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 لمحة تاریخیة

 2001سبتمبر  18المؤرخ في  01/278تم إنشاء المركز الجامعي بمقتضى المرسوم التنفیذي 
 : وضم معھدین 

 اآلداب واللغات -      

  العلوم القانونیة واإلداریة -      

  :تـطور الـمركز الـجامعي خنشلة

ل المرسوم التنفیذي تم تعدی 2006أوت  16المؤرخ في  06/281بموجب المرسوم التنفیذي 
  :بخمسة معاھد        لیصبح المركز الجامعي 01/278

  مــعھد اآلداب واللـــغات -    

  معھد العلوم القانونیة واإلداریة -    

  مـعھد الــعلوم والتكنولوجیا -    

  معھد عــلوم الطبیعة والحیاة -    

  .تسییرمعھد العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم ال -    

  ). 2011/03/28المؤرخ في  139/11المرسوم التنفیذي (معھد العلوم االجتماعیة واإلنسانیة  -     

  

  

  

 

  

 : ترقیة المركز الجامعي إلى جامعة
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أعلن فخامة رئیس الجمھوریة عن ترقیة المركز الجامعي إلى  2011دیسمبر  14بتاریخ 
  .مصاف الجامعات

المتضمن إنشاء جامعة  2012جوان  04المؤرخ في  246/12بمقتضى المرسوم التنفیذي 
  :المتكونة من الكلیات كما یأتي خنشلة

  كلیة العلوم والتكنولوجیا، •

  كلیة علوم الطبیعة والحیاة، •

  كلیة اآلداب واللغات، •

  ،واإلنسانیةكلیة العلوم االجتماعیة  •

  كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، •

 . وق والعلوم السیاسیةكلیة  الحق •

 

 

 

 

 

 

معالجـة الشھادة األصلیة المؤقتة للبكالوریـا أو الشھادة األجنبیة المعادلـة : األولالفصل 
  لھـا
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تعد الشھادة األصلیة المؤقتة للبكالوریا أوالشھادة األجنبیة المعادلة لھا وثیقة  : 10المادة 
  . إجباریة في ملف التسجیل

یوضع على ظھر الشھادة األصلیة المؤقتة للبكالوریا أو الشھادة  ینبغي أن : 02المادة 
  .األجنبیة المعادلة لھا ختم المؤسسة و تاریخ التسجیل في المؤسسة الجامعیة

ال یمكـن للطالـب سحـب الشھـادة األصلیـة المؤقتـة للبكالوریـا أو الشھادة  : 03المادة 
ھ و حصولھ على الشھادة النھائیة أو في حالة توقفھ األجنبیة المعادلة لھا إال بعد نھایة دراست

  .عن الدراسة وذلك بطلب منھ و مقابل وصل تسلیم

في حالة تعلیق الطالب لدراستھ أو التخلي عنھا ، و طلب سحب الشھادة األصلیة  : 04المادة 
غاء إل"المؤقتة للبكالوریا أو الشھادة األجنبیة المعادلة لھا ، یتم وجوبا ، وضع مالحظة 

ال یسمح للطالب فـي حالة إقصائھ من قبل المجلس  : 05المادة  على ظھر الشھادة"التسجیل
التأدیبي للمؤسسة ، سحب الشھادة األصلیة المؤقتة للبكالوریا أو الشھادة األجنبیة المعادلة لھا 

  .إال بعد انقضاء العقوبة

  التسجیل و إعادة التسجیل:  الفصل الثاني

حاملي شھادة البكالوریا ، أو لشھادة أجنبیة معترف بمعادلتھا ، التسجیل في یسمح ل :06المادة 
  . الدراسات الجامعیة لنیل شھادة اللیسانس

ال یستفید الطالب المتحصل على عدة شھادات للبكالوریا ، إال من تسجیل جامعي واحد فقط 
  . على المستوى الوطني

ة الماستر ، لحاملي شھادة اللیسانس أو لشھادة یفتح التسجیل في الدراسات الجامعیة لنیل شھاد
  أجنبیة معترف بمعادلتھا

یحدد الوزیر المكلف بالتعلیم العالي في كل سنة جامعیة ، شروط التسجیل في میادین تكوین 
  . اللیسانس و الماستر

 تتم عملیة التسجیل وإعادة التسجیل للطلبة في كل سنة جامعیة ینبغي على الطالب : 07المادة 
  . تسدید حقوق التسجیل اإلداري بعنوان كل سنة جامعیة

یتم تجدید . أثناء التسجیل النھائي ، تمنح للطالب شھادة مدرسیة و بطاقة الطالب  : 80المادة 
 ھذه البطاقة كل سنة جامعیة في إطار إعادة تسجیل الطالب بصفة منتظمة من طرف المؤسسة

.  

الف أي وثیقـة بیداغوجیـة ، یمكن استخراج نسخــة ثانیة فــي حالـة تضییع أو إتـ : 09المادة 
للوثیقــة المعنیة بعد تقدیم تصریح بالضیاع مسلم من قبل مصالح األمــن الوطنـي أو الدرك 

 .في كل الحـاالت ال یمكـن تسلیـم نسخة أخرى . الوطني 

  

  العطلة األكادیمیة: الفصل الثالث

   :لھ ألسباب استثنائیة تتمثل فيیمكن للطالب تعلیق تسجی: 01المادة 

    أمراض مزمنة     .1
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  األمومة     .2

  مرض لمدة طویلة     .3

  الخدمة الوطنیة     .4

بسبب  واألولیاءأو الفروع ، تنقل الزوج /المتعلقة باألصول و: (االلتزامات العائلیة      .5
  ...............) ... االلتزامات الوظیفیة

  .لم للطالب حتما شھادة عطلة أكادیمیة من قبل الھیئة المختصة لمؤسستھفي ھذه الحالة ، تس

  . یخضع تسییر العطل األكادیمیة للمؤسسة الجامعیة المعنیة

باستثناء حاالت القوة القاھرة ، یودع الطلب المبرر للعطلة األكادیمیة لدى  : 11المادة 
  . تحانات األولىالمصالح البیداغوجیة التي ینتمي إلیھا الطالب قبل االم

   .ال تمنح العطلة األكادیمیة إال مرة واحدة خالل المسار الدراسي : 12المادة 

إثر انتھاء العطلة األكادیمیة لسبب طبي ، یخضع إعادة إدماج الطالب لرأي خبیر  : 13المادة 
  .طبي تعینھ مؤسسة التعلیم العالي

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

: الرابع الفصل 
  تنظیم وسیر الدراسة

تلتزم إدارة الجامعة والكلیات واألقسام بإعالم الطلبة بجمیع النصوص القانونیة   :14دة الما
  .الخاصة بھم والمتعلقة بتنظیم الدراسة وتسییر الجامعة
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یجب على الطلبة االطالع على النصوص القانونیة الخاصة بھم والمتعلقة بتنظیم   :15المادة 
  .الدراسة وسیر الجامعة

  :ي التنظیم البیداغوجي للجامعة علىیحتو :16المادة 

  والتكوین في الطورین األول والثاني نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوین العالي
  المتواصل والشھادات والتكوین العالي في التدرج

  عمادة الكلیة  
 نیابة عمادة الكلیة المكلفة بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة.  
 رئاسة القسم.  
 ئاسة القسم المكلفة بالتدریس والتعلیم في التدرجنیابة ر.  
 اللجان البیداغوجیة لألقسام واللجان البیداغوجیة للتنسیق.  

تسھر نیابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوین العالي والتكوین المتواصل  :17المادة 
ت على السیر الحسن للتدریس، وتنظم تسییر ومتابعة التسجیالت والتحویال  والشھادات

البطاقات ، شھادات التسجیل ( ومراقبة المعارف وانتقال الطلبة ، وتسلم الوثائق البیداغوجیة 
  .للطالب في بدایة كل دخول جامعي) 

نیابة مدیریة الدراسات للكلیة المتكونة من مصالح التدریس والتعلیم والتقییم مكلفة   :18المادة
بتنظیم التسجیالت والتحویالت والسیر الحسن 

تنظیم التدریس، االمتحانات، نشر ( تدریس لل
أما نیابة رئاسة القسم المكلفة ). المعلومات البیداغوجیة

بالتدریس والتعلیم في التدرج فتسھر على سیر التعلیم 
واالمتحانات و عملیات مراقبة المعارف وبعض 

  .المسائل البیداغوجیة

یجب على القسم تعیین اللجان البیداغوجیة :* 19المادة
في بدایة كل دخول  ورئیساھامختلف السنوات ل

  .جامعي

اللجنة البیداغوجیة للسنة تتكون من كل األساتذة الذین یؤطرون السنة باإلضافة إلى ممثلي * 
  .الطلبة عن كل فوج

تعقد اللجنة البیداغوجیة اجتماعات دوریة عادیة تحدد من طرف اللجنة خالل  - :20المادة
  .إلى االجتماعات الطارئة نھایة كل اجتماع، باإلضافة

باإلضافة إلى نشاطات اللجنة البیداغوجیة المذكورة في النصوص، فإنھا تقوم  - :21المادة 
  :باآلتــي
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 متابعة سیر الدراسة لكل مقیاس ومدى التقدم في الدروس.  
 متابعة البرامج وخاصة محتویات المقیاس. 
 الدراسة وتأطیر الطلبة حث وتشجیع األساتذة على إقتراح مواضیع مذكرات نھایة. 
 معالجة المشاكل البیداغوجیة. 
 اقتراح برنامج االمتحانات.  
  برمجة محاضرات للزیادة في تحسین المستوى للطلبة. 
 متابعة تربصات الطلبة و مذكرات التخرج أو تقاریر التربص. 
 تدوین محاضر االجتماعات. 

الحصول على شــھادة جامعیة إال  ال یسـتطیع الطالب متابعة الدروس من أجل*  :22المادة
 .إذا كان مسـجال بطریقة نظـامیة

عندما ینھي الطالب دراستھ و یعلن عن نجاحھ بمحضر للمداوالت، تمنح لھ شھادة مؤقتة * 
بعد التحقق من وضعیتھ تجاه المكتبة والخدمات الجامعیة بتقدیم شھادات التبرئة، أما الشھادة 

  .حقالنھائیة فیستلمھا في وقت ال

یتوزع الطلبة حسب الشعبة في مجموعات أو أفواج من أجل الدروس یشرف  : 23المادة 
وكل مجموعة تتكون من عدة أفواج لألعمال التطبیقیة أو األعمال الموجھة . علیھا أستاذ

وعلى الطالب احترام تسجیلھ وعدم تغییر مجموعتھ أو فوجھ من محض إرادتھ دون إذن 
  .اإلدارة

  

  

  

 

  

  نمط الدروس: مسلخالفصل ا

   .یھدف الدرس إلى تقییم الجانب النظري للمادة المدرسة:  42المادة 

الطالب في  یعد حضور 
ضروریا ، و  الدروس 

الحضور لتقدیر  تترك إجباریة 
الفرقة   .البیداغوجیة 

تھدف األعمال   : 52المادة 
مساعدة الطالب  الموجھة إلى 

وتعمیق المعارف  على استیعاب 
الدرس بواسطة   المقدمة خالل
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  . تمارین تطبیقیة أو كل نشاط بیداغوجي تختاره الفرقة البیداغوجیة

إجباریا ، و یجب على األستاذ المكلف  الموجھة یعد حضور الطلبة في األعمال : 26المادة 
باألعمال الموجھة مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغیابات التي تؤخذ بعین 

   تقییماإلعتبار أثناء عملیة ال

تھدف األعمال التطبیقیة إلى مساعدة الطالب على تطبیق جزء أو كل المعارف :  27المادة 
المقدمة في الدرس والتي تم تعمیقھا في األعمال الموجھة كما یمكنھا أن تكون وسیلة لتوضیح 

  .ودعم للدرس

ستاذ المكلف إجباریا ، و یجب على األ التطبیقیة یعد حضور الطلبة في األعمال:  28المادة 
باألعمال التطبیقیة مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغیابات التي تؤخذ بعین 

   اإلعتبار أثناء عملیة التقییم

 إجباریا في المخابر أو في الورشات... ) مئزر عمل ( یعد ارتداء لباس مناسب  : 29المادة 
.  

بتحضیرھا ، و یساعده في ذلك مھندسو یقوم األستاذ المكلف باألعمال التطبیقیة  : 30المادة 
  . وتقنیو المخابر

  التخلي عن الدراسة و إعادة اإلدماج: السادسالفصل 

یعتبر الطالب المسجل بانتظام متخلیا عن دراستھ بعنوان السنة الجامعیة من :  31المادة 
ال طرف رئیس القسم ، إذا لم یحضر ألي شكل من أشكال التعلیم المنظمة في دروس و أعم

  . موجھة و أعمال تطبیقیة أو تربص خالل سداسي من السنة الجامعیة

یعتبر الطالب المسجل بانتظام مقصى من الدراسة بعنوان السنة الجامعیة إذا تقرر أنھ متخل 
  . عن الدراسة في السداسي من السنة الجامعیة

یة ، وجوبا ، بقائمة تبلغ مؤسسة التعلیم العالي الدیوان الوطني للخدمات الجامع: 32المادة 
  . الطلبة المتخلین عن دراستھم

فـي حالـة التخلـي عـن الدراسـة أو اإلقصـاء ، ال یرخص للطالب بإعادة اإلدماج :  33المادة 
إال مرة واحدة خالل مساره الدراسي، و ذلك بعد دراسة ملفھ من قبل الھیئات المعنیة و حسب 

 توفر األماكن البیداغوجیة

 .  

  المواظبة والغیاب في األعمال الموجھة و األعمال التطبیقیة: سابعالفصل ال

   یعد الحضور في األعمال الموجھة و األعمال التطبیقیة إجباریا طوال السداسي : 34المادة 

حتى و لو كانت مبررة في  خمس غیاباتغیر مبررة أو  ثالث غیاباتتؤدي  :35المادة 
ء الطالب من المادة و من الوحدة التعلیمیة التابعة حصص األعمال الموجھة للمادة إلى إقصا

  . لھا بعنوان السنة الجامعیة
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أو  ) تصفیة الكلى(یستفید الطلبة المعنیون بالمراقبة الطبیة المستمرة أو العالج  : 36المادة 
المطلوبون بصفة منتظمة في المنافسات الریاضیة للنخبة ، من نظام مواظبة خاص یناسب 

  . اماتھممتطلبات التز

مخبر، میدان و (في حالة الغیاب المبرر للطالب في حصة العمل التطبیقي  : 37المادة 
  . یحق لھ االستفادة من حصة استدراكیة إذا توفرت الشروط لذلك خالل السداسي) تربصات 

) مخبر ، میدان و تربصات (في حالة الغیاب غیر المبرر للطالـب فـي حصة العمـل التطبیقي 
  . عـن تقریر ھـذه الحصة 00/20ھ عالمة تمنح ل

  . في ھذه الحالة ، ال یمكن للطالب االستفادة من حصة استدراكیة

الغیابات غیر المبررة في حصص األعمال التطبیقیة إلى اإلقصاء ) 1/3( یؤدي أكثر من ثلث 
  .من المادة و من الوحدة التعلیمیة التابعة لھا بعنوان السداسي الجاري

أیام العمل (أیام ) 3(ینبـغي أن یبلـغ مبـرر الغـیاب إلى مصالح القسم خالل ثالثة  : 38المادة 
  .و إذا تعدى ھذا األجل یعتبر المبرر غیر مقبول. الموالیة لتاریخ الغیاب   )الفعلیة

یجب على رئیس القسم ) یعد ختم البرید إثباتا لذلك ( في حالة تبلیغ المبرر عن طریق البرید 
ى مبرر الغیاب بحیث یحدد تاریخ إیداعھ ، و ذلك قبل تسلیمھ لمسؤول المادة التأشیر عل

  .أوالوحدة التعلیمیة المعنیة

  .تدرج نسخة من ھذا المبرر في ملف الطالب

  سیر االمتحانات: الثامن الفصل

یحدد جدول امتحانات المراقبة لكل مادة ، مـدد االمتحانات و تواریخ و أماكن  :93المادة 
  . وكذا تنظیم الحراسة إجرائھا

یجب إعالم الطلبة بھذا الجدول عن طریق النشر القانوني أو أي وسیط إعالمي آخر و بالنسبة 
  . لألساتذة عن طریق مذكرة في بدایة السداسي

أثناء امتحانات المراقبة ، ینبغي على الطلبة احترام كل التوجیھات المقدمة إلیھم  : 40المادة 
 .راقبینمن قبل األساتذة الم

 

  

   :ال یسمح ألي طالب المشاركة في االمتحان : 41المادة  

 ، إذا لم یكن مسجال في القوائم الرسمیة للمؤسسة  
 إذا وصل إلى قاعة االمتحان نصف ساعة بعد توزیع المواضیع .  
  ال یسمح ألي طالب بمغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي نصف ساعة من توزیع

  .مواضیع االمتحان
 مح للطالب العودة مرة ثانیة إلى قاعة االمتحان بعد تسلیمھ ورقة االمتحانال یس .  
 و في حالة االضطرار ، یسمح لھ بالخروج بمرافقة أحد األساتذة المراقبین .  
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من أجل السیر الحسن لالمتحان ، ینبغي على كل طالب أن یتزود بكل األدوات  : 42المادة 
و ال یسمح لھ استعارة أیة أداة . تحان في ظروف حسنة المسموح بھا لتمكینھ من إجراء االم

  . دون الموافقة المسبقة لألستاذ المراقب

   .تجرى مراقبة صارمة لھویة الطلبة أثناء إجراء االمتحانات : 43المادة 

تضبط قائمة حضور الطلبة من قبل األساتذة المراقبین داخل كل مدرج وقاعة  : 44المادة 
حتى ولو ( ل الطلبة الذین شاركوا في االمتحان تسلیم أوراق امتحانھم یجب على ك. امتحانات

  ) كانت بیضاء

على إثر انتھاء االمتحان یدون محضر الحراسة ، و یسلم إلى القسم أو الھیئة التابعة مرفوقا 
  : بقائمة الطلبة المشاركین في االمتحان ، یتضمن المعلومات التالیة

 ن ،تسمیة المادة و طبیعة االمتحا  
 ، مكان و تاریخ و توقیت و مدة إجراء االمتحان  
 ، اسم و لقب و إمضاء األساتذة المراقبین  
 ، اسم و لقب األساتذة المراقبین الغائبین في الحراسة  
 ، عدد أوراق االمتحان المسلمة عند انتھاء االمتحان  
 ماسم و لقب الطلبة المشاركین في االمتحان والذین لم یسلموا أوراق امتحانھ .  
 ، الحوادث والمالحظات الخاصة باالمتحان 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

: التاسع الفصل 
في  الغیابات 

  االمتحانات
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یسمح الغیاب المبرر في االمتحان النھائي للطالب بالمشاركة في الدورة  : 45المادة 
  . االستدراكیة لنفس االمتحان

في . في ذلك االمتحان  00/20یؤدي الغیاب غیر المبرر في االمتحان النھائي إلى منح عالمة 
  .ھذه الحالة ال یستفید الطالب من الدورة االستدراكیة لنفس االمتحان

   :حاالت الغیابات المبررة المقبولة : 46المادة 

  ثالثة أیام مسموح بھا: شھادة و فاة ( وفاة األصول و الفروع و األقرباء(  
  ثالثة أیام مسموح بھا: عقد الزواج ( زواج المعني (  
 ثالثة أیام مسموح بھا بالنسبـة لألبوة و : شھادة الوالدة ( لة األبوة أو األمومة عط

  )حسب الشھادة الطبیة بالنسبة لألم
  عدد أیام الغیاب المسموح بھا : شھادة اإلقامة بالمستشفى( اإلقامة بالمستشفى للمعني

  )حسب مدة المكوث بالمستشفى
  عدد أیام الغیاب المسموح : یب محلفشھادة طبیة مسلمة من قبل طب( مرض المعني

  )بھا حسب مدة التوقف عن العمل
  الوثائق المبررة تسلم من طرف الھیئات المؤھلة ، عدد ( استدعاء أو دعوة رسمیة

  ) أیام الغیاب المسموح بھا حسب مدة النشاط
 حاالت قاھرة أخرى مبررة .  

أیام العمل ( أیام ) 3(سم خالل ثالثة ینبغـي أن یبلـغ مبرر الغیاب إلى مصالـح الق : 47المادة 
  و إذا تعدى ھذا األجل ،. الموالیة لتاریخ الغیاب ) الفعلیة 

في حالة تبلیـغ المبـرر عن طریق البرید وفي نفس اآلجال . یعتبر المبرر غیر مقبول 
یجب على رئیس القسم التأشیر على مبرر الغیاب بحیث ) یعد ختم البرید إثباتا لذلك )

تدرج . اریخ إیداعھ ، وذلك قبل تسلیمھ لمسؤول المادة أو الوحدة التعلیمیة المعنیة یحدد ت
  .نسخة من ھذا المبرر في ملف الطالب

  

  

  

  

  

  

الفصل 
: العاشر

إعادة  تصحیح و 
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  تصحیح أوراق االمتحان و اإلطالع علیھا

شر نموذج إثر االنتھاء من كل امتحان ، على األستاذ المسؤول عن المادة ن : 48المادة 
  . مصحح لالمتحان وسلم مفصل للتنقیط

ینبغي نشر كل العالمات قبل المداوالت لیتسنى إعالم األستاذ بكل خطأ أثناء صب  :49المادة 
  . أو حساب المعدل من أجل تصحیحھ عند االقتضاء قبل المداوالت/ العالمات و 

ال یحق . تحان ، حقا للطالبیعد اإلطالع على أوراق امتحانھ بعد تصحیح كل ام : 50المادة 
  . للطالب اإلطالع على أوراق االمتحان االستدراكي

بعد إطالع الطالب على أوراق امتحانھ وعلى النموذج المصحح لالمتحان والسلـم  : 51المادة 
المفصل للتنقیـط ، یمكن للطالـب غیـر الراضي عن عالماتھ ،طلب تصحیح ثان وذلك في 

الموالیین لإلطالع و ال یقبـل أي طعن خارج ھذه ) مي العمل الفعلیینیو(    أجل أقصاه یومین
  . المدة یمكن أن تسفر عملیة معالجة الطعـن ، عن تصحیح ثان

یجب إیداع الطلب الخطـي من أجل تصحیح ثان لدى رئیس القسم الذي یتخذ  : 52المادة 
تصحیح الثاني ، یكون من رتبة التدابیر الالزمة المحاطة بالسریة، لتعیین األستاذ المكلف بال

  . أعلـى أو مساویـة و من نفـس تخصـص األستـاذ المصحـح األول

في ھذه . علـى إثـر التصحیـح الثاني ، تقـارن العالمة الثانیـة بالعالمة األولى :53المادة 
  : الحالة

 إذا كان الفارق بین العالمة الثانیة والعالمة األولى أقل من ثالث نقاط ، یؤخذ 
  . المعدل الحسابي بین العالمتین في الحسبان

  إذا كانت العالمة الثانیة أعلـى من العالمة األولى وكان الفارق یسـاوي أو یفوق
   . ثالث نقاط تؤخذ العالمة األعلى في الحسبان

  إذا كانت العالمة الثانیة أدنى من العالمة األولى و كان الفارق یسـاوي أو یفوق
  . العالمة الدنیا في الحسبان نھائیا و یحال الطالب على المجلس التأدیبيثالث نقاط ، تؤخذ 

إثر انتھـاء عملیة إطـالع الطلبة على أوراق االمتحان واحتمال وجود  : 54المادة 
  .طلبات إلعادة التصحیـح ، ینبغي تسلیم عالمات وأوراق االمتحـان إلى رئیس القسم

 

 

 

  

  التلجنة المداو: الفصل الحادي عشر  

تعتبر  :55 المادة 
المداوالت المجال األمثل الذي یتم فیھ التطرق بشكل سري، إلى عملیات تقییم نشاط الطلبة 
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وتعتبر المشاركة في فعالیات ھذه المداوالت عمال بیداغوجیا . لفترة سداسي من الدراسة 
  .یتوج سلسلة الواجبات البیداغوجیة لألستاذ

تخذ قراراتھا وفقا لألغلبیة البسیطة ألعضائھا ، وفي حالة إن اللجنة سیدة في مداوالتھا وت
  .تساوي األصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

تنظم لجنة المداوالت للوحدة التعلیمیة في نھایة كل دورة امتحان ، في ھذه الحالة  : 56المادة
المشكلة تضم لجنة المداوالت أساتذة الدروس واألعمال الموجھة واألعمال التطبیقیة للمواد 

  .للوحدة التعلیمیة

ُیعد تسلیم عالمات الوحدة التعلیمیة وعالمات المواد المشكلة لھا إلى رئیس القسم  : 57المادة 
  . إجباریا

  .یجب أن یسلم محضر عالمات الوحدة التعلیمیة مرفوقا بمحاضر عالمات المواد المشكلة لھا

لى رئیس القسم ، في أجل أقصاه والتوصیات الممكنة الخاصة بالمداوالت في ظرف مغلق إ
  . قبل تاریخ إجراء المداوالت السداسیة) یوم العمل المفتوح(ساعة  24

تنظم لجان المداوالت للسداسي في نھایة كل دورة امتحان  ، تضم لجنة  : 58المادة 
  . المداوالت األساتذة المسؤولون عن الوحدات التعلیمیة المشكلة للسداسي

ئیس لجنة مداوالت السداسي من بین أعضاء اللجنة من ذوي الرتبة العلیا یعین ر : 59المادة 
   .من طرف الھیئة البیداغوجیة التابعة

   .یعد حضور كل أعضاء لجنة المداوالت إجباریا : 06المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

المادة 
16 : 

تتمثل 
  : مھمة أعضاء لجنة المداوالت في



13 
 

 حصلة خالل السداسي،المصادقة على تمدرس الطلبة ونتائجھم الم  
  إبداء الرأي في انتقال وتأجیل أو إقصاء الطلبة من المواد والوحدات التعلیمیة ومن

  . السداسي
  إنقاذ الطلبة ،إذ اقتضى األمر ، حالة بحالة بتقدیر شامل لتمدرسھم باعتماد معاییر

الة یجب ترفیع الخ، وفي ھذه الح...كالمواظبة ، التدرج البیداغوجي ، المشاركة ، االنضباط 
  . 10/20العالمة المعنیة باالنقاذ إلى 

  ال یمكن اعتبار اإلنقاذ حقا مكتسبا للطالب بل یعد من صالحیات لجنة المداوالت
  .حصرا

 اقتراح توجیھ الطالب الذي ھو في وضعیة إخفاق عند االقتضاء.  
 صادقة من بین صالحیات لجنة المداوالت للسداسي األخیر من طور التعلیم أیضا الم

على مجمل تمدرس الطلبة لنفس الدفعة وتقدم محضر المداوالت لمدیر المؤسسة یتضمن قائمة 
  .الطلبة المتفوقین بغرض إعداد شھادات النجاح المؤقتة والشھادات النھائیة وتسلیمھا لھم

یلتزم أعضاء لجان المداوالت بالحفاظ على سریة المداوالت ، تعَرض مخالفة ھذه  :26المادة 
  .قاعدة صاحبھا إلجراءات تأدیبیةال

یجب أن یتضمن محضر المداوالت المؤرخ والخالي من الشطب والخدش ،  :36المادة 
  : العناصر التالیة

  كشف النقاط الشامل لمعدالت العامة لكل مادة ولكل وحدة تعلیمیة ولكل سداسي وكذا
  .األرصدة المكتسبة

 اسم ولقب كل عضو من أعضاء اللجنة.  
 طلبة الناجحین والراسبین أو المفصولیننتائج ال.  
  النسبة العامة حسب كل مادة وحسب كل وحدة تعلیمیة للناجحین والراسبین

  .والمتخلین والمفصولین بالنسبة لعدد المسجلین
 إمضاءات أعضاء اللجنة المشاركین في المداوالت .  
 إسم ولقب أعضاء اللجنة الغائبین.   
  من قبل لجنة المداوالتمعاییر اإلنقاذ المتفق علیھا.  
 تقریرا عن المداوالت.  

أو عن طریق مواقع الویب /یجب إعالم الطلبة عن طریق النشر القانوني و : 64المادة
  .للمؤسسة بالنتائج النھائیة للمداوالت عند المصادقة علیھا

في حالة ثبوت خطأ في أساسیات المحضر أو في صـب العالمـات أو حساب  : 65المادة
) أیام العمل الفعلیة( المعدل، یمكن للطالب تقدیم طعن إلى رئیس القسم في غضون الثالثة أیام 

یتكفل رئیس القسم بإحالة ھذا الطعن . الموالیة إلعالن المحضر األولي للمداوالت كأقصى حد
  . ال یقبل أي طعن خارج ھذه المدة .على لجنة المداوالت 

تستدعى نفس لجنة المداوالت مجددا لمناقشة الطعون المقدمة من قبل الطلبة  :66المادة 
والقیام بتصحیح األخطاء على اثر ھذه المداوالت، یحرر محضر بنفس الشروط السابقة 

  ."لبالمحضر المصحح واإلضافي للمحضر األو"للمحضر األول ویعنون ھذا المحضر 
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  ترتیب وتوجیھ الطلبة: الفصل الثاني عشر

بترتیب وتوجیھ الطلبة ، یرأسھا نائب العمید " لجنــة الترتیــب والتوجیـھ" تقوم  :76المادة 
. المكلف بالدراسات أو نائب المدیر المكلف بالدراسات وتجتمع بعد مداوالت نھایة السنة 

في الدفعة وفي توجیـھ الطلبة واالستفادة من  األوائل  یمكن أن یفید ھذا الترتیب فــي تحدید
  .....المنـح

  . تحدد كیفیات الترتیب بمنشور من وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

   :تتشكل لجنة الترتیب و التوجیھ من : 68المادة 

  ،نائب العمید المكلف بالدراسات أو نائب المدیر المكلف بالدراسات، رئیسا  
 یة ، أعضاءا ، رؤساء األقسام المعن  
 ، مسئولو المیدان المعني  

في محضر یحتوي على ترتیب الطلبة ، " لجـنة الترتیـب والتوجیھ" تـدون نتائــج : 69المادة 
  .ممضي من طرف أعضائھا و یبلغ للطلبة عن طریق النشر

ساعة  48یمكن للطالب إیداع طعـن لدى الھیئة البیداغوجیة التابعة في اجل أقصاه 
  .لنشر المحضر الموالیة

  

  

  

  

 

 

 

  

الثالث  الفصل 

 المجالس التأدیبیة:عشر
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یخضع الطلبة لقواعد اآلداب العامة والحفاظ على النظام في الجامعة ، التي ترتكز -:70المادة
والحفاظ على ممتلكات وتجھیزات المؤسسة  على احترام الغیر، حسن المعاملة، والتسامح

  .االبتدائیة للنظافة والمظھر والتعاملویجب علیھم بالخصوص احترام القواعد 

  عدم اصطحاب األشخاص األجانب عن المؤسسة إلى المقرات اإلداریة
  .والبیداغوجیة

 عدم سیاقة السیارات وتوقیفھا في األماكن المخصصة للراجلین.  
  عدم السیر أو اللعب في المساحات الخضراء واحترام القواعد التي تضبط سیر

  .النشاطات البیداغوجیة

في حالة الضرورة یكون كل طالب محل تفتیش جدي لألشیاء التي یحملھا -:71المادة
وللسیارة من طرف أعوان المراقبة واألمن للجامعة، وفي حالة الرفض یمنع من الدخول 

  .للجامعة و تتخذ إجراءات تأدیبیة ضـده
  
  

 96: القرار رقم   تمارس السلطة التأدیبیة المكونة لھذا الغرض والمذكورة في - :72المادة
  :على النحو التالي 09/06/1989بتاریخ 

 مجلس التأدیب للكلیة أو المعھد من أجل مخالفات من الدرجة األولى.  
  .محاولة الغش في االمتحانات .1
  .في االمتحانات  غش مضبوط معترف بھ  .2
  .شتم وكالم مغرض في حق مستخدمي الجامعة .3
  .معةالعصیان الموصوف اتجاه مجموع مستخدمي الجا .4

  .مجلس التأدیب للجامعة من أجل مخالفات من الدرجة الثانیة

  .االمتحاناتغش مع سبق اإلصرار في  .1
 .تكرار مخالفات الدرجة األولى .2
 .عرقلة السیر الحسن للجامعة باستعمال العنف والفوضى ومختلف الطرق األخرى .3
 .انتحال شخصیة الغیر والتزویر .4
 .الجامعة والطلبةفي حق مجموع مستخدمي  االدعاء والكذب .5
أعمال التشویش وزرع الفوضى المؤدیة إلى عرقلة السـیر الحسـن للنشاطات  .6

 .البیداغوجیة مقاطعة، اعتراض و منع الحضور إلى الدروس واالمتحانات
 .سرقة واستغالل الثقة وتحویل ممتلكات المؤسسة لألساتذة والطلبة .7
األبواب، النوافذ، الحنفیات  تكسیر الكراسي، الطاوالت،(إتالف ممتلكات المؤسسة  .8

 .)إلخ...وألواح الملصقات 

 :العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة األولى والثانیة ھي -:73المادة
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  :مخالفات الدرجة األولى

  .اإلنذار الشفھي .1
 .اإلنذار الكتابي .2
 .التوبیخ .3

 :الثانیةمخالفات الدرجة 

  .سنةالطرد لمدة سداسي أو  .1
 .الطرد لسنة أو سنتین .2
 .الطرد النھائي .3

كلیة أو معھد إنشاء  یتعین على كل -:74المادة
مدیر المعھد أو / مجلس تأدیبي یرأسھ عمید الكلیة 

المعھد من /یتكون المجلس التأدیبي للكلیة   ینویھمن 
 .خمسة أعضاء دائمین وخمسة مستخلفین یحضرون فقط في حالة غیاب األعضاء الدائمین

  :ن للمجلس ھماألعضاء الدائمو -: 75المادة

 مدیر المعھد أو من ینوبھ/عمید الكلیة.  
 مدیر المعھد/ثالثة أساتذة دائمین وثالثة مستخلفین معینین من طرف عمید الكلیة. 
 عضو دائم وآخـر مستخلف منتخب عن الطلبة. 

ینشأ أیضا المجلس التأدیبي للجامعة الذي یرأسھ مدیر الجامعة أو نائب المدیر  -:76المادة
یتكون المجلس . لمتواصل والشھاداتفي الطورین األول و الثاني و التكوین االعالي للتكوین 

التأدیبي للجامعة من سبعة أعضاء دائمین وسبعة مستخلفین یحضرون فقط في حالة غیاب 
 .األعضاء الدائمین

 

 

  :األعضاء الدائمین للمجلس التأدیبي للجامعة ھم -:77المادة

 المكلف بالتكوین العالي والتكوین المتواصل  مدیر الجامعة أو نائب المدیر
  .والشھادات

 خمسة أساتذة دائمین وخمسة مستخلفین معینین من طرف مدیر الجامعة. 
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 .ممثل واحد عن مجموع طلبة الجامعة منتخب دائم و آخر مستخلف

  مبـادئ عامـة في نظام ل م د: الرابع عشرالفصل 

نسجمة من الشعب والتخصصات تترجم مجال یعتبر میدان التكوین مجموعة م :78المادة 
  . كفاءات مؤسسة التعلیم العالي

   .تعتبر الشعبة تفرعا لمیدان تكوین و تحدد خصوصیة التعلیم داخل ھذا المیدان : 97المادة 

  . یمكن للشعبة أن تكون أحادیة التخصص أو متعددة التخصصات

لتكوین والكفاءات الواجب تحصیلھا یعتبر التخصص تشعبا للفرع ، یحدد مسلك ا : 80المادة 
  من قبل الطالب

–  08من المرسوم التنفیذي رقم  3تتكون الوحدة التعلیمیة كما نصت علیھ المادة  : 81المادة 
المتضمن نظام  2008غشت سنة  19الموافق  1429شعبان عام  17المؤرخ في  265

ادة الدكتوراه ، المذكور أعاله الدراسات للحصول على شھادة اللیسانس و شھادة الماستر و شھ
دروس ، أعمال موجھة ، أعمال ( ، من مادة أو أكثر ، تقدم وفق عدة أشكـال من التدریس 

  .)تطبیقیة ، محاضرات ، ملتقیات ، مشاریع ، تربصات

  . یمكن للوحدة التعلیمیة أن تكون إجباریة أو اختیاریة

  .ونة لھا معامل و تقیم بعالمةیسند للوحدة التعلیمیة والمواد المك : 82المادة 

تحدد قیمة الوحدة التعلیمیة . تقاس الوحدة التعلیمیة والمواد المشكلة لھا بأرصدة  : 83المادة 
المقاسة بأرصدة ، حسب الحجم الساعي للسداسي الضروري الكتساب المعارف و المؤھالت 

حجـم النشاطات الواجب أعاله و كذلك حسب  5عن طریق أشكال التعلیم المذكورة في المادة 
عـمـل شخصي ، تقریر ، مذكرة ،  ) على الطالب القیام بھا في نفـس السداسي

  .) ........................تربص

ساعة في السداسـي ، و یشمل  25و  20حجما ساعیا ما بیـن ) 01(یعادل الرصید الواحد 
أعاله  5المذكورة في المادة  ساعات التدریس المقدمة للطالب عن طریق مختلف أشكال التعلیم

  .، وكذا الساعات المقدرة للعمل الشخصي للطالب

) 30(تحدد القیمة اإلجمالیة لألرصدة المسندة للوحدات التعلیمیة المكونة للسداسي بثالثین 
  .رصیدا

یعتبر المسلك النموذجي ترتیبا منسجما للوحدات التعلیمیة المكونة لمسار دراسي  : 84المادة 
ینظم المسلك النموذجي بصفة . ة من قبل فریق التكوین ضمن إطار عرض التكوین المحدد

  . تسمح للطالب ببناء مشروع تكوینھ تدریجیا

یمكن لكل طالب بناء مسلك فردي بمساعدة و متابعة فریق أو عدة فرق تكوین لدى مؤسسة أو 
  . عدة مؤسسات للتعلیم العالي

الطالب من تعدیل مسلك تكوینھ في مؤسستھ األصلیة یعتبر المعبر فرصة تمكن  : 85المادة 
  . أو في مؤسسة أخرى طبقا لمبدأ الحركیة

  تنظیم التعلیم في نظام ل م د: عشر الخامسالفصل 



18 
 

ینظم التكوین لنیل شھادة اللیسانس أو شھادة الماستر حسب میادین التكوین و  :86المادة 
یسمح ھذا , شكل مسالك نموذجیة یقدم ھذا التكوین على . حسب الشعب و التخصصات 

التنظیم للطالب باختیار المسلك النموذجي أو بناء مسلك تكوین فردي وفق مؤھالتھ ومشروعھ 
 . المھني المستقبلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

یتضمن التكوین حسب المسالك و المستویـات المتعددة ، تعلیما نظریا و منھجیا و  : 78المادة 
مكن أن یتضمن التكوین وفقا ألھدافھ ، عالوة على ضمان اكتساب الطلبة ی. تطبیقیا و مطبقا 

ثقافة عامة ، عناصر ما قبل تمھینیـة و عناصر تمھینیة ، و مشاریع فردیة ، أو جماعیة ، و 
تربص أو عدة تربصات ، و كذا تعلم طرق العمل الجامعي و استعمال مصادر التوثیق 

  . كم في اللغات األجنبیةووسائل اإلعالم اآللي ، و كذا التح

كما یمكن أن یتضمن التكوین أیضا تحریر مذكرة أو تقریر تربص أو انجاز مشروع نھایة 
  .الدراسة

  . یمكن أن یتضمن التكوین في الطور الثاني تدریبا للطالب على البحث

 



19 
 

  .ینظم التعلیم في كل مسلك تكوین في سداسیات تتضمن وحدات تعلیمیة :88المادة 

سداسیات تتضمن ثالثة ) 6(تنظم مسالك التكوین لنیل شھادة اللیسانس في ستة  :98المادة 
  : مراحل) 03(

تمثل المرحلة األولـى مرحلة التعرف على الحیـاة الجامعیـة و التكیف معھا و اكتشاف   -   -1
  . المبادئ األولیة للتخصصات

  و التوجیھ التدریجي،تمثل المرحلة الثانیة مرحلة التعمق و ترسیخ المعارف   -  -2

تمثل المرحلة الثالثة مرحلة التخصص ، و تسمح باكتساب المعارف والمؤھالت في  -    -3
  المختار .التخصص 

سداسیات ، تتضمن ) 4(تنظم مسالك التكوین لنیل شھادة الماستر في أربعة  : 90المادة 
  ):2(مرحلتین

 خصصات لنفس میدان المرحلة األولى تخصص للتعلیم المشترك لعدة شعب أو ت
  . التكوین و كذا لتعمیق المعارف و التوجیھ التدریجي

  المرحلة الثانیة تتضمن تخصص التكوین و تدریب الطالب على البحث و تحریر
  .مذكرة

 

 

 

 

 

  

  مراقبة المعارف و المؤھالت في نظام ل م د: عشر السادسالفصل 

یتم  :  91المادة 
في كل 

تقییم  سداسي 
المؤھالت 

ب واكتسا
لكل  المعارف 

وحدة 
عن  تعلیمیة إما 

طریق 
المراقبة 
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تعطى األولویـة قدر  . المستمرة و المنتظمة أو عن طریق إمتحـان نھائي أو كالھما معا
  . اإلمكان لتطبیق طریقـة المراقبة المستمـرة و المنتظمة

د ینشر رئیس القسم بالتشاور مع فریق التكوین في بدایة كل سداسي ، عد :92المادة 
و طبیعتھـا و مدتھا وكـذلك طریقة أوطرق المراقبة المعتمـدة و الموازنة المطبقة   اإلختبارات

  .تتعلق الموازنة بطبیعة اإلختبارات و بطرق المراقبة المعتمدة. 

   :یشمل تقییم الطالب حسب مسلك التكوین ما یلي : 93المادة 

  الدروس  
  األعمال التطبیقیة  
  األعمال الموجھة  
 جات المیدانیة الخر  
  التربصات التطبیقیة  
  الملتقیات  
  العمل الشخصي 

  
  

یحسب معدل عالمات األعمال  : 94المادة 
یمكن . الموجھة ، من عالمات تقییم الطالب 

تنظیم ھـذه التقییمات في شكل عروض و 
 تترك عملیة الموازنة لھذه العناصر . الخ... أسئلـة كتابیـة و فروض منزلیة و عمل فردي 

  .لتقدیر الفرقة البیداغوجیة

تحسب عالمة األعمال التطبیقیة على أساس معدل عالمات اإلختبارات و :  95المادة 
  . عالمات التقاریر وفق موازنة تقدرھا الفرقة البیداغوجیة

تنظم كل سداسي دورتین لمراقبة المعارف والمؤھالت ، و تعتبر الدورة الثانیة  :96المادة 
  . دورة استدراكیة

 تنظم الدورات االستدراكیة لكل سداسي لنفس السنة الجامعیة ، في أجل أقصاه شھر سبتمبر

   

تكتسب الوحدة التعلیمیة نھائیا من طرف كل طالب ، تحصل على كل المواد  : 97المادة 
  . المكونة لھذه الوحدة

  . 10/20و تفوق تعتبر المادة مكتسبة إذا كانت العالمة المحصل علیھا في ھذه المادة تساوي أ

تكتسب الوحدة التعلیمیة أیضا عن طریق التعویض ، إذا كان معدل مجموع العالمات 
  . 10/20المحصل علیھا في المواد المكونة لھا ، موزونة بمعامالتھا یساوي أو یفوق 

و في الحالة تعتبر . ینجم عن اكتساب الوحدة التعلیمیة أیضا اكتساب األرصدة المسندة لھا 
  ة المحصل علیھا قابلة لالحتفاظ في نفس مسلك التكوین األرصد

  . و قابلة للتحویل في أي مسلك تكوین آخر یتضمن ھذه الوحدة
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ال یسمح اإلقصاء من مادة مكونة للوحدة التعلیمیة باكتساب ھذه الوحدة ، من خالل حساب 
  . معدل العالمات المحصل علیھا في المواد األخرى المكونة لذات الوحدة

یعتبر السداسي مكتسبا بالنسبة لكل طالب تحصل على مجموع الوحدات التعلیمیة  : 98لمادة ا
  . أعاله 97المكونة لھ وفقا للشروط المحددة في المادة 

یعتبر السداسي مكتسبا أیضا عن طریق التعویض ما بین مختلف الوحدات التعلیمیة على 
  :النحو اآلتي

اس معدالت الوحدات التعلیمیة المكونة للسداسي ، یحسب المعدل العام للسداسي على أس
كان ھذا المعدل یساوي  موزونة بالمعامالت الخاصة بھا ، وعندئذ یعتبر السداسي مكتسبا إذا

  .10/20أو یفوق 

 رصیدا) 30(ینجم عن اكتساب السداسي ، اكتساب األرصدة المسندة لھ والبالغ عددھا ثالثون 
.  

  . ادة أو من وحدة تعلیمیة االستفادة من التعویضال یسمح للطالب المقصى من م

في حالة اإلخفاق في الدورة األولى ، یتقدم الطالب للمشاركة في الدورة  : 99المادة 
   . االستدراكیة بالنسبة لالختبارات المتعلقة بالوحدات التعلیمیة غیر المكتسبة

المذكورة أعاله، و یتقدم فقط  98دة في ھذه الحالة ، یحتفظ الطالب بالمواد المكتسبـة طبقا للما
  . لالختبارات المتعلقة بالمواد غیر المكتسبة

أعاله ، یمكن  98في حالة اكتساب وحدة تعلیمیة عن طریق التعویض المقرر في المادة 
  السماح للطالب بالمشاركة في الدورة االستدراكیة بالنسبة لالختبارات

  . وحدةالمتعلقة بالمواد غیر المكتسبة لھذه ال

خالل الدورة االستدراكیة ، تحدد العالمة الخاصة بكل مادة معینة على أساس  : 100المادة 
مراقبة المعارف و المؤھالت  تكیفیاالعالمة المحصل علیھا في الدورة االستدراكیة وفق 

أعاله یعتمد المعدل األفضل المحصل علیھ بین الدورة األولى  98المحددة طبقا ألحكام المادة 
  . و الدورة االستدراكیة عالمة نھائیة

إثر الدورة االستدراكیة ، تعتبر الوحدة التعلیمیة و كذا السداسي محصل علیھما  : 101المادة 
  . و المذكورتین أعاله98و 97وفق نفس أحكام المادتین 

المذكورة أعاله ، فإن األرصدة  97في حالة عدم اكتساب وحدة تعلیمیة طبقا ألحكام المادة 
  . المسندة للمواد المكتسبة والمكونة لھا یتم االحتفاظ بھا

   :یطبق مبدأ التعویض على :102المادة 

  یسمح التعویض باكتساب الوحدة التعلیمیة من خالل حساب معدل : الوحدة التعلیمیة
  . عالمات المواد المشكلة لھا والموزونة بمعامالتھا

  ن خالل حساب معدل عالمات یسمح التعویض باكتساب السداسي م: السداسي
  . الوحدات التعلیمیة المشكلة للسداسي و الموزونة بمعامالتھا

  3، ل 2، ل 1ل( یسمح التعویض باكتساب مستوى )  3،ل 2، ل 1ل ( مستوى  (
 .من خالل حساب معدل عالمات الوحدات التعلیمیة المشكلة لھ و الموزونة بمعامالتھا 
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الفصل  :عشر  بعالسا
الدراسات نظام  التدرج في 

  ل م د

یعتبر  : 103 المادة 
من السداسي  االنتقال 
األول إلى السداسي الثاني لنفس السنة الجامعیة ولنفس مسلك التكوین حقا لكل طالب 

  .مسجل بصفة منتظمة

  التدرج في دراسات اللیسانس نظام ل م د: عشر  الثامنالفصل 

ة األولى إلى السنة الثانیة لیسانس حقا للطالب الذي یعتبر االنتقال من السن : 104المادة 
  . تحصل على السداسیین األولین لمسار التكوین

یمكن السماح للطالب باالنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانیة لیسانس ، إذا تحصل على 
  . على األقل في سداسي 1/3رصیدا على األقل ، منھا ) 30(ثالثین 

االنتقال من السنة الثانیة إلى السنة الثالثة لیسانس ، حقا للطالب الذي  یعتبر : 105المادة 
  . تحصل على السداسیات األربعة لمسار التكوین

یمكن السماح للطالب باالنتقال من السنة الثانیة إلى السنة الثالثة لیسانس ، إذا تحصل على 
ساسیة المطلوبة مسبقا رصیدا على األقل ، و اكتسب الوحدات التعلیمیة األ) 90(تسعین 

  . لمواصلة الدراسات في التخصص

یمكن للطالب المسموح لھ باالنتقال في مسلك التكوین وفق شروط االنتقال  : 106المادة 
  .المذكورتین أعاله ،االحتفاظ بالمواد المكتسبة 105و  104الواردة في المادتین 

ة الدروس و األعمال الموجھة و وفي ھذه الحالة فإن إجبار الطالب أو إعفاءه من متابع
  . األعمال التطبیقیة بالنسبة للمواد غیر المكتسبة من صالحیات فریق التكوین

یمكن ، حسـب الحالـة ، السماح للطالب الراسب فـي السنة الثانیة أو السنة  : 710المادة 
تكوین آخر  مسلك الثالثة في مسلك تكوین ، بإعادة التسجیل في نفس المسلك أو توجیھھ نحو 

  . من طرف فریق التكوین
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تعطى قدر المستطاع األولویة لعملیة توجیھ الطلبة الذین ھم في حالة إخفاق ضمن مسلك 
  . التكوین األولى

ینبغي أن تـؤدي ھذه العملیة ، عـن طریق المعابـر إلى بناء مسلك فردي یتوافق وقدرات 
  . ساره الدراسيالطالب التي من شأنھا أن تسمح لھ بتدرج أفضل في م

) 5(فـي كـل الحـاالت ، ال یمكـن للطالب المسجل فـي اللیسانس البقـاء أكثـر من خمس 
  .توجیھ سنوات ، حتى في حالة إعادة

رصیدا أو أكثر التسجیل لسنة إضافیة  120بینما یمكن السماح للطالب الذي تحصل على
  .استثنائیا

 

 

 

 

 

  

  ت الماسترالتدرج في دراسا: عشر  التاسعالفصل 

یعتبر االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانیة ماستر حقا للطالب الذي تحصل  :108المادة 
  . على السداسیین األولین لمسار التكوین
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یمكن السماح للطالب باإلنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانیة ماستر ، إذا تحصل على 
تحصل أیضا على الوحدات التعلیمیة المشروطة  رصیدا على األقل ، و) 45(خمسة وأربعین

  .لمواصلة الدراسات في التخصص

  یمكن السماح للطالب بالتدرج في مسلكھ التكویني وفق شروط االنتقال :910المادة 

و في ھذه الحالة ، . المذكورة أعاله ، و االحتفاظ بالمواد المكتسبة  108الواردة في المادة 
واألعمال التطبیقیة   ءه من متابعة الدروس و األعمال الموجھة فإن إجبار الطالب أو إعفا

  . بالنسبة للمواد غیر المكتسبة من صالحیات فریق التكوین

یمكن لفریق التكوین ، حسب الحالة ، السماح للطالب الذي لم یتمكن من  : 110المادة 
سلك أو بتوجیھھ نحو االنتقال إلى السنة الثانیة في مسلك تكوین بإعادة التسجیل في نفس الم

تعطى األولویة قدر المستطاع لعملیة توجیھ . مسلك تكوین آخر من طرف فریق التكوین
  . الطلبة الذین ھم في حالة إخفاق ضمن مسلك التكوین

ینبغي أن تؤدي ھذه العملیة ، عن طریق المعابر إلى بناء مسلك فردي یتوافق وقدرات الطالب 
  . رج أفضل في مساره الدراسيالتي من شأنھا أن تسمح لھ بتد

سنوات ) 3(في كل الحاالت ، ال یمكن للطالب المسجل في الماستر البقاء أكثر من ثالث 
 .، حتى في حالة إعادة توجیھ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

: العشرون الفصل 
  الجمعیات الطالبیة

 أحد یتمتع الطلبة بحریة إنشاء الجمعیات طبقا للقوانین الساریة المفعول، وال : 111المادة 
  . یستطیع معارضة ممارسة ھذه الحریة



25 
 

المادة 112: عندما یتم االعتراف بالمنظمة الطالبیة، یتعین على مكتبھا التنفیذي إیداع 
: الملفات التالیة وذلك على مستوى األمانة العامة  

  .، مصادق علیھ)الممنوح من قبل وزارة الداخلیة(  االعتمادنسخة من  .1
  .الحدیث  سينسخة من القانون األسا - .2
 نسخة من محضر تنصیب المكتب الوالئي مصادق علیھا - .3
 .إجباریة إحضار قرار التجمید المكتب القدیم مع محضر التنصیب للمكتب الجدید  - .4

یجب على المنظمات الطالبیة المعترف بھا داخل الجامعة موافاة اإلدارة  :113المادة 
  .جل تقییمھاالمركزیة للجامعة بحصیلة سنویة للنشاطات من أ

المقرات الموضوعة تحت تصرف الجمعیات ال یجب استخدامھا لغیر  : 114المادة 
  .األغراض المرخص بھا من طرف الجامعة 

تتمتع الجمعیات بحریة عقد االجتماعات داخل الجامعة بعد إذن مسبق من  : 115المادة 
والعلمیة بالجامعة  وجیة الھیئات المختصة شریطة أال یسبب ذلك في عرقلة النشاطات البیداغ

.  

دعوة أي شخص غریب عن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات عامة في إطار  : 116المادة 
  .نشاطات الجمعیات یخضع للموافقة المبدئیة من سلطات الجامعة 

من ناحیة قواعد اآلداب العامة تخضع الجمعیات لنفس القوانین المطبقة على  : 117المادة 
حفاظ على النظام داخل الجامعة الذي یعتمد على احترام الغیر والمعاملة الطلبة ومنھا ال

  .الحسنة والتسامح والحفاظ على الممتلكات والتجھیزات للمؤسسة

یمنع منعا باتا كل نشاط یستھدف القیام بالتشویش واإلخالل بالنظام المعرقل  :118المادة 
  : للسیر الحسن للنشاطات البیداغوجیة مثل

والمنع من حضور الدروس واالمتحانات واإلعالنات والتجمعات غیر المرخص بھا المقاطعة 
  .للتحریض على اإلضراب وغیرھا

في حالة المخالفة تطبق السلطة التأدیبیة على الجمعیات من طرف مجلس  :119المادة 
  .)1989جوان  96قرار رقم (التأدیب للجامعة

تكون المخالفات من الدرجة  72رة في المادة باإلضافة إلى المخالفات المذكو: 120المادة  
  :األولى بالنسبة للجمعیات الطالبیة ھي

 استدعاء شخص غریب عن الجامعة إللقاء محاضرات عامة بدون ترخیص مسبق.  
 اإلعالنات غیر المرخص بھا.  
 التنظیم أو المشاركة في تجمع لإلضراب بدون إشعار مسبق.  
 تنظیم التبرعات وجمع األموال وغیرھا.   

تكون المخالفات من الدرجة 72باإلضافة إلى مخالفات المذكورة في المادة  : 121المادة 
  :الثانیة بالنسبة للجمعیات الطالبیة ھي

 تكرار المخالفات من الدرجة األولى.  
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  استعمال المقرات الموضوعة تحت تصرف الجمعیات لغیر األغراض المرخص بھا
  .من طرف ھیئات الجامعة

یمكن للمجلس التأدیبي أن یصنف أي خطأ من الدرجة األولى أو الثانیة خارج  :122المادة 
  .ویقره للتطبیق 121، 72: المواد

 72العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة األولى ھي نفسھا المحددة في المادة  : 123المادة
.  

مطبقة على تكون العقوبات ال   72زیادة عن العقوبات المذكورة في المادة  :124المادة 
  :مخالفات الدرجة الثانیة محددة كما یلي

  توقیف نشاطات الجمعیة، وتحدد مدة التوقیف من طرف المجلس التأدیبي حب
  .خطوة المخالفة

 الغلق النھائي لمكتب الجمعیة في حالة خطأ فادح أو تكرار مخالفات الدرجة األولى.  
  




