ك ا ميرع لى ائطلبة املقي ض:

األجهزة ائكهرباسية ائغرفة يسلي املقاييح ألشخاص ءخريت.



يب يل األققال.



يغيري ائتجهيزات ائكهرباسية.



إستع ال قارورات ائغاز و األفرا ائغازية وائكهرباسية و ءجهزة املقاومة ائكهرباسية.



ال ميكت ئل قي يغيري وضعية ائتجهيزات.

 -املادة  :10لى ائطائب املقي ائرا ب

مغاصرة اإلقامة اجلامعية نهاسيا ء يشعر اإلصارة ئتسوية وضعيته

و يأصية واجبايه جتاه اإلصارة مت يسلي املقاييح و معايرة ائغرفة و يس ي اإلجيار  ........,إخل.
 املادة :11-

ائة يغيب ري مربر يشعر ائطائب بإ ذار.

ائة ا رص ائطائب لى اإل ذار ءجل ءقياه مخسة شر يوما املوائية ميكت ئإلصارة ء يتي رل
ائغرف ة.

الفصل الثاني  :إلتزامات اإلدارة
 املادة :19ئيست إصارة اإلقامة مسخوئة إال لى األشيا ءو املب ائغ املوص ة ئ ى مي احلها مقاب ل وص لإي اع.
 املادة :21يتكقل إصارة اإلقامة مبايلم:

ض ا ائسري احلست ئإلقام ة.



ائع ل لى ض ا يوفري ء ست ائضرول امل س ة ئإلستقبالت اإليوا ت اإلطعاات ائرقل و يس ي املرح.
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ض ا األمت وائر افة.



وضع ن اا م س ئلوقاية وائيحة.



ائتكقل بييانة ائتجهيزات.



وضع ء ست ائوساسل ئييانة ائتجهيزات و مرشآت اإلقامة.



وضع ويطبيق برنامج ائرشاطات ائثقافية وائرياضية وائرتفيهية سب ائوساسل واإلمكانيات بائترسيق
مع جلرة املقي ض.

الفصل الثالث  :الحياة باإلقامة الجامعية

ء -ءسه ير ي احلياة اجل ا ية
 -0قوا احلياة اجل ا ية
 املادة :21كل طائب مقي باإلقامة اجلامعية يستقي مت رية ائتعبري واإل ا و رية ائتج ع وائتر يض ت ائقوانض وائتر ي ات املع ول بهات ك ا يستقي ءيضا مت ق إستقبال ائزوار.



ق ائزيارة مع اإلئتزاا بأ كاا هذا ائر اا ائ اخلم.

ميار

لى كل زاسر ائتق ا إىل اإلقامة إلست هار بطاقة ائتعريو.

 -املادة :22يرتخب املقي و

كل إقامة جامعية مل ة سرة جامعية ممثليه ائذيت يشكلو جلرة املقي ض.

 -يتشكل جلرة املقي ض مت  20إىل  28ء ضا

سب ص املقي ض.

 يتكقل إصارة اإلقامة بإ ا ائطلبة املقي ض ر ب اية كل سرة جامعية بكل اإلجرا ات املتعلق ة بع لي ةاإلنتخاب.
 يشرل إصارة اإلقامة لى حتضري و سري لية إنتخاب جلرة املقي ض لى ءسا قواس املقي ض. يقبل ائرتشحات مت طرل اإلصارة ب و ء ء كاا مسبقة في ا يتعلق باإلنت ا إىل ء ةعية ءو مر ة. املادة :23مت ءجل يوافق ن اا احلريات ائقرصية ائ ي يس تقي مره ا املق ي م ع إ رتاا قوااجل ا ية ختضع ممارسة هذه احلريات إىل إ رتاا املباصئ ائتائية:


احلقاظ لى املرشأت وائوساسل.



احلقاظ لى را ة املقي ض.



إ رتاا احلرا وائقي اجلامعية.
مديرية الخدمات الجامعية سوق أهراس
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احلي اة

 -0تله اإلقامة  :يشكيله و مهامه
 املادة :24يشكل جلرة املقي ض مع ممثلم ائع ال ورؤسا املياحل تله اإلقامة. يتكقل تله اإلقامة ب راسة كل ائقضايا املتعلقة باحلياة اجل ا ية صاخل اإلقامة و يرتءسه م يراإلقامة. -يرشأ تله اإلقامة بقرار مت م ير اإلقامة و جيت ع اجملله صورة اصية كل

م و جيت ع صورة

إستثراسية ب وة مت م ير اإلقامة ءو بطلب مت لثم ء ضا اجملله.

 -2اهلياكل اإلجت ا ية و ائثقافية و هياكل ءخرى.
 املادة :22يوضع ائلو ات املخيية ئل ليقات حتت ييرل املقي ض كل إقامة جامعية ويت إستع الهذه ائلو ات وفقا ئلقوانض و ائتر ي ات املع ول بها.

 -9األمت
 -املادة  :21لى املقي ض إ رتاا ائتوجيهات األمرية وائوقاية واحملاف ة لى ائتجهيزات املخيية ئذئك.

ب -األ كاا املتعلقة بتطبيق ائر اا ائ اخلم
 املادة :20اال كل خمائو إل كاا هذا ائر اا لى ائلجرة ائتأصيبية ئإلقامة. )0املخائقات:
 يريب املخائقات هلذا ائر اا ائ اخلم كائتائم:ء /خمائقات ائ رجة األوىل:


ائشت وائك ا ائبذئ و ائقذل جتاه ت ل ائع ال واملقي ض .

ب /خمائقات ائ رجة ائثانية:


ائعوصة ملخائقات ائ رجة األوىل.



اإلخ ل بائسري احلست ئإلقامة اجلامعية :ائعرو ائته ي ت ائقوضى املر ة.




ائسرقة واإلبتزاز واإلخت

وحتويل ءم ك اإلقامة اجلامعية.

يازة كل وسيلة مت شأنها ء يلحق ءضرارا جس ية.
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إصخال املخ رات و املشروبات ائكحوئية إىل اإلقامة.

 كل خطأ ري ميرو ض ت املخائقات ائوارصة املاصة  20ي ر ض ت املخائق ات م ت ائ رج ة األوىل ءوائثانية سب ما يرتيب مت ء ار فرصية ءو ةا ية لى ت وع طلبة اإلقامة و اهلا.
 -املادة :21ال يعترب املخائقات املريوص ليها

املاصة  20هذا ائر اا ائ اخلم شاملةت ميك ت ئلجر ة

ائتأصيبية ء ييرو ء خمائقة ءخرى مت شأنها إحلاق ائضرر باإلقامة اجلامعية.
 )0ائعقوبات :
 املادة :29ميكت يرييب ائعقوبات املطبقة لى املخائقات كائتائم:ء /قوبات ائ رجة األوىل:


إنذار شقهم ءو مكتوب مت قبل م ير اإلقامة .



يوبيخ مكتوب مت قبل م ير اإلقامة .

ب /قوبات ائ رجة ائثانية:


اإلقيا املخقت.



ائطرص ائرهاسم مت اإلقامة.

 املادة :31يقرر قوبات ائ رجة األوىل مت طرل م ير اإلقامة اجلامعية صو إستشارة ائلجرة ائتأصيبية. -املادة :31يي ر ائلجرة ائتأصيبية ائعقوبات م ت ائ رج ة ائثاني ة بغ

ائر ر ت امل ق ات املق ررة

ائتشريع وائتر ي املع ول به ا.
 -املادة :32

ائة إريكاب خمائقة مت ائ رجة ائثانيةت ميكت مل ير اإلقام ة إخت اذ إج را ات حتق ي ة

إنت ار إجت اع ائلجرة ائتأصيبية.
 )2ائلجرة ائتأصيبية:
 املادة :33يرشأ جلرة يأصيبية ئ ى كل إقامة جامعية. املادة :34يتشكل ائلجرة ائتأصيبية ئإلقامة اجلامعية مت:20

رسيه ميلحة اإلصارة

رسيسا

20

رسيه ميلحة اإليوا

ضوا

20

رسيه ميلحة اإلطعاا

ضوا

20

ممثلض ت جلرة املقي ض

ضويت

20

ممثل ت ائع ال

ضوا
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ائة يساو األصواتت يكو صوت رسيه ائلجرة ائتأصيبية مرجحا.

-

 املادة :32حت ص ه ة ائلجرة ائتأصيبية بسرة جامعية وا ة. )9ائتسيري و اإلجرا ات:
 املادة :31يتوىل م ير اإلقامةت ر اإلقتضا ت إب غ ائلجرة ائتأصيبية خ ل شرة ءياا مع حت ي ي اريخاإلجت اع لى ء ال يتع ى سبعة ءياا إبت ا ا مت ياريخ إب غ ائلجرة ائتأصيبية.
 املادة :30يست م م ير اإلقامة ء ضا ائلجرة ائتأصيبية مخسة ءياا قبل إنعقاص إجت اع ائلجرة. لى ء ضا ائلجرة ء يبلغوا رسيه ائلجرة ت يابه مثانية وءربعض ( )99سا ة قبل إجت اع ائلجرةتويخجل اإلجت اع ر يغيب ءكثر مت لث ء ضا ائلجرة ائتأصيبية.
 املادة :31يست م م ير اإلقامة مرة انية ء ضا ائلجرة ائتأصيبية ءجل مثانية ءياات ويرعق اإلجت اعائثانم ئلجرة مه ا كا

ص األ ضا احلاضريت.

 املادة :39يتوىل م ير اإلقامة ائتحقيق ائقضية وحتضري ملقها. املادة :41ميكت ئلطائب ء يطلع لى ملو قضيته مثانية و ءربعض سا ة قبل إجت اع ائلجرة ائتأصيبية. -ئلطائب احلق يق ي ء

رير يعتربه مقي ا ئ فا ه.

 ال جيوز إست ا ء شخص ءجريب ت املخسسة يتوىل ائ فاع ت ائطائب. يكو املرافعة وجاهية. -املادة :41ميكت ائلجرة ائتأصيبية ء ير ر ائقضية

ائة ي اب ائطائ ب ي وا اإلجت اع إال إذا ك ا

ائغياب مربرا ألسباب قاهرة.
 ميكت ء يتخذ ائعقوبة يابيا ر يغيب ائطائب اجللسة ائثانية ئلجرة ائتأصيبية. -املادة :42بع مساع األطرال املعريةت جترى م والت ائلجرة ائتأصيبية باإلقرتاع ائسر صو

ضوره .

 يقرتح ائلجرة ائتأصيبية لى امل ير ائعقوبة املتقق ليها و ذئك بتحرير حمضر. املادة :43يبلغ م ير اإلقامة اجلامعية ائعقوبة ئألطرال املعريةت لى ء يسر ء رها بع اإلخط ار به افورا.
 املادة :44يكو اإلشعار بقرارائعقوبة كائتائ م:


مبلغا ئل عرى يبليغا إصاريا.
مسج

ملقه إذا كانت املخائقة مت ائ رجة ائثانية.
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مرس إىل اإلقامة اجلامعية األخرى إذا كانت ائعقوبة يت ثل ائطرص مل ة سرة لى األقل.

 -املادة :42ئلطائب املعاقب احلق ء يطعت ئ ى م ير اإلقام ة اجلامعي ة

ءج ل مخس ة ش ر يوم ا

يسر إبت ا مت ائتاريخ ائقعلم ئقرار ائعقوبة.
 جيب ء يكو ائطعت مكتوبا و مخرخا وممضيا مت ائطرل املعين باألمر. مل ير اإلقامة اجلامعية احلق املراجعة ءو يأكي ائعقوبة. املادة :41ميكت ئلطائب ء يطعت ئ ى اهلئية ائ ي ءص رت ائعقوب ة مت ى ظه رت راص ر ج ي ةائقضية.
 -إذا يوفرت راصر قبوئية ائطعتت لى ائرسيه إست ا ائلجرة ائتأصيبية مت ج ي

ضو مثاني ة ءي اا

( )29مت ياريخ إست ا امللو.
 املادة :40يستعي ائطائب املعاقب كل قوقه اجلامعية ر إسترقاذه ائعقوبة. -املادة :41يسقط قوبتا اإلنذار وائتوبيخ املسجلض

مل و ائطائ ب و يس حبا يلقاسي ا بع مض م س رة

وا ة.
 يرقضم قوبة ائطرص املخقت بع مضم سرتض لى ائعقوبة. يرفع ائطلب مكتوبا ئل ير ائذ يقي سلوك ائطائب مرذ ياريخ إختاذ قرار ائعقوبة. املادة  :49يت إ را هذا ائر اا ائ اخلم ءو يع يل ه بتق ي ك ل اإلقرتا ات ه ذا ائش أ إىل وزارةائتعلي وائبحث ائعل م ائي يعرضها لى تله ائتوجيه ئل يوا ائوطين ئلخ مات اجلامعية.
 املادة :21يبلغ هذا ائر اا ائ اخلم ئلطلبة شكل مليقات كافة اإلقامات اجلامعية.حرر بالجزائر في  22جوان 1991
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
إمضاء :عمار تو
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