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ــ الف الف الف الف  ــ ـ ــ ـ ــ ـ         رسرسرسرســــــــــــــــههههـ

        

        الهيئات البيداغوج�ة  �لامعةالهيئات البيداغوج�ة  �لامعةالهيئات البيداغوج�ة  �لامعةالهيئات البيداغوج�ة  �لامعة

        الهدف من القانون ا�ا�يلالهدف من القانون ا�ا�يلالهدف من القانون ا�ا�يلالهدف من القانون ا�ا�يل

        الرشوط العامة �ل$سجيلالرشوط العامة �ل$سجيلالرشوط العامة �ل$سجيلالرشوط العامة �ل$سجيل

        ا+ٓداب العامةا+ٓداب العامةا+ٓداب العامةا+ٓداب العامة

        �2راسات اجلامعية�2راسات اجلامعية�2راسات اجلامعية�2راسات اجلامعيةال$س.يري البيداغو, ال$س.يري البيداغو, ال$س.يري البيداغو, ال$س.يري البيداغو, 

        حسب شهادة الباكلور3حسب شهادة الباكلور3حسب شهادة الباكلور3حسب شهادة الباكلور3

        

        احلضور و املواظبةاحلضور و املواظبةاحلضور و املواظبةاحلضور و املواظبة

        الغياBت يف @م?<ا=تالغياBت يف @م?<ا=تالغياBت يف @م?<ا=تالغياBت يف @م?<ا=ت

        التIيل عن ا�راسة و ٕاGادة إالدماجالتIيل عن ا�راسة و ٕاGادة إالدماجالتIيل عن ا�راسة و ٕاGادة إالدماجالتIيل عن ا�راسة و ٕاGادة إالدماج

        تصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و إالطالع Gلهياتصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و إالطالع Gلهياتصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و إالطالع Gلهياتصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و إالطالع Gلهيا

        ا�راسة يف نظام ل م دا�راسة يف نظام ل م دا�راسة يف نظام ل م دا�راسة يف نظام ل م د

        ال$سجيل و ٕاGادة ال$سجيلال$سجيل و ٕاGادة ال$سجيلال$سجيل و ٕاGادة ال$سجيلال$سجيل و ٕاGادة ال$سجيل

        مس.توى ا�ل\سا]سمس.توى ا�ل\سا]سمس.توى ا�ل\سا]سمس.توى ا�ل\سا]س

        2222]شaٔة `امعة سطيف ]شaٔة `امعة سطيف ]شaٔة `امعة سطيف ]شaٔة `امعة سطيف 

الهيئات البيداغوج�ة  �لامعةالهيئات البيداغوج�ة  �لامعةالهيئات البيداغوج�ة  �لامعةالهيئات البيداغوج�ة  �لامعة

الهدف من القانون ا�ا�يلالهدف من القانون ا�ا�يلالهدف من القانون ا�ا�يلالهدف من القانون ا�ا�يل

الرشوط العامة �ل$سجيلالرشوط العامة �ل$سجيلالرشوط العامة �ل$سجيلالرشوط العامة �ل$سجيل: : : : الفصل أ+ولالفصل أ+ولالفصل أ+ولالفصل أ+ول

ا+ٓداب العامةا+ٓداب العامةا+ٓداب العامةا+ٓداب العامة: : : : الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين

ال$س.يري البيداغو, ال$س.يري البيداغو, ال$س.يري البيداغو, ال$س.يري البيداغو, : : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

حسب شهادة الباكلور3حسب شهادة الباكلور3حسب شهادة الباكلور3حسب شهادة الباكلور3    1.31.31.31.3

        العطm ا+ٔاكدمييةالعطm ا+ٔاكدمييةالعطm ا+ٔاكدمييةالعطm ا+ٔاكدميية    2.32.32.32.3

        منط ا�روسمنط ا�روسمنط ا�روسمنط ا�روس    3.33.33.33.3

        سري @م?<ا=تسري @م?<ا=تسري @م?<ا=تسري @م?<ا=ت    4.34.34.34.3

احلضور و املواظبةاحلضور و املواظبةاحلضور و املواظبةاحلضور و املواظبة    5.35.35.35.3

الغياBت يف @م?<ا=تالغياBت يف @م?<ا=تالغياBت يف @م?<ا=تالغياBت يف @م?<ا=ت    6.36.36.36.3

التIيل عن ا�راسة و ٕاGادة إالدماجالتIيل عن ا�راسة و ٕاGادة إالدماجالتIيل عن ا�راسة و ٕاGادة إالدماجالتIيل عن ا�راسة و ٕاGادة إالدماج    7.37.37.37.3

تصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و إالطالع Gلهياتصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و إالطالع Gلهياتصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و إالطالع Gلهياتصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و إالطالع Gلهيا    8.38.38.38.3

        املداوالتاملداوالتاملداوالتاملداوالتجلنة جلنة جلنة جلنة     9.39.39.39.3

ا�راسة يف نظام ل م دا�راسة يف نظام ل م دا�راسة يف نظام ل م دا�راسة يف نظام ل م د: : : : الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

        Uٔحاكم GامةUٔحاكم GامةUٔحاكم GامةUٔحاكم Gامة

ال$سجيل و ٕاGادة ال$سجيلال$سجيل و ٕاGادة ال$سجيلال$سجيل و ٕاGادة ال$سجيلال$سجيل و ٕاGادة ال$سجيل    1.41.41.41.4

 ٔU ٔU ٔU ٔU . . . .مس.توى ا�ل\سا]سمس.توى ا�ل\سا]سمس.توى ا�ل\سا]سمس.توى ا�ل\سا]س



 

 

ا��ا�
	 ا�����ن  

2 

        مس.توى املاسرتمس.توى املاسرتمس.توى املاسرتمس.توى املاسرت

        التدرج يف ا�راساتالتدرج يف ا�راساتالتدرج يف ا�راساتالتدرج يف ا�راسات

        التدرج يف دراسات ا�ل\سا]سالتدرج يف دراسات ا�ل\سا]سالتدرج يف دراسات ا�ل\سا]سالتدرج يف دراسات ا�ل\سا]س

        التدرج يف دراسات املاسرتالتدرج يف دراسات املاسرتالتدرج يف دراسات املاسرتالتدرج يف دراسات املاسرت

        التوج�ه و التحويلالتوج�ه و التحويلالتوج�ه و التحويلالتوج�ه و التحويل

ه و مرشوع هناية ا�راسة ِّ̀ ه و مرشوع هناية ا�راسةاملرشوع املُو ِّ̀ ه و مرشوع هناية ا�راسةاملرشوع املُو ِّ̀ ه و مرشوع هناية ا�راسةاملرشوع املُو ِّ̀         املرشوع املُو

        جنة البيداغوج�ةجنة البيداغوج�ةجنة البيداغوج�ةجنة البيداغوج�ة

        �رت\ب الطلبة و Uٔوائل ا�فعات�رت\ب الطلبة و Uٔوائل ا�فعات�رت\ب الطلبة و Uٔوائل ا�فعات�رت\ب الطلبة و Uٔوائل ا�فعات

        ا�لس التaٔدييبا�لس التaٔدييبا�لس التaٔدييبا�لس التaٔدييب

        املك?بة املركزيةاملك?بة املركزيةاملك?بة املركزيةاملك?بة املركزية

        م?فرقاتم?فرقاتم?فرقاتم?فرقات

        التنظ�ت الطالبيةالتنظ�ت الطالبيةالتنظ�ت الطالبيةالتنظ�ت الطالبية

        خ?ام�ةخ?ام�ةخ?ام�ةخ?ام�ة

مس.توى املاسرتمس.توى املاسرتمس.توى املاسرتمس.توى املاسرت. . . . بببب

        تنظمي التعلميتنظمي التعلميتنظمي التعلميتنظمي التعلمي    2.42.42.42.4

        التق���ميالتق���ميالتق���ميالتق���مي    3.43.43.43.4

التدرج يف ا�راساتالتدرج يف ا�راساتالتدرج يف ا�راساتالتدرج يف ا�راسات    4.44.44.44.4

 ٔU ٔU ٔU ٔU . . . .التدرج يف دراسات ا�ل\سا]سالتدرج يف دراسات ا�ل\سا]سالتدرج يف دراسات ا�ل\سا]سالتدرج يف دراسات ا�ل\سا]س

التدرج يف دراسات املاسرتالتدرج يف دراسات املاسرتالتدرج يف دراسات املاسرتالتدرج يف دراسات املاسرت. . . . بببب

التوج�ه و التحويلالتوج�ه و التحويلالتوج�ه و التحويلالتوج�ه و التحويل    5.45.45.45.4

ه و مرشوع هناية ا�راسة    6.46.46.46.4 ِّ̀ ه و مرشوع هناية ا�راسةاملرشوع املُو ِّ̀ ه و مرشوع هناية ا�راسةاملرشوع املُو ِّ̀ ه و مرشوع هناية ا�راسةاملرشوع املُو ِّ̀ املرشوع املُو

جنة البيداغوج�ةجنة البيداغوج�ةجنة البيداغوج�ةجنة البيداغوج�ةل ل ل ل ا� ا� ا� ا�     7.47.47.47.4

�رت\ب الطلبة و Uٔوائل ا�فعات�رت\ب الطلبة و Uٔوائل ا�فعات�رت\ب الطلبة و Uٔوائل ا�فعات�رت\ب الطلبة و Uٔوائل ا�فعات    8.48.48.48.4

        املراف�ق�ةاملراف�ق�ةاملراف�ق�ةاملراف�ق�ة    9.49.49.49.4

ا�لس التaٔدييبا�لس التaٔدييبا�لس التaٔدييبا�لس التaٔدييب: : : : الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس

املك?بة املركزيةاملك?بة املركزيةاملك?بة املركزيةاملك?بة املركزية: : : : الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس

م?فرقاتم?فرقاتم?فرقاتم?فرقات: : : : الفصل السابعالفصل السابعالفصل السابعالفصل السابع

التنظ�ت الطالبيةالتنظ�ت الطالبيةالتنظ�ت الطالبيةالتنظ�ت الطالبية: : : : الفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامنالفصل الثامن

خ?ام�ةخ?ام�ةخ?ام�ةخ?ام�ةUٔحاكم Uٔحاكم Uٔحاكم Uٔحاكم : : : : التاسعالتاسعالتاسعالتاسعالفصل الفصل الفصل الفصل 

  

        

  

        

        

        



 

 

 طالبا 242وقد بلغ Gدد طلبته ح�هنا ، 

 إالسرتاتيجيةيف ال�ن\�ات توسعت القطاGات 

�متتع Bالس.تقالل إالداري واملايل بناء اليت 

 .ا�قة وم�اكنيك وإاللكرتونيك @ق?صادية

 .امس ا�اهد املرحوم فرح�ات ع��اس 

`امعة فر¢ات  قسمت 1999/2000مت �الل الس.نة اجلامعية 

  .)قسام 29املتضمن ٕا]شاء  Uٔ2003وت 

، وٕا]شاء لكيتني `ديدتني ٕاضافة ٕاىل معهد¥ن، ح�ث يصبح 

تتكون  و اليت 2`امعة سطيف ٕا]شاءمت 
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    2222`امعة سطيف `امعة سطيف `امعة سطيف `امعة سطيف شaٔة شaٔة شaٔة شaٔة ] ] ] ] 

، Uٔ1978فريل  09املؤرخ يف   Uٔ133/78]شئ املركز اجلامعي ¬سطيف مبوجب املرسوم رمق 

يف ال�ن\�ات توسعت القطاGات . ا�ق�قة، العلوم @ق?صادية وا�لغات أ+ج�بية العلوم

اليت و  ،وطن��ة معاهدٕاىل  1984س.نة  حتوليف اجلزا²ر ومهنا قطاع التعلمي العايل ا±ي 

@ق?صاديةيف إالGالم ا+ٓيل والكميياء والبيولوج�ا والعلوم  248/84

 Uٔ1992كتو·ر 17بتارخي Uٔطلق Gلهيا  حولت املعاهد الوطنية ٕاىل `امعة،

مت �الل الس.نة اجلامعية  ا±ي �لتعلمي العايل والبحث العلمي

Uٔوت  23املؤرخ يف  279/03التنف�ذي رمق املرسوم ( لكيات

، وٕا]شاء لكيتني `ديدتني ٕاضافة ٕاىل معهد¥ن، ح�ث يصبح `امعة فر¢ات عباس سطيف، مت ٕاGادة هيلكة 

  .لكيات ومعهد¥ن

ٕا]شاءمت  2011نومفرب 28ؤر�ني يف امل  405-11و 404-11مبق?ىض املرسومني التنف�ذيني رمق 

  لكية العلوم إال]سانية و@ج¿عية

  ا+ٓداب وا�لغات أ+ج�بية

  لكية احلقوق العلوم الس.ياس.ية

    

    

    

    

    

Uٔ]شئ املركز اجلامعي ¬سطيف مبوجب املرسوم رمق 

العلوم: موزGني Gىل ثالثة معاهد

يف اجلزا²ر ومهنا قطاع التعلمي العايل ا±ي 

248و  G243 /84ىل املرسومني 

حولت املعاهد الوطنية ٕاىل `امعة، ،1989 يف Uٔوت

�لتعلمي العايل والبحث العلمي وتطبيقا �لتنظمي الهيلكي

لكيات 06 ةٕاىل س.ت عباس سطيف

، مت ٕاGادة هيلكة 2010`انفي  12 يف

لكيات ومعهد¥ن 08: العدد إالجاميل

مبق?ىض املرسومني التنف�ذيني رمق 

  :ثالث لكيات من

لكية العلوم إال]سانية و@ج¿عية �

ا+ٓداب وا�لغات أ+ج�بية لكية �

لكية احلقوق العلوم الس.ياس.ية �



 

 

يف التدرج  و التكو¥ن العايل والشهاداتوالتكو¥ن املتواصل 

 ٕاىليتضمن التنظمي ا�ا�يل احلايل �2راسات بعض أ+حاكم التنظميية يف النصوص اليت حتمك سري ا�راسات يف اجلامعة اجلزا²رية، و¥ريم 

    ....أ+حاكم العامة �لم<افظة Gىل @¢رتام املتبادل يف الوسط اجلامعي

B امعةجللتعلمي العايل يف التدرج .  

Éج�بية معادUٔ و شهادةUٔ من طرف وزارة التعلمي ( ا

مبرسوم  Uٔي جمال من جماالت التكو¥ن املتا¢ة Bجلامعة

وثيقة ٕاج�ارية يف ملف ) من طرف وزارة التعلمي العايل
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        �لامعة�لامعة�لامعة�لامعة    البيداغوج�ة البيداغوج�ة البيداغوج�ة البيداغوج�ة     تتتتئائائائالهي لهي لهي لهي اااا

  :البيداغو, �لامعة من

والتكو¥ن املتواصل  يف الطور¥ن أ+ول و الثاين لتكو¥ن العايلBنيابة رئاسة اجلامعة امللكفة 

 .لها التابعةصاحل املنيابة العامدة ملكفة �Bراسات واملسائل املتعلقة Bلطلبة و 

 =ئب مد¥ر املعهد امللكف Bملسائل البيداغوج�ة 

  املصاحل التابعة لرئ\س القسم امللكفة Bلتدرج

  

        ا�ا�يلا�ا�يلا�ا�يلا�ا�يل    قانونقانونقانونقانونالهدف من الالهدف من الالهدف من الالهدف من ال

يتضمن التنظمي ا�ا�يل احلايل �2راسات بعض أ+حاكم التنظميية يف النصوص اليت حتمك سري ا�راسات يف اجلامعة اجلزا²رية، و¥ريم 

أ+حاكم العامة �لم<افظة Gىل @¢رتام املتبادل يف الوسط اجلامعيالتعريف حبقوق الطالب وضامهنا وذÍ ¬سن 

    

        ل$سجيل ل$سجيل ل$سجيل ل$سجيل الرشوط العامة � الرشوط العامة � الرشوط العامة � الرشوط العامة � : : : : الفصل أ+ولالفصل أ+ولالفصل أ+ولالفصل أ+ول

لتعلمي العايل يف التدرج Bيف ا$س.يري البيداغو, ال تنظمي و ال هيدف النظام ا�ا�يل �لامعة ٕاىل 

B ىل شهادة الباكلوريجليف?ح ال$سجيل يف التعلمي العايلG امعة �لمتحصلنيÑÉج�بية معادUٔ و شهادةUٔ ا

Uٔي جمال من جماالت التكو¥ن املتا¢ة BجلامعةUٔو  معلية ال$سجيل يف Uٔية شعبةّ اليت تؤ�ذ بعني @عتبار يف 

  .، كام ال يق�ل ال$سجيل  �ارج القواGد وا+ٓ`ال احملددة

من طرف وزارة التعلمي العايل( لها الشهادة أ+ج�بية املعاد�ÉلباكلورUٔ 3و املؤق?ة 

البيداغو, �لامعة من ال$س.يري هيئاتتتكون 

        : : : : رئاسة اجلامعةرئاسة اجلامعةرئاسة اجلامعةرئاسة اجلامعة

نيابة رئاسة اجلامعة امللكفة  �

 .لها واملصاحل التابعة

 .ا�لس العلمي �لامعة �

        ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــاللك�اللك�اللك�اللك�

نيابة العامدة ملكفة �Bراسات واملسائل املتعلقة Bلطلبة و  �

 .ا�لس العلمي �للكية �

        :  :  :  :  املعهÑداملعهÑداملعهÑداملعهÑد

=ئب مد¥ر املعهد امللكف Bملسائل البيداغوج�ة  �

 .ا�لس العلمي �لمعهد �

        ::::    ممممــــــــــــــــــــــــالقسالقسالقسالقس

املصاحل التابعة لرئ\س القسم امللكفة Bلتدرج  �

  ا�لجنة البيداغوج�ة �لقسم  �

  ا�لجنة العلمية �لقسم  �

  

        

يتضمن التنظمي ا�ا�يل احلايل �2راسات بعض أ+حاكم التنظميية يف النصوص اليت حتمك سري ا�راسات يف اجلامعة اجلزا²رية، و¥ريم 

التعريف حبقوق الطالب وضامهنا وذÍ ¬سن 

هيدف النظام ا�ا�يل �لامعة ٕاىل  :  01010101املادة  املادة  املادة  املادة  

يف?ح ال$سجيل يف التعلمي العايل B :  02020202ملادة  ملادة  ملادة  ملادة  ا

اليت تؤ�ذ بعني @عتبار يف  املعدالتدد  وحت) العايل

، كام ال يق�ل ال$سجيل  �ارج القواGد وا+ٓ`ال احملددةوزاري ق�ل لك دورة 

املؤق?ة عد الشهادة أ+صلية تُ :  03030303دة دة دة دة املااملااملااملا

  .ال$سجيل



 

 

  .يف اجلامعةوحيدد Gلهيا Õرخي ال$سجيل 

تحصل Gىل Uٔكرث من ال ×س.تف�د الطالب امل 

، ٕاال من Ùسجيل `امعي وا¢د شهادة ·اكلور3، سواء يف املؤسسة اجلامعية نفسها Uٔو يف Uٔي مؤسسة Õبعة لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

إالداري بعنوان لك س.نة  يلزم الطالب ب$سديد حقوق ال$سجيل

عية من طرف مع بداية لك س.نة `ام البطاقة 

يتعني Gىل الطالب ٕايداع بالغ ضياع �ى مصاحل الرشطة Uٔو ا�رك الوطين يف ¢ال ضياع Uٔو تلف بطاقة الطالب اخلاصة به، 

 .لاللت<اق Bلشعبة املطلوبة

 ال ×س.تف�د الطالب من Ùسجيل.ال$سجيل أ+اكدميي ٕاىل اللكية املعنية يف بداية لك س.نة الس.تالم وÝئقه

كام .ٕاداري �الل Ùسجيß ا+ٔاكدميي، أ+مر ا±ي جيعß ال ×س.تف�د من اخلدمات اجلامعية لكن حيق Þ اج?ياز @م?<ا=ت واس$شارة أ+ساتذة

 –ومل ×س.بق هلم ال$سجيل هبا يف Uٔية مؤسسة `امعية 

Ùسجيل تمت معاجلته من طرف ٕادارة اجلامعة مع مراGاة املقاGد البيداغوج�ة املتا¢ة ورشوط @لت<اق Bلشعبة املطلوبة يف س.نة 

امح، Bٕالضافة ٕاىل هذه القواGد يتعني Gىل الطالب 
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وحيدد Gلهيا Õرخي ال$سجيل  خمت  لها الشهادة املعاد�ÉلباكلورUٔ 3و املؤق?ة أ+صلية Gىل ظهر الشهادة 

ال ×س.تف�د الطالب امل  .Ùسجيل `امعي وح�د ،عادÉ لهامج�بية Uٔ شهادة ل حيق �ل<ا²ز Gىل شهادة الباكلورUٔ 3و 

شهادة ·اكلور3، سواء يف املؤسسة اجلامعية نفسها Uٔو يف Uٔي مؤسسة Õبعة لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

يلزم الطالب ب$سديد حقوق ال$سجيل. تمت معلية ال$سجيل و ٕاGادة ال$سجيل �لطلبة يف لك س.نة `امعية

البطاقة د يجتديمت   .×س.تف�د الطالب فور Ùسجيß اéهنايئ من شهادة Ùسجيل وبطاقة طالب

يتعني Gىل الطالب ٕايداع بالغ ضياع �ى مصاحل الرشطة Uٔو ا�رك الوطين يف ¢ال ضياع Uٔو تلف بطاقة الطالب اخلاصة به، 

  . لغرض احلصول Gىل ]سIة Ýنية ووح�دة

  : خيضع ال$سجيل �لحصول Gىل شهادة Ýنية �لرشوط التالية

لاللت<اق Bلشعبة املطلوبة والرشوط احملددة يف س.نة احلصول Gىل شهادة الباكلور3

 .تقدمي الشهادة أ+صلية املؤق?ة �لباكلورUٔ 3و شهادة الناح اجلامعية يف الشعبة أ+وىل

 .توفر املقاGد البيداغوج�ة يف الشعبة املطلوبة

ال$سجيل أ+اكدميي ٕاىل اللكية املعنية يف بداية لك س.نة الس.تالم وÝئقهيتو`ه الطالب املق�ول يف 

ٕاداري �الل Ùسجيß ا+ٔاكدميي، أ+مر ا±ي جيعß ال ×س.تف�د من اخلدمات اجلامعية لكن حيق Þ اج?ياز @م?<ا=ت واس$شارة أ+ساتذة

  .10واليت Ùساوي Gالماهتا Uٔو تفوق حيتفظ الطالب Bملواد املتحصل Gلهيا 

  .ال ×س.تطيع الطالب احلصول Gىل شهادة ٕاال ٕاذا اكن مسال س.نو3 بصفة نظام�ة

ومل ×س.بق هلم ال$سجيل هبا يف Uٔية مؤسسة `امعية  -×س.توجب Gىل احلا²ز¥ن Gىل شهادة ·اكلور3 ق�ل الس.نة اجلامعية احلالية

Ùسجيل تمت معاجلته من طرف ٕادارة اجلامعة مع مراGاة املقاGد البيداغوج�ة املتا¢ة ورشوط @لت<اق Bلشعبة املطلوبة يف س.نة 

    

        ا+ٓداب العامةا+ٓداب العامةا+ٓداب العامةا+ٓداب العامة: : : : الفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاينالفصل الثاين

امح، Bٕالضافة ٕاىل هذه القواGد يتعني Gىل الطالب Gىل Uٔساس @¢رتام املتبادل وال$س 2تقوم قواGد ا+ٓداب العامة جبامعة سطيف 

  .ا¢رتام قواGد النظافة، الهيئة واملظهر، و حسن التعامل

  .جيب Gىل الطالب مراGاة ال$سلسل إالداري يف Gالق?ه مع إالدارة

  .مينع الطالب من اصط<اب UٔشIاص Uٔ`انب  ٕاىل احلرم اجلامعي

  .حيظر التد�ني دا�ل الهيالك البيداغوج�ة وإالدارية ولك املسا¢ات املغلقة Bجلامعة

Gىل ظهر الشهادة  عي�òغي Uٔن يوض: 04040404املادة املادة املادة املادة 

حيق �ل<ا²ز Gىل شهادة الباكلورUٔ 3و  :05050505    املادةاملادةاملادةاملادة

شهادة ·اكلور3، سواء يف املؤسسة اجلامعية نفسها Uٔو يف Uٔي مؤسسة Õبعة لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

  .س.توى الوطينفقط Gىل امل 

تمت معلية ال$سجيل و ٕاGادة ال$سجيل �لطلبة يف لك س.نة `امعية: 06060606املادة املادة املادة املادة 

  .`امعية

×س.تف�د الطالب فور Ùسجيß اéهنايئ من شهادة Ùسجيل وبطاقة طالب :07070707املادة  املادة  املادة  املادة  

يتعني Gىل الطالب ٕايداع بالغ ضياع �ى مصاحل الرشطة Uٔو ا�رك الوطين يف ¢ال ضياع Uٔو تلف بطاقة الطالب اخلاصة به،  .املصاحل املعنية

لغرض احلصول Gىل ]سIة Ýنية ووح�دة

خيضع ال$سجيل �لحصول Gىل شهادة Ýنية �لرشوط التالية: 08080808ملادة  ملادة  ملادة  ملادة  ا

والرشوط احملددة يف س.نة احلصول Gىل شهادة الباكلور3 03املادة اس$�فاء Uٔحاكم  �

تقدمي الشهادة أ+صلية املؤق?ة �لباكلورUٔ 3و شهادة الناح اجلامعية يف الشعبة أ+وىل �

توفر املقاGد البيداغوج�ة يف الشعبة املطلوبة �

يتو`ه الطالب املق�ول يف : 09090909املادة  املادة  املادة  املادة  

ٕاداري �الل Ùسجيß ا+ٔاكدميي، أ+مر ا±ي جيعß ال ×س.تف�د من اخلدمات اجلامعية لكن حيق Þ اج?ياز @م?<ا=ت واس$شارة أ+ساتذة

حيتفظ الطالب Bملواد املتحصل Gلهيا 

ال ×س.تطيع الطالب احلصول Gىل شهادة ٕاال ٕاذا اكن مسال س.نو3 بصفة نظام�ة: 10101010ملادة  ملادة  ملادة  ملادة  ا

×س.توجب Gىل احلا²ز¥ن Gىل شهادة ·اكلور3 ق�ل الس.نة اجلامعية احلالية: 11111111    املادةاملادةاملادةاملادة    

Ùسجيل تمت معاجلته من طرف ٕادارة اجلامعة مع مراGاة املقاGد البيداغوج�ة املتا¢ة ورشوط @لت<اق Bلشعبة املطلوبة يف س.نة ٕايداع طلب 

  .التحصل Gىل شهادة الباكلور3

تقوم قواGد ا+ٓداب العامة جبامعة سطيف  ::::12121212املادة املادة املادة املادة 

ا¢رتام قواGد النظافة، الهيئة واملظهر، و حسن التعامل
   

جيب Gىل الطالب مراGاة ال$سلسل إالداري يف Gالق?ه مع إالدارة: 13131313املادة املادة املادة املادة 
  

مينع الطالب من اصط<اب UٔشIاص Uٔ`انب  ٕاىل احلرم اجلامعي:  14141414املادة املادة املادة املادة 
  

حيظر التد�ني دا�ل الهيالك البيداغوج�ة وإالدارية ولك املسا¢ات املغلقة Bجلامعة:  15151515املادة املادة املادة املادة 

  



 

 

�  .اورة لهامينع اس.تعامل الهاتف النقال دا�ل القاGات اóصصة �لبيداغوج�ا و املطالعة ولك املسا¢ات ا

ة هذه  ¥لكف العميد Uٔو رئ\س اجلامعة Bختاذ إالجراءات الالزمة  يف ¢ال خمالفة أ+حاكم العامة �لنظام ا�ا�يل �لامعة، حسب د̀ر

  

  ال$س.يري البيداغو, �2راسات اجلامعيةال$س.يري البيداغو, �2راسات اجلامعيةال$س.يري البيداغو, �2راسات اجلامعيةال$س.يري البيداغو, �2راسات اجلامعية

دة ال ميكن �لطالب حسب الشهادة أ+صلية املؤق?ة �لباكلورUٔ 3و الشهادة أ+ج�بية املعادÉ لها، ٕاال بعد هناية دراس.ته وحصوG Þىل الشها

�راس.ته Uٔو التIيل عهنا، وطلب حسب الشهادة أ+صلية املؤق?ة �لباكلورUٔ 3و الشهادة أ+ج�بية املعادÉ لها، يمت 

واملؤق?ة �لباكلورUٔ 3و الشهادة أ+ج�بية ال ×سمح �لطالب يف ¢اÉ ٕاقصائه من ق�ل ا�لس التaٔدييب �لمؤسسة، حسب الشهادة أ+صلية 

  .أ+ولياء ¬س÷ب @لزتامات الوظيف�ة
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  .يف ¢اÉ الرضورة، يتد�ل Uٔعوان أ+من ويقومون بتف?\ش Uٔغراض الطلبة

�مينع اس.تعامل الهاتف النقال دا�ل القاGات اóصصة �لبيداغوج�ا و املطالعة ولك املسا¢ات ا

ة هذه  ¥لكف العميد Uٔو رئ\س اجلامعة Bختاذ إالجراءات الالزمة  يف ¢ال خمالفة أ+حاكم العامة �لنظام ا�ا�يل �لامعة، حسب د̀ر

  .اóالفة، يف انتظار صدور قرار ا�لس التaٔدييب

Éىل الطالب يف ¢اG ٔدييبaٔدييب احلمك التaلس الت�  : اóالفة، وBلتايل حتيص اجلامعةيصدر ا

ة أ+وىل  .جملسا تaٔدي÷�ا Gىل مس.توى لك لكية من Uٔ`ل معاجلة اóالفات من ا�̀ر

ة الثانية  .وجملسا تaٔدي÷�ا Gىل مس.توى اجلامعة من Uٔ`ل معاجلة اóالفات من ا�̀ر

        

ال$س.يري البيداغو, �2راسات اجلامعيةال$س.يري البيداغو, �2راسات اجلامعيةال$س.يري البيداغو, �2راسات اجلامعيةال$س.يري البيداغو, �2راسات اجلامعية: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        الباكلور3الباكلور3الباكلور3الباكلور3حسب شهادة حسب شهادة حسب شهادة حسب شهادة     1.31.31.31.3

ال ميكن �لطالب حسب الشهادة أ+صلية املؤق?ة �لباكلورUٔ 3و الشهادة أ+ج�بية املعادÉ لها، ٕاال بعد هناية دراس.ته وحصوG Þىل الشها

 .اéهنائية Uٔو يف ¢اÉ توقفه عن ا�راسة وذÍ بطلب م�ه ومقابل وصل Ùسلمي 

�راس.ته Uٔو التIيل عهنا، وطلب حسب الشهادة أ+صلية املؤق?ة �لباكلورUٔ 3و الشهادة أ+ج�بية املعادÉ لها، يمت 

  .Gىل ظهر الشهادة" ٕالغاء ال$سجيل

ال ×سمح �لطالب يف ¢اÉ ٕاقصائه من ق�ل ا�لس التaٔدييب �لمؤسسة، حسب الشهادة أ+صلية 

  

        العطm ا+ٔاكدمييةالعطm ا+ٔاكدمييةالعطm ا+ٔاكدمييةالعطm ا+ٔاكدميية    2.32.32.32.3                        

  :ميكن �لطالب تعليق Ùسجيß ٔ+س.باب اس.ت�üائية �متثل يف

  ،Uٔمـراض مـزم��ة

  

  ،مرض ملدة طويل�ة

   ،الوطنية

أ+ولياء ¬س÷ب @لزتامات الوظيف�ة الفروع، تنقل الزوج Uٔو املتعلقة Bٔ+صول و: @لزتامات العائلية

  .يف هذه احلاÙ ،Éسمل �لطالب ح¿ شهادة عطUٔ mاكدميية من ق�ل الهيئة اóتصة ملؤسس.ته

  .خيضع Ùس.يري العطل أ+اكدميية �لمؤسسة اجلامعية املعنية

يف ¢اÉ الرضورة، يتد�ل Uٔعوان أ+من ويقومون بتف?\ش Uٔغراض الطلبة: 16161616املادة املادة املادة املادة 
  

مينع اس.تعامل الهاتف النقال دا�ل القاGات اóصصة �لبيداغوج�ا و املطالعة ولك املسا¢ات ا�: 17171717املادة املادة املادة املادة 
  

ة هذه : 18181818املادة املادة املادة املادة  ¥لكف العميد Uٔو رئ\س اجلامعة Bختاذ إالجراءات الالزمة  يف ¢ال خمالفة أ+حاكم العامة �لنظام ا�ا�يل �لامعة، حسب د̀ر

اóالفة، يف انتظار صدور قرار ا�لس التaٔدييب

  

يصدر ا�لس التaٔدييب احلمك التaٔدييب Gىل الطالب يف ¢اÉ: 19191919املادة املادة املادة املادة 

ة أ+وىل - جملسا تaٔدي÷�ا Gىل مس.توى لك لكية من Uٔ`ل معاجلة اóالفات من ا�̀ر

ة الثانية - وجملسا تaٔدي÷�ا Gىل مس.توى اجلامعة من Uٔ`ل معاجلة اóالفات من ا�̀ر

  

 

  

ال ميكن �لطالب حسب الشهادة أ+صلية املؤق?ة �لباكلورUٔ 3و الشهادة أ+ج�بية املعادÉ لها، ٕاال بعد هناية دراس.ته وحصوG Þىل الشها ::::20202020املادة املادة املادة املادة 

اéهنائية Uٔو يف ¢اÉ توقفه عن ا�راسة وذÍ بطلب م�ه ومقابل وصل Ùسلمي 

�راس.ته Uٔو التIيل عهنا، وطلب حسب الشهادة أ+صلية املؤق?ة �لباكلورUٔ 3و الشهادة أ+ج�بية املعادÉ لها، يمت يف ¢اÉ تعليق الطالب  ::::21212121املادة املادة املادة املادة 

ٕالغاء ال$سجيل"وجوB، وضع مالحظة 

ال ×سمح �لطالب يف ¢اÉ ٕاقصائه من ق�ل ا�لس التaٔدييب �لمؤسسة، حسب الشهادة أ+صلية  ::::22222222املادة املادة املادة املادة 

  .املعادÉ لها ٕاال بعد انقضاء العقوبة

                
        

ميكن �لطالب تعليق Ùسجيß ٔ+س.باب اس.ت�üائية �متثل يف ::::23232323املادة املادة املادة املادة 

Uٔمـراض مـزم��ة - 1    

  ،أ+مــــومþة - 2    

مرض ملدة طويل�ة - 3    

الوطنيةاخلدمة  - 4    

@لزتامات العائلية - 5    

يف هذه احلاÙ ،Éسمل �لطالب ح¿ شهادة عطUٔ mاكدميية من ق�ل الهيئة اóتصة ملؤسس.ته

خيضع Ùس.يري العطل أ+اكدميية �لمؤسسة اجلامعية املعنية
  



 

 

ب املربر �لعطm أ+اكدميية �ى املصاحل البيداغوج�ة اليت يòمتي ٕاéهيا الطالب ق�ل 

  .العطm أ+اكدميية لس÷ب طيب، خيضع ٕاGادة ٕادماج الطالب لرUٔي خ�ري طيب تعينه مؤسسة التعلمي العايل

ة ٕاىل مساGدة الطالب Gىل اس$�عاب و تعميق املعارف املقدمة �الل ا�رس بواسطة متار¥ن تطبيق�ة Uٔو لك ]شاط 

. ليت مت تعميقها يف أ+عامل املو�ةهتدف أ+عامل التطبيق�ة ٕاىل مساGدة الطالب Gىل تطبيق جزء Uٔو لك املعارف املقدمة يف ا�رس و ا

  .رندسو و تق�يو اóا·

        .ا وكذا تنظمي احلراسة

جيب ٕاGالم الطلبة هبذا اجلدول عن طريق الòرش القانوين Uٔو Uٔي وس.يط ٕاGاليم Uٓخر، وBلòس.بة لٔ�ساتذة عن طريق مذ�رة يف بداية 

        .Uٔثناء ام?<ا=ت املراق�ة، ي�òغي Gىل الطلبة ا¢رتام لك التوجهيات املقدمة ٕاéهيم من ق�ل أ+ساتذة املراق�ني

×سمح �لطالب العودة مرة Ýنية ٕاىل قاGة  ال.

        .@م?<ان بعد Ùسلميه ورقة @م?<ان، ويف ¢اÉ @ضطرار، ×سمح B Þخلروج مبراق�ة Uٔ¢د أ+ساتذة املراق�ني

 أ+دوات املسموح هبا éمتك�نه من ٕاجراء @م?<ان يف ظروف 

جيب Gىل لك الطلبة ا±¥ن شار�وا يف . ة حضور الطلبة من ق�ل أ+ساتذة املراق�ني دا�ل لك مدرج وقاGة ام?<ا=ت
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ب املربر �لعطm أ+اكدميية �ى املصاحل البيداغوج�ة اليت يòمتي ٕاéهيا الطالب ق�ل الء ¢االت القوة القاهرة، يودع الط

  .نح العطm أ+اكدميية ٕاال مرة وا¢دة �الل املسار ا�رايس

العطm أ+اكدميية لس÷ب طيب، خيضع ٕاGادة ٕادماج الطالب لرUٔي خ�ري طيب تعينه مؤسسة التعلمي العايل

        منط ا�روسمنط ا�روسمنط ا�روسمنط ا�روس    3.33.33.33.3
  .هيدف ا�رس ٕاىل تقدمي اجلانب النظري �لامدة املدرسة �لطالب

ة ٕاىل مساGدة الطالب Gىل اس$�عاب و تعميق املعارف املقدمة �الل ا�رس بواسطة 

  .بيداغو, ختتاره الفرقة البيداغوج�ة

هتدف أ+عامل التطبيق�ة ٕاىل مساGدة الطالب Gىل تطبيق جزء Uٔو لك املعارف املقدمة يف ا�رس و ا

  .كام ميكهنا Uٔن �كون وس.يm لتوضيح و دمع ا�رس

  .ٕاج�ار3  يف اóا·ر و الورشات..) مزئر معل(

يقوم أ+س.تاذ امللكف Bٔ+عامل التطبيق�ة بتحضريها، و ×ساGده يف ذÍ �ندسو و تق�يو اóا·

        

  سري @م?<ا=تسري @م?<ا=تسري @م?<ا=تسري @م?<ا=ت    4.34.34.34.3

حيدد `دول ام?<ا=ت املراق�ة للك مادة، مدة @م?<ا=ت وتوارخي وUٔما�ن ٕاجراهئا وكذا تنظمي احلراسة

جيب ٕاGالم الطلبة هبذا اجلدول عن طريق الòرش القانوين Uٔو Uٔي وس.يط ٕاGاليم Uٓخر، وBلòس.بة لٔ�ساتذة عن طريق مذ

Uٔثناء ام?<ا=ت املراق�ة، ي�òغي Gىل الطلبة ا¢رتام لك التوجهيات املقدمة ٕاéهيم من ق�ل أ+ساتذة املراق�ني

        :ال ×سمح ٔ+ي طالب املشاركة يف @م?<ان

        ،ٕاذا مل ¥كن مسال يف القوامئ الرمسية �لمؤسسة

        .توزيع املواضيعٕاذا وصل ٕاىل ماكن @م?<ان نصف ساGة بعد 

. ×سمح ٔ+ي طالب مغادرة قاGة @م?<ان ٕاال بعد ميض نصف ساGة من توزيع مواضيع @م?<ان

@م?<ان بعد Ùسلميه ورقة @م?<ان، ويف ¢اÉ @ضطرار، ×سمح B Þخلروج مبراق�ة Uٔ¢د أ+ساتذة املراق�ني

من Uٔ`ل السري احلسن لالم?<ان، ي�òغي Gىل لك طالب Uٔن يزتود ·لك أ+دوات املسموح هبا éمتك�نه من ٕاجراء @م?<ان يف ظروف 

  .وال ×سمح Þ اس.تعارة Uٔي Uٔداة دون املوافقة املس.بقة لٔ�س.تاذ املراقب

  .جترى مراق�ة صارمة لهوية الطلبة Uٔثناء ٕاجراء @م?<ا=ت

ة حضور الطلبة من ق�ل أ+ساتذة املراق�ني دا�ل لك مدرج وقاGة ام?<ا=ت

  ).حىت ولو اكنت بيضاء

ء ¢االت القوة القاهرة، يودع الطBس.ت�üا :::: 24242424ة ة ة ة املاداملاداملاداملاد

  .@م?<ا=ت أ+وىل

ال متنح العطm أ+اكدميية ٕاال مرة وا¢دة �الل املسار ا�را ::::25252525املادة املادة املادة املادة 
        

العطm أ+اكدميية لس÷ب طيب، خيضع ٕاGادة ٕادماج الطالب لرUٔي خ�ري طيب تعينه مؤسسة التعلمي العايل ا�هتاءٕا�ر : 26262626املادة املادة املادة املادة 

  

هيدف ا�رس ٕاىل تقدمي اجلانب النظري �لامدة املدرسة �لطالب: 27272727املادة املادة املادة املادة 

هتدف أ+عامل املو�ة ٕاىل مساGدة الطالب Gىل اس$�عاب و تعميق املعارف املقدمة �الل ا�رس بواسطة  ::::28282828املادةاملادةاملادةاملادة

بيداغو, ختتاره الفرقة البيداغوج�ة

هتدف أ+عامل التطبيق�ة ٕاىل مساGدة الطالب Gىل تطبيق جزء Uٔو لك املعارف املقدمة يف ا�رس و ا: : : : 29292929املادة املادة املادة املادة 

كام ميكهنا Uٔن �كون وس.يm لتوضيح و دمع ا�رس

(يُعد ارتداء لباس م�اسب  ::::30303030املادة املادة املادة املادة 

يقوم أ+س.تاذ امللكف Bٔ+عامل التطبيق�ة بتحضريها، و ×ساGده يف ذÍ  ::::    31313131    املادةاملادةاملادةاملادة

حيدد `دول ام?<ا=ت املراق�ة للك مادة، مدة @م?<ا=ت وتوارخي وUٔما: 32323232املادة املادة املادة املادة 

جيب ٕاGالم الطلبة هبذا اجلدول عن طريق الòرش القانوين Uٔو Uٔي وس.يط ٕاGاليم Uٓخر، وBلòس.بة ل

        .السدايس

Uٔثناء ام?<ا=ت املراق�ة، ي�òغي Gىل الطلبة ا¢رتام لك التوجهيات املقدمة ٕاéهيم من ق�ل أ+ساتذة املراق�ني: 33333333املادة املادة املادة املادة 

ال ×سمح ٔ+ي طالب املشاركة يف @م?<ان: 34343434املادة املادة املادة املادة 

ٕاذا مل ¥كن مسال يف القوامئ الر -    

ٕاذا وصل ٕاىل ماكن @م?<ان نصف ساGة بعد  -    

 ×سمح ٔ+ي طالب مغادرة قاGة @م?<ان ٕاال بعد مال

@م?<ان بعد Ùسلميه ورقة @م?<ان، ويف ¢اÉ @ضطرار، ×سمح B Þخلروج مبراق�ة Uٔ¢د أ+ساتذة املراق�ني

من Uٔ`ل السري احلسن لالم?<ان، ي�òغي Gىل لك طالب Uٔن يزتود ·:  35353535املادة املادة املادة املادة 

وال ×سمح Þ اس.تعارة Uٔي Uٔداة دون املوافقة املس.بقة ل. حس.نة

جترى مراق�ة صارمة لهوية الطلبة Uٔثناء ٕاجراء @م?<ا=ت: 36363636املادة املادة املادة املادة 

تضبط قامئة حضور الطلبة من ق�ل أ+ساتذة املراق�ني دا�ل لك مدرج وقاGة ام?<ا=ت ::::37373737    دةدةدةدةاملااملااملااملا

حىت ولو اكنت بيضاء(@م?<ان Ùسلمي Uٔوراق ام?<اهنم 



 

 

ة الطلبة املشاركني يف @م?<ان، يتضمن املعلومات 

 املòشورة يف بداية لك س.نة `امعية Uٔو فصل درايس، كام جيب 

  

يف معدل @م?<ان املتواصل، كام جيب Gىل أ+س.تاذ ٕاGالم ٕادارة 

عدى هذا أ+`ل، وٕاذا ت. املوالية لتارخي الغياب

جيب Gىل رئ\س القسم التaٔشري Gىل مربر الغياب 

  . ملف الطالبتدرج ]سIة من هذا املربر يف

ّما، وترتك الصفة إالج�ارية �لحضور لتقد¥ر الهيئة 

 حصة حلرص الغياب من Uٔ`ل التق�مي ة ٕاج�اري، وGىل أ+س.تاذ امللكف Ùسجيل احلضور يف لك

 أ+عامل املو�ة �لامدة ٕاىل ٕاقصاء الطالب من املادة 

أ+عامل التطبيق�ة ٕاج�اري، وGىل أ+س.تاذ امللكف Ùسجيل احلضور يف لك حصة حلرص الغياب من Uٔ`ل التق�مي 
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بقامئة الطلبة املشاركني يف @م?<ان، يتضمن املعلومات  القسم Uٔو الهيئة التابعة مرفوقا رض احلراسة، و×سمل ٕاىل

        ،Ùسمية املادة وطبيعة @م?<ان

        ،ماكن وÕرخي وتوق�ت ومدة ٕاجراء @م?<ان

        ،امس ولقب وٕامضاء أ+ساتذة املراق�ني

        ،امس ولقب أ+ساتذة املراق�ني الغائبني يف احلراسة

        ،مة عند ا�هتاء @م?<انGدد Uٔوراق @م?<ان املسل

        ،امس ولقب الطلبة املشاركني يف @م?<ان وا±¥ن مل ×سلموا Uٔوراق ام?<اهنم

        ،احلوادث واملالحظات اخلاصة Bالم?<ان

        .موضوع @م?<ان وسمل التنق�ط

        احلضور واملواظبةاحلضور واملواظبةاحلضور واملواظبةاحلضور واملواظبة    5.35.35.35.3

القوامئ املòشورة يف بداية لك س.نة `امعية Uٔو فصل درا يتوجب Gىل الطالب ا¢رتام توجهيه يف الفوج وا�موGة حسب

.  

  .جيب Gىل لك طالب ا¢رتام مواق�ت ا�راسة

  .دق�قة ق�ل مغادرة ماكن ا�راسة 15يف ¢ال تaٔخر أ+س.تاذ جيب Gىل الطلبة انتظاره ملدة 

يف معدل @م?<ان املتواصل، كام جيب Gىل أ+س.تاذ ٕاGالم ٕادارة  -احلضور –س.تاذ حضور الطلبة، ٕاذ حي$سب هذا أ+�ري 

املوالية لتارخي الغياب) 3Uٔم العمل الفعلية(3Uٔم ) 3(ي�òغي Uٔن يبلغ مربر الغياب ٕاىل مصاحل القسم �الل ثالثة 

جيب Gىل رئ\س القسم التaٔشري Gىل مربر الغياب ). يعد خمت الربيد ٕاثباÍ± Õ(يف ¢اÉ تبليغ املربر عن طريق الربيد 

تدرج ]سIة من هذا املربر يف. حبيث حيدد Õرخي ٕايداGه، وذÍ ق�ل Ùسلميه ملسؤول املادة Uٔو الو¢دة التعلميية املعنية

اليت هتدف ٕاىل تلقني املادة املدروسة �ّما، وترتك الصفة إالج�ارية �لحضور لتقد¥ر الهيئة ) احملارضات(يُعّد حضور الطلبة �2روس

حضور الطلبة يف أ+عامل املو�ة ٕاج�اري، وGىل أ+س.تاذ امللكف Ùسجيل احلضور يف لك

ري مربرة Uٔو مخس غياBت حىت ولو اكنت مربرة يف حصص أ+عامل املو�ة �لامدة ٕاىل ٕاقصاء الطالب من املادة 

  .ومن الو¢دة التعلميية التابعة لها بعنوان السدايس اجلاري

أ+عامل التطبيق�ة ٕاج�اري، وGىل أ+س.تاذ امللكف Ùسجيل احلضور يف لك حصة حل

ن حمرض احلراسة، و×سمل ٕاىلدوّ فور ا�هتاء @م?<ان يُ 

        :التالية

Ùسمية املادة وطبيعة @م?<ان -  

ماكن وÕرخي وتوق�ت ومدة ٕاجراء @م?<ان -  

امس ولقب وٕامضاء أ+ساتذة املراق�ني -  

امس ولقب أ+ساتذة املراق�ني الغائبني يف احلراسة -  

Gدد Uٔوراق @م?<ان املسل -  

امس ولقب الطلبة املشاركني يف @م?<ان وا±¥ن مل ×سلموا Uٔوراق ام?<اهنم -  

احلوادث واملالحظات اخلاصة Bالم?<ان -  

موضوع @م?<ان وسمل التنق�ط -  
  

يتوجب Gىل الطالب ا¢رتام توجهيه يف الفوج وا�موGة حسب: 38383838املادة املادة املادة املادة 

.Gليه احلضور Bنتظام للك احلصص

جيب Gىل لك طالب ا¢رتام مواق�ت ا�راسة: 39393939املادة املادة املادة املادة 

يف ¢ال تaٔخر أ+س.تاذ جيب Gىل الطلبة انتظاره ملدة : 40404040املادة املادة املادة املادة 

س.تاذ حضور الطلبة، ٕاذ حي$سب هذا أ+�ري ¥راقب ا+ٔ : : : : 41414141املادة املادة املادة املادة 

  .القسم Bلطلبة الغائبني

ي�òغي Uٔن يبلغ مربر الغياب ٕاىل مصاحل القسم �الل ثالثة : : : : 42424242املادة املادة املادة املادة 

يف ¢اÉ تبليغ املربر عن طريق الربيد . يُعّد املربر �ري مق�ول

حبيث حيدد Õرخي ٕايداGه، وذÍ ق�ل Ùسلميه ملسؤول املادة Uٔو الو¢دة التعلميية املعنية

يُعّد حضور الطلبة �2روس: 43434343املادة املادة املادة املادة 

  .البيداغوج�ة) الفريق(

حضور الطلبة يف أ+عامل املو�ة ٕاج�اري، وGىل أ+س.تاذ امللكف Ùسجيل احلضور يف لك: 44444444املادة املادة املادة املادة 

  .املس.متر

تؤدي ثالثة غياBت �ري مربرة Uٔو مخس غياBت ح: 45454545املادة املادة املادة املادة 

ومن الو¢دة التعلميية التابعة لها بعنوان السدايس اجلاري

أ+عامل التطبيق�ة ٕاج�اري، وGىل أ+س.تاذ امللكف Ùسجيل احلضور يف لك حصة حلحضور الطلبة يف : 46464646املادة املادة املادة املادة 

  .املس.متر



 

 

Uٔو املطلوبني بصفة م�تظمة يف املنافسات الر3ضية 

حيق Þ @س.تفادة من حصة تعويضية ٕاذا توفرت 

يف هذه . يف تقر¥ر هذه احلصة 00/20نح G Þالمة 

 أ+عامل التطبيق�ة ٕاىل إالقصاء من املادة ومن الو¢دة التعلميية التابعة لها بعنوان 

يف هذه احلاÉ، ال ×س.تف�د الطالب من @م?<ان 

        ).وحسب الشهادة الطبية Bلòس.بة لٔ�م

وٕاذا تعدى هذا . املوالية لتارخي الغياب) 3Uٔم العمل الفعلية

Í± Õىل رئ\س القسم ). يعد خمت الربيد ٕاثباG جيب

تدرج ]سIة من هذا املربر يف . aٔشري Gىل مربر الغياب حبيث حيدد Õرخي ٕايداGه، وذÍ ق�ل Ùسلميه ملسؤول املادة Uٔو الو¢دة التعلميية املعنية
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Uٔو املطلوبني بصفة م�تظمة يف املنافسات الر3ضية ...) تصف�ة اللكى (×س.تف�د الطلبة املعنيون Bملراق�ة الطبية املس.مترة Uٔو العالج 

  .مواظبة �اص يناسب م?طلبات الزتاماهتم

حيق Þ @س.تفادة من حصة تعويضية ٕاذا توفرت ) خمرب، م�دان و�ربص(يف ¢اÉ الغياب املربر �لطالب يف حصة العمل التطبيقي 

متنح G Þالمة ) و�ربصخمرب، م�دان (ري املربر �لطالب يف حصة العمل التطبيقي 

        .احلاÉ، ال ميكن �لطالب @س.تفادة من حصة تعويضية

الغياب �ري املربر يف حصص أ+عامل التطبيق�ة ٕاىل إالقصاء من املادة ومن الو¢دة التعلميية التابعة لها بعنوان 

        الغياب يف @م?<ا=تالغياب يف @م?<ا=تالغياب يف @م?<ا=تالغياب يف @م?<ا=ت    6.36.36.36.3

  .تعوييض×سمح الغياب املربر يف @م?<ان اéهنايئ �لطالب Bملشاركة يف ام?<ان 

يف هذه احلاÉ، ال ×س.تف�د الطالب من @م?<ان . يف ذÍ @م?<ان 00/20ري املربر يف @م?<ان اéهنايئ اىل م�ح Gالمة 

Éت املربرة املق�وBاالت الغيا¢:        

        ،)ثالثة 3Uٔم مسموح هبا: شهادة وفاة(وفاة أ+صول والفروع وأ+قرBء 

        ،)ثالثة 3Uٔم مسموح هبا: 

وحسب الشهادة الطبية Bلòس.بة لثالثة 3Uٔم مسموح هبا Bلòس.بة لٔ�بوة : شهادة الوالدة

  Gدد 3Uٔم الغياب املسموح هبا : شهادة إالقامة Bملس$شفى(

        ).حسب مدة املكوث Bملس$شفى

  Gدد 3Uٔم الغياب املسموح : شهادة طبية مسلمة من ق�ل طب\ب حملف

        ).توقف عن العمل

  الوÝئق املربرة Ùسمل من طرف الهيئات املؤهG ،mدد 

        ).3Uٔم الغياب املسموح هبا حسب مدة الòشاط

        .¢االت قاهرة Uٔخرى مربرة

3Uٔم العمل الفعلية(3Uٔم ) 3(ي�òغي Uٔن يبلغ مربر الغياب ٕاىل مصاحل القسم �الل ثالثة 

يعد خمت الربيد ٕاثباÍ± Õ(يف ¢اÉ تبليغ املربر عن طريق الربيد ويف نفس ا+ٓ`ال 

aٔشري Gىل مربر الغياب حبيث حيدد Õرخي ٕايداGه، وذÍ ق�ل Ùسلميه ملسؤول املادة Uٔو الو¢دة التعلميية املعنية

        

        

        

×س.تف�د الطلبة املعنيون Bملراق�ة الطبية املس.مترة Uٔو العالج :  47474747ملادة ملادة ملادة ملادة اااا

مواظبة �اص يناسب م?طلبات الزتاماهتم �لنخبة، من نظام

يف ¢اÉ الغياب املربر �لطالب يف حصة العمل التطبيقي : 48484848ملادة ملادة ملادة ملادة ا

  .الرشوط ±Í �الل السدايس

يف ¢اÉ الغياب �ري املربر �لطالب يف حصة العمل التطبيقي 

احلاÉ، ال ميكن �لطالب @س.تفادة من حصة تعويضية

الغياب �ري املربر يف حص) 1/3(يؤدي Uٔكرث من ثلث 

  .السدايس اجلاري

        

×سمح الغياب املربر يف @م?<ان اéهنايئ �لطالب Bملشاركة يف ام?<ان : 49494949املادة املادة املادة املادة 

يؤدي الغياب �ري املربر يف @م?<ان اéهنايئ اىل م�ح Gالمة 

  .ا±ي يعوض @م?<ان املعين
  

¢االت الغياBت املربرة املق�وÉ:  ::::50505050املادة املادة املادة املادة 

وفاة أ+صول والفروع وأ+قرBء  -  

: عقد الزواج(زواج املعين  -  

شهادة الوالدة(عطm أ+بوة Uٔو أ+مومة  -        

(إالقامة Bملس$شفى �لمعين -  

حسب مدة املكوث Bملس$شفى          

شهادة طبية مسلمة من ق�ل طب\ب (مرض املعين  -  

توقف عن العملهبا حسب  مدة ال             

الوÝئق املربرة Ùسمل من طرف الهيئات املؤهG ،mدد (اس.تدGاء Uٔو دعوة رمسية  -  

3Uٔم الغياب املسموح هبا حسب مدة الòشاط           

¢االت قاهرة Uٔخرى مربرة -  

ي�òغي Uٔن يبلغ مربر الغياب ٕاىل مصاحل القسم �الل ثالثة  ::::51515151املادة املادة املادة املادة 

يف ¢اÉ تبليغ املربر عن طريق الربيد ويف نفس ا+ٓ`ال . أ+`ل، يُعّد املربر �ري مق�ول

aٔشري Gىل مربر الغياب حبيث حيدد Õرخي ٕايداGه، وذÍ ق�ل Ùسلميه ملسؤول املادة Uٔو الو¢دة التعلميية املعنيةالت

        .ملف الطالب



 

 

ي شلك من Uٔشاكل +ٔ الطالب املسل Bنتظام م?Iليا عن ا�راسة بعنوان الس.نة اجلامعية من طرف رئ\س القسم، ٕاذا مل حيرض 

  . من الس.نة اجلامعية

  .الس.نة اجلامعية، ٕاذا تقرر Uٔنه م?Iل عن ا�راسة يف سدايس من الس.نة اجلامعية

  . ة الطلبة املتIلني عن دراس.هتم

إالدماج ٕاال مرة وا¢دة �الل مساره ا�رايس، وذÍ بعد دراسة 

        ع Gلهياع Gلهياع Gلهياع Gلهيا

        .، وسمل مفصل �لتنق�طلالم?<ان

Uٔو حساب املعدل من Uٔ`ل /  خطUٔ ٔaثناء صب العالمات و

 @م?<انال حيق �لطالب إالطالع Gىل Uٔوراق 

والسمل املفصل �لتنق�ط، ميكن �لطالب �ري الرايض عن 

        . املواليني لٕالطالع، وال يق�ل Uٔي طعن �ارج هذه املدة

طلب خطي من Uٔ`ل تصحيح Ýن �ى رئ\س القسم ا±ي يتIذ التدابري الالزمة احملاطة Bلرسية ، لتعيني أ+س.تاذ 

        . أ+س.تاذ املصحح أ+ول

  بني العالم?ني يف احلس.بان، ن ثالث نقاط،يؤ�ذ املعدل احلسايب

تؤ�ذ العالمة ا�نيا يف احلس.بان هنائيا و  . من العالمة أ+وىل و اكن الفارق ×ساوي Uٔو يفوق ثالث نقاط
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        ٕاGادة إالدماجٕاGادة إالدماجٕاGادة إالدماجٕاGادة إالدماجا�راسة و ا�راسة و ا�راسة و ا�راسة و     التIيل عنالتIيل عنالتIيل عنالتIيل عن    7.37.37.37.3

الطالب املسل Bنتظام م?Iليا عن ا�راسة بعنوان الس.نة اجلامعية من طرف رئ\س القسم، ٕاذا مل حيرض 

Uٔو �ربص �الل سدايس من الس.نة اجلامعية تطبيق�ةالتعلمي املنظمة يف دروس وUٔعامل مو�ة وUٔعامل 

الس.نة اجلامعية، ٕاذا تقرر Uٔنه م?Iل عن ا�راسة يف سدايسىص من ا�راسة بعنوان 

تبلغ مؤسسة التعلمي العايل ا�يوان الوطين �لIدمات اجلامعية، وجوB، بقامئة الطلبة املتIلني عن دراس.هتم

إالدماج ٕاال مرة وا¢دة �الل مساره ا�را يف ¢اÉ التIيل عن ا�راسة Uٔو إالقصاء، ال ¥رخص �لطالب GBٕادة

  ملفه من ق�ل الهيئات املعنية وحسب توفر أ+ما�ن البيداغوج�ة

ع Gلهياع Gلهياع Gلهياع Gلهياإالطالإالطالإالطالإالطالتصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و تصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و تصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و تصحيح Uٔوراق @م?<ان، ٕاGادة تصحيحها و     - - - -     8888....3333

لالم?<انعن املادة ]رش منوذج مصحح  ولؤ املسمن لك ام?<ان، Gىل أ+س.تاذ 

ي�òغي ]رش لك العالمات ق�ل املداوالت لي$س.ىن ٕاGالم أ+س.تاذ ·لك خطUٔ ٔaثناء صب العالمات و

        .ق�ل املداوالت

ال حيق �لطالب إالطالع Gىل Uٔوراق . يعد إالطالع Gىل Uٔوراق ام?<انه بعد تصحيح لك ام?<ان، حقا �لطالب

والسمل املفصل �لتنق�ط، ميكن �لطالب  لالم?<انبعد ٕاطالع الطالب Gىل Uٔوراق ام?<انه وGىل اéمنوذج املصحح 

املواليني لٕالطالع، وال يق�ل Uٔي طعن �ارج هذه املدةيح Ýن وذÍ يف Uٔ`ل Uٔقصاه اليومني 

  .ميكن Uٔن Ùسفر معلية معاجلة الطعن عن تصحيح Ýن

طلب خطي من Uٔ`ل تصحيح Ýن �ى رئ\س القسم ا±ي يتIذ التدابري الالزمة احملاطة Bل

امللكف Bلتصحيح الثاين، ¥كون من رتبة GUٔىل Uٔو مساوية و من نفس ختصص أ+س.تاذ املصحح أ+ول

        :يف هذه احلاÉ. الثانية Bلعالمة أ+وىل التصحيح الثاين، تقارن العالمة

ن ثالث نقاط،يؤ�ذ املعدل احلسايبٕاذا اكن الفارق بني العالمة الثانية و العالمة أ+وىل Uٔقل م

  ٕاذا اكنت العالمة الثانية GUٔىل من العالمة أ+وىل و اكن الفارق ×ساوي Uٔو يفوق ثالث 

  .قاط تؤ�ذ العالمة أ+Gىل يف احلس.بان

ٕاذا اكنت العالمة الثانية Uٔدىن من العالمة أ+وىل و اكن الفارق ×ساوي Uٔو يفوق ثالث نقاط

  

        .التصحيح الثاينطالع Gىل ورقة ام?<انه بعد 

  

الطالب املسل Bنتظام م?Iليا عن ا�راسة بعنوان الس.نة اجلامعية من طرف رئ\س القسم، ٕاذا مل حيرض  دّ عيُ  ::::52525252املادة املادة املادة املادة 

التعلمي املنظمة يف دروس وUٔعامل مو�ة وUٔعامل 

الطالب املسل Bنتظام مقىص من ا�راسة بعنوان يُعّد 

تبلغ مؤسسة التعلمي العايل ا�يوان الوطين �لIدمات اجلامعية، وجوB، بقا ::::53535353املادة املادة املادة املادة 

يف ¢اÉ التIيل عن ا�راسة Uٔو إالقصاء، ال ¥رخ ::::54545454املادة املادة املادة املادة 

ملفه من ق�ل الهيئات املعنية وحسب توفر أ+ما�

  

3333
        

من لك ام?<ان، Gىل أ+س.تاذ  @�هتاء بعد: 55555555املادة املادة املادة املادة 

ي�òغي ]رش لك العالمات ق�ل املداوالت لي$س. ::::56565656املادة املادة املادة املادة 

ق�ل املداوالت @ق?ضاءتصحي<ه عند 

يعد إالطالع Gىل Uٔوراق ام?<انه بعد تصحيح لك ام?<ان، حقا �لطالب ::::57575757املادة املادة املادة املادة 

        .@س.تدرايك

بعد ٕاطالع الطالب Gىل Uٔوراق ام?<انه وGىل اé: 58585858املادة املادة املادة املادة 

يح Ýن وذÍ يف Uٔ`ل Uٔقصاه اليومني Gالم?ه، طلب تصح 

ميكن Uٔن Ùسفر معلية معاجلة الطعن عن تصحيح Ýن
        

طلب خطي من Uٔ`ل تصحيح Ýن �ى رئ\س القسم ا±ي يتIذ التدابري الالزمة احملاطة Bل ٕايداعجيب  ::::59595959املادة املادة املادة املادة 

امللكف Bلتصحيح الثاين، ¥كون من رتبة GUٔىل Uٔو مساوية و من نفس ختص

التصحيح الثاين، تقارن العالمة فور: 60606060املادة املادة املادة املادة 

ٕاذا اكن الفارق بني العالمة الثانية و العالمة أ+وىل Uٔقل م -    

ٕاذا اكنت العالمة الثانية GUٔىل من العالمة أ+وىل و اكن الفارق ×ساوي Uٔو يفوق ثالث  -    

قاط تؤ�ذ العالمة أ+Gىل يف احلس.بانن      

ٕاذا اكنت العالمة الثانية Uٔدىن من العالمة أ+وىل و اكن الفارق ×ساوي Uٔو يفوق ثالث نقاط -    

  .حيال الطالب Gىل ا�لس التaٔدييب

طالع Gىل ورقة ام?<انه بعد ال حيق �لطالب @: 61616161املادة املادة املادة املادة 



 

 

اء معلية ٕاطالع الطلبة Gىل Uٔوراق @م?<ان و اح¿ل وجود طلبات ٕالGادة التصحيح ي�òغي Ùسلمي Gالمات @م?<ان ٕاىل 

وتعترب .معليات تق�مي ]شاط الطلبة لفرتة سدايس من ا�راسة

        

        .الرئ\س مرحجاا، و يف ¢اÙ Éساوي أ+صوات ¥كون صوت 

 ،Éاله يف هذه احلاGUٔ ساتذة  تضماملذ�ورةUٔ جلنة

 .        

 Gالمات املواد املشلكة لها و التوصيات املمك�ة اخلاصة Bملداوالت يف ظرف 

        .ق�ل Õرخي ٕاجراء املداوالت السداس.ية

املداوالت   اورة GUٔاله يف هذه احلاÉ، جتمتع  جلنت

  . املزدوج لنفس الس.نة اجلامعية معا �لق�ام مبداوالت الس.نة اجلامعية املعنية

  .  من بني Uٔعضاء ا�لجنة من ذوي الرتب العليا من طرف الهيئة البيداغوج�ة التابعة

  .ن السدايس

ٕانقاذ الطلبة، ٕاذا اق?ىض أ+مر، ¢اÉ حباÉ بتقد¥ر شامل éمتدرسهم Bع¿د معايري اكملواظبة، التدرج البيداغو,، املشاركة ، 

متدرس الطلبة و تقدم حمرض املداوالت ملد¥ر 

  . شهادات الناح املؤق?ة و الشهادات اéهنائية و Ùسلميها هلم 

  .  تaٔدي÷�ة ٕاىل ٕاجراءاتة هذه القاGدة صاحهبا 

        : التالية
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اء معلية ٕاطالع الطلبة Gىل Uٔوراق @م?<ان و اح¿ل وجود طلبات ٕالGادة التصحيح ي�òغي Ùسلمي Gالمات @م?<ان ٕاىل 

        داوالتداوالتداوالتداوالتþþþþاملاملاملامل جلنةجلنةجلنةجلنة    - - - -     9999....3333

معليات تق�مي ]شاط الطلبة لفرتة سداتعترب املداوالت ا�ال أ+م'ل ا±ي يمت ف�ه التطرق ¬شلك رسي ٕاىل 

        .املشاركة يف فعاليات هذه املداوالت معال بيداغوج�ا يتوج سلسm الواج�ات البيداغوج�ة لٔ�س.تاذ

ٕان ا�لجنة س.يدة يف مداوالهتا  و تتIذ قراراهتا وفقا لٔ��لبية ال÷س.يطة ٔ+عضاهئا، و يف ¢اÙ Éساوي أ+صوات ¥كون صوت 

املذ�ورة GUٔاله يف هذه احلاÉ،  63تنظم جلنة املداوالت �لو¢دة التعلميية يف هناية لك دورة ام?<ان طبقا �لامدة 

        .عامل التطبيق�ة �لمواد املشلكة �لو¢دة التعلميية

. ٕاج�ار3يعد Ùسلمي Gالمات الو¢دة التعلميية و Gالمات املواد املشلكة لها ٕاىل رئ\س القسم 

رض Gالمات الو¢دة التعلميية مرفوقا مب<ارض Gالمات املواد املشلكة لها و التوصيات املمك�ة اخلاصة Bملداوالت يف ظرف 

ق�ل Õرخي ٕاجراء املداوالت السداس.ية) يوم العمل املف?وح(ساGة  24مغلق ٕاىل رئ\س القسم، يف Uٔ`ل Uٔقصاه 

املذ�ورة GUٔاله يف هذه احلاÉ، جتمتع  جلنت 63تنظم جلان املداوالت �لسدايس يف هناية لك دورة ام?<ان طبقا �لامدة 

 املزدوج لنفس الس.نة اجلامعية معا �لق�ام مبداوالت الس.نة اجلامعية املعنية

  .الو¢دات التعلميية املشلكة �لسدايس ولني عنؤ املس أ+ساتذة

يعني رئ\س جلنة مداوالت السدايس من بني Uٔعضاء ا�لجنة من ذوي الرتب العليا من طرف الهيئة البيداغوج�ة التابعة

  .لك Uٔعضاء جلنة املداوالت ٕاج�ار3

        :مة Uٔعضاء جلنة املداوالت يف

 mالل السدايس درس الطلبة و نتاجئهم احملص�.        

ن السدايسمٕابداء الرUٔي يف انتقال و تaٔج�ل Uٔو ٕاقصاء الطلبة من املواد و الو¢دات التعلميية و 

ٕانقاذ الطلبة، ٕاذا اق?ىض أ+مر، ¢اÉ حباÉ بتقد¥ر شامل éمتدرسهم Bع¿د معايري اكملواظبة، التدرج البيداغو,، املشاركة ، 

  . 10/20احلاÉ ، جيب رفع العالمة املعنية Bٕالنقاذ  ٕاىل 

        .ال ميكن اعتبار إالنقاذ حقا مك$س.با �لطالب بل يعد من صالح�ات جلنة املداوالت حرصا

        .  اقرتاح توج�ه الطالب ا±ي هو يف وضعية ٕاخفاق عند @ق?ضاء

علمي Uٔيضا، املصادقة Gىل مجمل متدرس الطلبة و تقدم ومن صالح�ات جلنة املداوالت �لسدايس أ+�ري من طور الت

شهادات الناح املؤق?ة و الشهادات اéهنائية و Ùسلميها هلم  ٕاGدادة الطلبة املتفوقني بغرض 

ة هذه القاGدة صاحهبا تعرض خمالف. يلزتم Uٔعضاء جلان املداوالت Bحلفاظ Gىل رسية املداوالت

التالية رض املداوالت املؤرخ و اخلايل من الشطب و اخلدش العنارص

ٕا�ر ا�هتاء معلية ٕاطالع الطلبة Gىل Uٔوراق @م?<ان و اح¿ل وجود طلبات ٕالGادة التصحيح ي�òغي Ùسلمي Gالمات @م?<ان ٕاىل : 62626262املادة املادة املادة املادة 

        .رئ\س القسم
  

    

تعترب املداوالت ا�ال أ+م'ل ا±ي يمت ف�ه التطرق ¬ش: 63636363املادة املادة املادة املادة 

املشاركة يف فعاليات هذه املداوالت معال بيداغوج�ا يتوج سلسm الواج�ات البيداغوج�ة ل

ٕان ا�لجنة س.يدة يف مداوالهتا  و تتIذ قراراهتا وفقا ل 

تنظم جلنة املداوالت �لو¢دة التعلميية يف هناية لك دورة ام?<ان طبقا �لامدة : 64646464املادة املادة املادة املادة 

عامل التطبيق�ة �لمواد املشلكة �لو¢دة التعلمييةا�روس و أ+عامل املو�ة و ا+ٔ 

يعد Ùسلمي Gالمات الو¢دة التعلميية و Gالمات املواد املشلكة لها ٕاىل رئ\س القسم  65656565املادة املادة املادة املادة 

حمرض Gالمات الو¢دة التعلميية مرفوقا مب<ا قدميجيب Uٔن 

مغلق ٕاىل رئ\س القسم، يف Uٔ`ل Uٔقصاه 

تنظم جلان املداوالت �لسدايس يف هناية لك دورة ام?<ان طبقا �لامدة  :66666666املادة املادة املادة املادة 

�لسدايس الفردي و �لسدايس املزدوج لنفس الس.نة اجلامعية معا �لق�ام مبداوالت الس.نة اجلامعية املعنية

أ+ساتذةتضم جلنة املداوالت : 67676767    املادةاملادةاملادةاملادة

يعني رئ\س جلنة مداوالت السدايس من بني Uٔعضاء ا�لجنة من ذوي الرتب العليا من طرف الهيئة البيداغوج�ة التابعة

لك Uٔعضاء جلنة املداوالت ٕاج�ار3حضور يعد : 68686868املادة املادة املادة املادة 
  

�متثل �مة Uٔعضاء جلنة املداوالت يف: 69696969املادة املادة املادة املادة 

    -  mىل متدرس الطلبة و نتاجئهم احملصG املصادقة

ٕابداء الرUٔي يف انتقال و تaٔج�ل Uٔو ٕاقصاء الطلبة من املواد و الو¢دات التعلميية و  -    

ٕانقاذ الطلبة، ٕاذا اق?ىض أ+مر، ¢اÉ حباÉ بتقد¥ر شامل éمتدرسهم Bع¿د معايري اكملواظبة، التدرج البيداغو,، املشاركة ،  -    

احلاÉ ، جيب رفع العالمة املعنية Bٕالنقاذ  ٕاىل @نضباط، اخل، و يف هذه 

ال ميكن اعتبار إالنقاذ حقا مك$س.با �لطالب بل يعد من صالح�ات جلنة املداوالت ح     

اقرتاح توج�ه الطالب ا±ي هو يف وضعية ٕاخفاق عند @ق?ضاء -    

ومن صالح�ات جلنة املداوالت �لسدايس أ+�ري من طور الت  

املؤسسة يتضمن قامئة الطلبة املتفوقني بغرض 

يلزتم Uٔعضاء جلان املداوالت Bحلفاظ Gىل : 70707070املادة املادة املادة املادة    

جيب Uٔن يتضمن حمرض املداوالت املؤرخ و اخلايل من الشطب و اخلد: 71717171املادة املادة املادة املادة  



 

 

  .القابm لالك$ساب أ+رصدة  كذا

  .املتIلفني و املفصولني Bلòس.بة لعدد املسلني

        .Uٔو عن طريق موقع الواب �لمؤسسة Bلنتاجئ اéهنائية �لمداوالت عند املصادقة Gلهيا

¢اÉ ثبوت خطaٔ يف Uٔساس.يات احملرض Uٔو يف صب العالمات Uٔو حساب املعدل، ميكن �لطالب تقدمي طعن ٕاىل رئ\س القسم يف 

يتكفل رئ\س القسم Bٕ¢اÉ هذا الطعن Gىل جلنة 

  . نفس جلنة املداوالت جمددا ملناقشة الطعون املقدمة من ق�ل الطلبة و الق�ام بتصحيح أ+خطاء

Bحملرض املصحح و إالضايف �لمحرض " رض بنفس الرشوط السابقة �لمحرض أ+ول و يعنون هذا احملرض 

  . جمال كفاءات مؤسسة التعلمي العايل

Uٔ¢ادية التخصص Uٔو م?عددة ميكن �لشعبة Uٔن �كون 

  . التكو¥ن والكفاءات الواجب حتصيلها من ق�ل الطالب

 19املوافق  1429شعبان Gام  17املؤرخ يف 

املتضمن نظام ا�راسات �لحصول Gىل شهادة ا�ل\سا]س وشهادة املاسرت وشهادة ا�كتوراه، املذ�ور GUٔاله، من مادة Uٔو 

ميكن �لو¢دة ...). ات، ملتق�ات، مشاريع، �ربصات 
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كذا وشف النقاط الشامل �لمعدالت العامة للك مادة و للك و¢دة تعلميية و للك سدايس 

        .لقب لك عضو من Uٔعضاء ا�لجنة

        .ني و الراس.بني و املفصولني

املتIلفني و املفصولني Bلòس.بة لعدد املسلني والòس.بة العامة حسب لك مادة و حسب لك و¢دة تعلميية �لناحجني و الراس.بني 

        .ٕامضاءات Uٔعضاء ا�لجنة املشاركني يف املداوالت 

        .لقب Uٔعضاء ا�لجنة الغائبني

        .املتفق Gلهيا من ق�ل جلنة املداوالت

Uٔو عن طريق موقع الواب �لمؤسسة Bلنتاجئ اéهنائية �لمداوالت عند املصادقة Gلهيا/و الòرش القانوين طريق

¢اÉ ثبوت خطaٔ يف Uٔساس.يات احملرض Uٔو يف صب العالمات Uٔو حساب املعدل، ميكن �لطالب تقدمي طعن ٕاىل رئ\س القسم يف 

يتكفل رئ\س القسم Bٕ¢اÉ هذا الطعن Gىل جلنة . ويل �لمداوالت 1ٔقىص ¢داملوالية ٕالGالن احملرضا+ٔ ) 3Uٔم العمل الفعلية

        .Uٔي طعن �ارج هذه املدة

 نفس جلنة املداوالت جمددا ملناقشة الطعون املقدمة من ق�ل الطلبة و الق�ام بتصحيح أ+خطاء

ر هذه املداوالت، حيرر حمرض بنفس الرشوط السابقة �لمحرض أ+ول و يعنون هذا احملرض 

        ا�راسة يف نظام ل م دا�راسة يف نظام ل م دا�راسة يف نظام ل م دا�راسة يف نظام ل م د    ::::الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
        Uٔحاكم GامةUٔحاكم GامةUٔحاكم GامةUٔحاكم Gامة    - - - - 

مجموGة مòسجمة من الشعب والتخصصات ترتمج جمال كفاءات مؤسسة التعلمي العايل

ميكن �لشعبة Uٔن �كون . تُعّد الشعبة تفرGا مليدان �كو¥ن وحتدد خصوصية التعلمي دا�ل هذا امليدان

 Ùشعبا �لفرع، حيدد مس/ التكو¥ن والكفاءات الواجب حتصيلها من ق�ل الطالب

املؤرخ يف  265 - 08من املرسوم التنف�ذي رمق  3تتكون الو¢دة التعلميية كام نصت Gليه املادة 

املتضمن نظام ا�راسات �لحصول Gىل شهادة ا�ل\سا]س وشهادة املاسرت وشهادة ا�كتوراه، املذ

دروس، Uٔعامل مو�ة، Uٔعامل تطبيق�ة، حمارضات، ملتق�ات، مشاريع، �ربصات (Uٔكرث، تقدم وفق Gدة Uٔشاكل من التدر×س 

  .�كون ٕاج�ارية Uٔو اخ?بارية

  .×س.ند �لو¢دة التعلميية واملواد املكونة لها معامل وتقمي بعالمة

0شف النقاط الشامل �لمعدالت العامة ل -    

لقب لك عضو من Uٔعضاء ا�لجنةامس و  -    

نتاجئ الطلبة الناحجني و الراس.بني و املفصولني -    

الòس.بة العامة حسب لك مادة و حسب لك و¢دة تعلميية �لنا -    

ٕامضاءات Uٔعضاء ا�لجنة املشاركني يف املداوالت  -    

لقب Uٔعضاء ا�لجنة الغائبني امس و -    

املتفق Gلهيا من ق�ل جلنة املداوالت معايري إالنقاذ -    

  .تقر¥ر عن املداوالت -    
  

طريقجيب ٕاGالم الطلبة عن : 72727272املادة املادة املادة املادة 

¢اÉ ثبوت خطaٔ يف Uٔساس.يات احملرض Uٔو يف صب العالمات Uٔو حساب املعدل، ميكن �لطالب تقدمي طعن ٕاىل رئ\س القسم يف يف : 73737373املادة املادة املادة املادة 

3Uٔم العمل الفعلية(غضون الثالثة 3Uٔم 

Uٔي طعن �ارج هذه املدةال يق�ل . املداوالت

Ùس.تدعى نفس جلنة املداوالت جمددا ملناقشة الطعون املقدمة من ق�ل الطلبة و الق�ام بتصحيح أ+خطاء: 74747474املادة املادة املادة املادة 

Gىل ٕا�ر هذه املداوالت، حيرر حمرض بنفس الرشوط السابقة �لمحرض أ+ول و يعنون هذا احملرض 

  ".أ+ول

        

يُعّد م�دان التكو¥ن مجموGة مòسجمة من الشعب والت: 75757575املادة املادة املادة املادة 

تُعّد الشعبة تفرGا مليدان �كو¥ن وحتدد خصوصية التعلمي دا�ل هذا امليدان: 76767676املادة املادة املادة املادة 

        .التخصصات

يُعّد التخصص Ùشعبا �لفرع، حيدد مس: 77777777املادة املادة املادة املادة 

تتكون الو¢دة التعلميية كام نصت Gليه املادة : 78787878املادة املادة املادة املادة 

املتضمن نظام ا�راسات �لحصول Gىل شهادة ا�ل\سا]س وشهادة املاسرت وشهادة ا�كتوراه، املذ 2008غشت س.نة 

Uٔكرث، تقدم وفق Gدة Uٔشاكل من التدر×س 

�كون ٕاج�ارية Uٔو اخ?باريةالتعلميية Uٔن 

×س.ند �لو¢دة التعلميية واملواد املكونة لها معامل وتقمي بعالمة    



 

 

حتدد قمية الو¢دة التعلميية املقاسة بaٔرصدة، حسب احلجم الساعي الرضوري 

GUٔاله وكذÍ حسب جحم الòشاطات الواجب Gىل 

عن طريق خمتلف  ، و×شمل ساGات التدر×س املقدمة �لطالب

حيدد مس/ التكو¥ن اéمنوذ, من ق�ل فريق 

  . فردي مبساGدة وم?ابعة فريق Uٔو Gدة فرق �كو¥ن �ى مؤسسة Uٔو Gدة مؤسسات التعلمي العايل

  .�كوينه يف مؤسس.ته أ+صلية Uٔو يف مؤسسة Uٔخرى طبقا ملبدUٔ احلر�ية

  .×سمح حلاميل شهادة الباكلورUٔ 3و لشهادة Uٔج�بية معادÉ لها، ال$سجيل يف ا�راسات اجلامعية لنيل شهادة ا�ل\سا]س

  . ال ×س.تف�د الطالب املتحصل Gىل Gدة شهادات �لباكلور3، ٕاال من Ùسجيل `امعي وا¢د فقط Gىل املس.توى الوطين

  . التعلمي العايل والبحث العلمي حتدد رشوط ال$سجيل يف م�اد¥ن �كو¥ن ا�ل\سا]س يف لك س.نة `امعية، من طرف وز¥ر

×س.تف�د الطالب فور Ùسجيß من شهادة Ùسجيل، شهادة مدرس.ية وبطاقة طالب جتدد لك س.نة يف ٕاطار معلية ٕاGادة ال$سجيل 
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حتدد قمية الو¢دة التعلميية املقاسة بaٔرصدة، حسب احلجم الساعي الرضوري . تقاس الو¢دة التعلميية واملواد املشلكة لها بaٔرصدة

GUٔاله وكذÍ حسب  100عن طريق Uٔشاكل التعلمي املذ�ورة يف املادة   الك$ساب املعارف واملؤهالت

  ..).معل خشيص، تقر¥ر، مذ�رة، �ربص (الطالب الق�ام هبا يف نفس السدايس 

ساGة يف السدايس، و×شمل ساGات التدر×س املقدمة �لطالب 25و  20ام ساعيا ما بني 

  .GUٔاله، وكذا الساGات املقدرة �لعمل الشخيص �لطالب 100

  رصيدا) 30(ٔرصدة املس.ندة �لو¢دات التعلميية املكونة �لسدايس بثالثني 

حيدد مس/ التكو¥ن اé. مكونة لطور �كو¥ن حمدد التكو¥ن مجموGة  مòسجمة لو¢دات تعلميية 

.  

 فردي مبساGدة وم?ابعة فريق Uٔو Gدة فرق �كو¥ن �ى مؤسسة Uٔو Gدة مؤسسات التعلمي العايل

�كوينه يف مؤسس.ته أ+صلية Uٔو يف مؤسسة Uٔخرى طبقا ملبدUٔ احلركن الطالب من تعديل مس/ 

    ال$سجيل وٕاGادة ال$سجيلال$سجيل وٕاGادة ال$سجيلال$سجيل وٕاGادة ال$سجيلال$سجيل وٕاGادة ال$سجيل    ----1.41.41.41.4

 Uٔ Uٔ Uٔ Uٔ - - - -    مس.توى ا�ل\سا]سمس.توى ا�ل\سا]سمس.توى ا�ل\سا]سمس.توى ا�ل\سا]س 

×سمح حلاميل شهادة الباكلورUٔ 3و لشهادة Uٔج�بية معادÉ لها، ال$سجيل يف ا�راسات اجلامعية لنيل شهادة ا�ل\سا]س

ال ×س.تف�د الطالب املتحصل Gىل Gدة شهادات �لباكلور3، ٕاال من Ùسجيل `امعي وا¢د فقط Gىل املس.توى الوطين

 . تمت معلية ال$سجيل وٕاGادة ال$سجيل �لطلبة يف لك س.نة `امعية

حتدد رشوط ال$سجيل يف م�اد¥ن �كو¥ن ا�ل\سا]س يف لك س.نة `امعية، من طرف وز¥ر

        .جيب Gىل الطالب Ùسديد حقوق ال$سجيل إالداري يف بداية لك س.نة `امعية

×س.تف�د الطالب فور Ùسجيß من شهادة Ùسجيل، شهادة مدرس.ية وبطاقة طالب جتدد لك س.نة يف ٕاطار معلية ٕاGادة ال$سجيل 

        اسرتاسرتاسرتاسرتمس.توى املمس.توى املمس.توى املمس.توى امل    - - - - ب ب ب ب 

  :راسات املاسرت �لمعايري التالية خيضع ال$سجيل يف د

 غبة املعرب عهنا من طرف املرتحش ،

 واليت Ùسمح �Bراسات يف املاسرت،الشهادة املتحصل Gلهيا من طرف املرتحش 

 ، املسار اجلامعي �لمرتحش

  .قدرات @س.تق�ال و التaٔطري يف املاسرت

تقاس الو¢دة التعلميية واملواد املشلكة لها بaٔرصدة:  79797979املادة املادة املادة املادة 

�لسدايس الك$ساب املعارف واملؤهالت

الطالب الق�ام هبا يف نفس السدايس 

جحام ساعيا ما بني ) 01(يعادل الرصيد الوا¢د 

Uٔ100شاكل التعلمي املذ�ورة يف املادة 

حتدد القمية إالجاملية لٔ�رصدة املس.ندة �لو¢دات التعلميية املكونة �لسدا

يُعّد مس/ التكو¥ن مجموGة  مòسجمة لو¢دات تعلميية : : : : : 80808080 املادةاملادةاملادةاملادة

.التكو¥ن مضن ٕاطار عرض التكو¥ن

ميكن للك طالب بناء مس/ فردي مبساGدة وم?ابعة فريق Uٔو Gدة فرق �كو¥ن �ى مؤسسة Uٔو Gدة مؤسسات التعلمي العايل

يُعّد املعرب فرصة متكن الطالب من تعديل مس: 81818181املادة املادة املادة املادة 

        

 

×سمح حلاميل شهادة الباكلورUٔ 3و لشهادة Uٔج�بية معادÉ لها، ال$سجيل يف ا�راسات اجلامعية لنيل شهادة ا�ل\سا]س: 82828282املادة املادة املادة املادة 

ال ×س.تف�د الطالب املتحصل Gىل Gدة شهادات �لباكلور3، ٕاال من Ùسجيل `امعي وا¢د فقط Gىل املس.توى الوطين: 83838383املادة املادة املادة املادة 

تمت معلية ال$سجيل وٕاGادة ال$سجيل �لطلبة يف لك س.نة `امعية: 84848484املادة املادة املادة املادة 

حتدد رشوط ال$سجيل يف م�اد¥ن �كو¥ن ا�ل\سا]س يف لك س.نة `امعية، من طرف وز¥ر: 85858585املادة املادة املادة املادة 

جيب Gىل الطالب Ùسديد حقوق ال$سجيل إالداري يف بداية لك س.نة `امعية::::86868686املادة املادة املادة املادة 

×س.تف�د الطالب فور Ùسجيß من شهادة Ùسجيل، شهادة مدرس.ية وبطاقة طالب جتدد لك س.نة يف ٕاطار معلية ٕاGادة ال$سجيل : 87878787املادة املادة املادة املادة 

  .النظايم Bجلامعة

خيضع ال$سجيل يف د: 88888888املادة املادة املادة املادة 

غبة املعرب عهنا من طرف املرتالر  -

الشهادة املتحصل Gلهيا من طرف املرت -

نتاجئ املسار اجلامعي �لمرتحش -

قدرات @س.تق�ال و التaٔطري يف املاسرت -



 

 

وجيب ٕاGالم الطلبة عهنا بواسطة وط اخلاص Bلتكوينات يف املاسرت 

mالراغب يف ال$سجيل يف املاسرت ، ٕايداع ملف ال$سجيل �ى مؤسسة التعلمي العايل املس.تق� .  

  

  .)Bلòس.بة �لقادمني من مؤسسة Uٔخرى �لتعلمي العايل 

ذات الصm  البيداغوج�ة �لمسار اجلامعي �لمرتحش وكذا املعطيات

  .ضاء فريق التكو¥ن �لامسرت املعين

Uٔيضا توزيعها ٕاىل  رت ، كام  حتددن البيداغوج�ة �لامس

  .                       أ+ولوية �ل$سجيل يف املاسرت خلرجيي املؤسسة اجلدد نظام ل م د، ا±¥ن مل ×سلوا Uٔي تaٔخر يف مسارمه ا�رايس

رجيني املش.تغلني يف القطاع إالق?صادي و @ج¿عي يف ٕاطار اتفاق�ة، تربم لهذا الغرض، 

  .ال$سجيل ٕاال مرة وا¢دة يف املاسرت Gىل املس.توى الوطين

س.نوات من Õرخي احلصول  05 �ل$سجيل لنيل شهادة Ýنية يف املاسرت، ٕاال بعد انقضاء مدة 
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وط اخلاص Bلتكوينات يف املاسرت الفروع املسموح لها Bاللت<اق Bملاسرت يف دفرت الرش 

  

mحش الراغب يف ال$سجيل يف املاسرت ، ٕايداع ملف ال$سجيل �ى مؤسسة التعلمي العايل املس.تق�

   .ٕاGالم الطلبة بتارخي ٕايداع ودراسة امللفات عن طريق الòرش ولك دGامة ٕاGالم�ة Uٔخرى

  : الوÝئق التالية

 ]سIة من شهادة الباكلورUٔ 3و شهادة Uٔج�بية معادÉ لها،

 ،]سIة من الشهادة اليت Ùسمح Bل$سجيل يف املاسرت

 اجلامعي املتبع،شوف النقاط �لمسار 

 ،)د.م.Bلòس.بة لشهادات نظام ل(الوثيقة الوصف�ة امللحقة Bلشهادة 

Bلòس.بة �لقادمني من مؤسسة Uٔخرى �لتعلمي العايل . (شهادة تربز الوضعية التaٔدي÷�ة �لمرتحش متنحها املؤسسة أ+صلية 

البيداغوج�ة �لمسار اجلامعي �لمرتحش وكذا املعطيات، تؤ�ذ بعني إالعتبار النتاجئ عند دراسة ملفات املرتحشني

ضاء فريق التكو¥ن �لامسرت املعينهبذا املسار ، ميكن Uٔن خيضع املرتحشون الخ?بار او مقابUٔ mمام جلنة مشلكة من Uٔع

س.نو3، قدرات @س.تق�ال من ح�ث أ+ما�ن البيداغوج�ة �لامسدد املؤسسة اجلامعية،

  :ة من ف8ات اخلرجيني التالية

 د.م.خرجيوا املؤسسة اجلدد نظام ل

 د.م.خرجيوا املؤسسات أ+خرى اجلدد نظام ل

 د.م.وا املؤسسة القدماء نظام ل

 د.م.خرجوا املؤسسات أ+خرى القدماء نظام ل

 خرجيوا النظام ال:س.ييك

 شهادة Uٔج�بية معرتف هبا

   .اخلرجيون املش.تغلون يف القطاع إالق?صادي و @ج¿عي

 أ+ولوية �ل$سجيل يف املاسرت خلرجيي املؤسسة اجلدد نظام ل م د، ا±¥ن مل ×سلوا Uٔي تaٔخر يف مسارمه ا�را

�لخرجيني املش.تغلني يف القطاع إالق?صادي و @ج¿عي يف ٕاطار اتفاق�ة، تربم لهذا الغرض،  تمت معلية ال$سجيل يف املاسرت Bلòس.بة

  .بني املؤسسة اجلامعية و القطاع املعين

ال$سجيل ٕاال مرة وا¢دة يف املاسرت Gىل املس.توى الوطين) د.م.ل( ×س.تطيع الطالب احلا²ز Gىل Gدة شهادات ل\سا]س

�ل<اصلني Gىل Uٔول شهادة ماسرت، الرتحش �ل$سجيل لنيل شهادة Ýنية يف املاسرت، ٕاال بعد انقضاء مدة 

الفروع املسموح لها Bاللت<اق Bملاسرت يف دفرت الرش حتدد : 89898989املادة املادة املادة املادة 

  .الòرش ولك دGامة ٕاGالم�ة Uٔخرى

جيب Gىل املرتحش الراغب يف ال$سجيل يف املاسرت ، ٕايداع ملف ال$سجيل �ى مؤسسة التعلمي العايل املس.تق�m: 90909090املادة املادة املادة املادة 

ٕاGالم الطلبة بتارخي ٕايداع ودراسة امللفات عن طريق الòرش ولك دGامة ٕاGالم�ة Uٔخرى يمت

تضمن ملف الرتحش الوÝئق التاليةي 

 طلب معلل ، -

]سIة من شهادة الباكلورUٔ 3و شهادة Uٔج�بية معادÉ لها، -

]سIة من الشهادة اليت Ùسمح Bل$سجيل يف املاسرت -

اكفة 0شوف النقاط �لمسار  -

الوثيقة الوصف�ة امللحقة Bلشهادة  -

شهادة تربز الوضعية التaٔدي÷�ة �لمرت -

عند دراسة ملفات املرتحشني: 91919191املادة املادة املادة املادة 

هبذا املسار ، ميكن Uٔن خيضع املرتحشون الخ?بار او مقابUٔ mمام جلنة مشلكة من Uٔع

دد املؤسسة اجلامعية،حت: 92929292املادة املادة املادة املادة 

حصص حسب لك ف8ة من ف8ات اخلرجيني التالية

خرجيوا املؤسسة اجلدد نظام ل -

خرجيوا املؤسسات أ+خرى اجلدد نظام ل -

وا املؤسسة القدماء نظام لجيخر  -

خرجوا املؤسسات أ+خرى القدماء نظام ل -

خرجيوا النظام ال:س.ييك -

شهادة Uٔج�بية معرتف هبا احلاصلون Gىل -

اخلرجيون املش.تغلون يف القطاع إالق?صادي و @ج¿عي -

تعطى أ+ولوية �ل$سجيل يف املاسرت خلرجيي املؤسسة اجلدد نظام ل م د، ا±¥ن مل ×سلوا Uٔي تaٔخر يف مسار

تمت معلية ال$سجيل يف املاسرت Bلòس.بة ::::93939393املادة املادة املادة املادة 

بني املؤسسة اجلامعية و القطاع املعين

×س.تطيع الطالب احلا²ز Gىل Gدة شهادات ل\سا]س ال  ::::94949494املادة املادة املادة املادة 

�ل<اصلني Gىل Uٔول شهادة ماسرت، الرتال ميكن 

  .Gىل الشهادة أ+وىل من املاسرت



 

 

ل\سا]س قدمي، شهادة ا�راسات العليا، Uٔو لك شهادة `امعية 

الرتت\ب حسب اس.تحقاق املرتحشني، وفق 

        ))))ا فوقا فوقا فوقا فوقس.نوات و مس.نوات و مس.نوات و مس.نوات و م

، طبقا Uٔج�بية معادÉ لها`امعية Uٔو شهادة 

        .يمت إالGالن عن @لت<اق Bلس.نة الثانية ماسرت من طرف املؤسسة، بعد معلية الرتت\ب حسب اس.تحقاق املرتحشني
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        ال$سجيل يف الس.نة أ+وىل ماسرتال$سجيل يف الس.نة أ+وىل ماسرتال$سجيل يف الس.نة أ+وىل ماسرتال$سجيل يف الس.نة أ+وىل ماسرت

  : يُف?ح ال$سجيل يف الس.نة أ+وىل ماسرت لــ

 ا]س نظام ل م د Uٔو شهادة Uٔج�بية معادÉ لها،احلاصلني Gىل شهادة ا�ل\س

ل\سا]س قدمي، شهادة ا�راسات العليا، Uٔو لك شهادة `امعية : س.نوات نظام >س.ييك 4+ ·اكلور3  

الرتت\ب حسب اس.تحقاق املرتيمت إالGالن عن @لت<اق Bلس.نة أ+وىل ماسرت من طرف املؤسسة، بعد معلية 

  .2011نومفرب  03املؤرخ يف  714

  .يمت ٕاGالم الطلبة هبذا الرتت\ب عن طريق الòرش و لك دGامة ٕاGالم�ة Uٔخرى

        ال$سجيل يف الس.نة الثانية ماسرتال$سجيل يف الس.نة الثانية ماسرتال$سجيل يف الس.نة الثانية ماسرتال$سجيل يف الس.نة الثانية ماسرت

س.نوات و مس.نوات و مس.نوات و مس.نوات و م    5555++++    ·اكلور3 ·اكلور3 ·اكلور3 ·اكلور3 ((((�ل<اصلني Gىل شهادة يف النظام ال�ل<اصلني Gىل شهادة يف النظام ال�ل<اصلني Gىل شهادة يف النظام ال�ل<اصلني Gىل شهادة يف النظام ال::::س.يس.يس.يس.ييكيكيكيك    

Uٔو شهادة س.نوات،  5+ ·اكلور3  شهادةيُف?ح ال$سجيل يف الس.نة الثانية ماسرت، �ل<اصلني 

يمت إالGالن عن @لت<اق Bلس.نة الثانية ماسرت من طرف املؤسسة، بعد معلية الرتت\ب حسب اس.تحقاق املرت

        .يمت ٕاGالم الطلبة هبذا الرتت\ب عن طريق الòرش و لك دGامة ٕاGالم�ة Uٔخرى

يُف?ح ال$سجيل يف الس.نة أ+وىل ماسرت لــ ::::95959595املادة املادة املادة املادة 

احلاصلني Gىل شهادة ا�ل\س �

 احلاصلني Gىل شهادة �

 .Uٔج�بية معادÉ لها

يمت إالGالن عن @لت<اق Bلس.نة أ+وىل ماسرت من طرف املؤسسة، بعد معلية  ::::96969696املادة املادة املادة املادة 

714إالجراء احملدد يف القرار رمق 

يمت ٕاGالم الطلبة هبذا الرتت\ب عن طريق الòرش و لك دGامة ٕاGالم�ة Uٔخرى

�ل<اصلني Gىل شهادة يف النظام ال�ل<اصلني Gىل شهادة يف النظام ال�ل<اصلني Gىل شهادة يف النظام ال�ل<اصلني Gىل شهادة يف النظام ال

يُف?ح ال$سجيل يف الس.نة الثانية ماسرت، �ل<اصلني  ::::97979797املادة املادة املادة املادة 

        .لرشوط ال$سجيل

يمت إالGالن عن @لت<اق Bلس.نة الثانية ماسرت من طرف املؤسسة، بعد معلية الرتت\ب حسب اس.تحقاق املرت ::::98989898املادة املادة املادة املادة 

يمت ٕاGالم الطلبة هبذا الرتت\ب عن طريق الòرش و لك دGامة ٕاGالم�ة Uٔخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ا التكو¥ن يقدم هذ. نظم التكو¥ن لنيل شهادة ا�ل\سا]س Uٔو شهادة املاسرت حسب م�اد¥ن التكو¥ن وحسب الشعب والتخصصات

وذ, Uٔو بناء مس/ �كو¥ن فردي وفق مؤهالته ومرشوGه 

ميكن Uٔن يتضمن التكو¥ن وفقا . يتضمن التكو¥ن حسب املساÍ واملس.تو3ت املتعددة، تعل� نظر3 ومهنجيا وتطبيق�ا ومطبقا

 Uٔو Gدة �ربصات، وكذا تعمل طرق العمل اجلامعي 

  :مرا¢ل) 03

  مر¢m التعرف Gىل احلياة اجلامعية والتك�ف معها واك$شاف املبادئ أ+ولية �لتخصصات، 

 .صص  اóتار

)02:(  

 .Uٔو ختصصات لنفس م�دان التكو¥ن وكذا لتعميق املعارف والتوج�ه التدرجيي

 و¢دة تعلميية، ٕاما عن طريق املراق�ة املس.مترة واملنتظمة Uٔو عن طريق 

        

، Gدد @خ?بارات وطبيعهتا ومدهتا وكذÍ طريقة Uٔو طرق 
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        التعلميالتعلميالتعلميالتعلميتنظمي تنظمي تنظمي تنظمي     2.42.42.42.4

نظم التكو¥ن لنيل شهادة ا�ل\سا]س Uٔو شهادة املاسرت حسب م�اد¥ن التكو¥ن وحسب الشعب والت

التنظمي �لطالب Bخ?يار املس/ اéمنوذ, Uٔو بناء مس/ �كو¥ن فردي وفق مؤهالته ومرشوGه ×سمح هذا حبيث 

يتضمن التكو¥ن حسب املساÍ واملس.تو3ت املتعددة، تعل� نظر3 ومهنجيا وتطبيق�ا ومطبقا

الطلبة ثقافة Gامة،مشاريع فردية Uٔو جامعية، و�ربص Uٔو Gدة �ربصات، وكذا تعمل طرق العمل اجلامعي ٔ+هدافه، Gالوة Gىل ضامن اك$ساب 

  .واس.تعامل مصادر التوثيق ووسائل إالGالم ا+ٓيل، وكذا التحمك يف ا�لغات أ+ج�بية

  .كام ميكن Uٔن يتضمن التكو¥ن Uٔيضا حتر¥ر مذ�رة Uٔو تقر¥ر �ربص Uٔو ٕاجناز مرشوع هناية ا�راسة

  .كن Uٔن يتضمن التكو¥ن يف الطور الثاين تدريبا �لطالب Gىل البحث

  .�كو¥ن يف سداس.يات تتضمن و¢دات تعلميية) مسار(ينظم التعلمي يف لك مس/ 

03(سداس.يات تتضمن ثالثة ) 6(تنظم مساÍ التكو¥ن لنيل شهادة ا�ل\سا]س يف س.تة 

مر¢m التعرف Gىل احلياة اجلامعية والتك�ف معها واك$شاف املبادئ أ+ولية �لتخ

  ثل املر¢m الثانية، مر¢m التعمق و�رس.يخ املعارف والتوج�ه التدرجيي، 

ثل املر¢m الثالثة مر¢m التخصص، وÙسمح Bك$ساب املعارف واملؤهالت يف التخصص  اóتار

(سداس.يات، تتضمن مر¢لتني ) 4(تنظم مساÍ التكو¥ن لنيل شهادة املاسرت يف Uٔربعة 

Uٔو ختصصات لنفس م�دان التكو¥ن وكذا لتعميق املعارف والتوج�ه التدرجيي/ املر¢m أ+وىل ختصصا �لتعلمي املشرتك لعدة شعب و

  .وحتر¥ر مذ�رةاملر¢m الثانية تتضمن ختصصا لتكو¥ن وتدريب الطالب Gىل البحث 

  .ج تدر×س لك املواد وطرق التق�مي يف بداية لك سدايس

    مي مي مي مي ��������� � � � ق ق ق ق � � � � ال? ال? ال? ال? ––––    3.43.43.43.4

 تق�مي املؤهالت واك$ساب املعارف للك و¢دة تعلميية، ٕاما عن طريق املراق�ة املس.مترة واملنتظمة Uٔو عن طريق 

        .تعطى أ+ولوية قدر إالماكن لتطبيق طريقة املراق�ة املس.مترة واملنتظمة

يòرش رئ\س القسم Bل$شاور مع فريق التكو¥ن يف بداية لك سدايس، Gدد @خ?بارات وطبيعهتا ومدهتا وكذÍ طريقة Uٔو طرق 

  .طبيعة @خ?بارات وبطرق املراق�ة املعمتدةتتعلق املوازنة ب 

  :×شمل تق�مي الطالب حسب مس/ التكو¥ن ما ييل

  أ+عامل التطبيق�ة، 

  

ات امليدانية،   اخل̀ر

نظم التكو¥ن لنيل شهادة ا�ل\سا]س Uٔو شهادة املاسرت حسب م�اد¥ن التكو¥ن وحسب الشعب والتيُ : 99999999املادة املادة املادة املادة 

حبيث  Gىل شلك مساÍ منوذج�ة

  .املهين املس.تق�يل

يتضمن التكو¥ن حسب املساÍ واملس.تو3ت املتعددة، تعل� نظر3 ومهنجيا وتطبيق�ا ومطبقا: 100100100100املادة املادة املادة املادة 

ٔ+هدافه، Gالوة Gىل ضامن اك$ساب 

واس.تعامل مصادر التوثيق ووسائل إالGالم ا+ٓيل، وكذا التحمك يف ا�لغات أ+ج�بية

كام ميكن Uٔن يتضمن التكو¥ن Uٔيضا حتر¥ر مذ�رة Uٔو تقر¥ر �رب

كن Uٔن يتضمن التكو¥ن يف الطور الثاين تدريبا �لطالب Gىل البحثمي

ينظم التعلمي يف لك مس/ : 101101101101املادة املادة املادة املادة 

تنظم مساÍ التكو¥ن لنيل شهادة ا�ل\سا]س يف س.تة : 102102102102املادة املادة املادة املادة 

مر¢m التعرف Gىل احلياة اجلامعية والتك�ف معها واك$شاف املباد متثل املر¢m أ+وىل .1

متثل املر¢m الثانية، مر¢m التعمق و�رس.ي  .2

متثل املر¢m الثالثة مر¢m التخصص .3
  

تنظم مساÍ التكو¥ن لنيل شهادة املاسرت يف Uٔربعة : 103103103103املادة املادة املادة املادة 

املر¢m أ+وىل ختصصا �لتعلمي املشرتك لعدة شعب و .1

املر¢m الثانية تتضمن ختصصا لتكو¥ن وتدريب الطالب Gىل البحث  .2
  

يمت ٕاGالم الطلبة بربامج تدر×س لك املواد وطرق التق�مي يف بداية لك سدا: 104104104104املادة املادة املادة املادة 

يمت يف لك سدايس تق�مي املؤهالت واك$ساب املعارف ل: 105105105105املادة املادة املادة املادة 

تعطى أ+ولوية قدر إالماكن لتطبيق طريقة املراق�ة املس.مترة واملنتظمة. هنايئ Uٔو >هام معاام?<ان 

يòرش رئ\س القسم Bل$شاور مع فريق التكو¥ن يف بداية لك سدا: 106106106106املادة املادة املادة املادة 

تتعلق املوازنة ب . املراق�ة املعمتدة واملوازنة

×شمل تق�مي الطالب حسب مس/ التكو¥ن ما ييل: 107107107107املادة املادة املادة املادة 

  ا�روس، -    

أ+عامل التطبيق�ة،  -    

أ+عامل املو�ة، -    

ات امليدانية، -     اخل̀ر



 

 

ميكن تنظمي هذه التق��ت يف شلك عروض 

  . تقدرها الفرقة البيداغوج�ة

ة Gىل Uٔساس معدل Gالمات @خ?بارات  وGالمات التقار¥ر وفق موازنة تقدرها الفرقة 

تنظم ا�ورات @س.تدرا�ية للك .  دورÕن ملراق�ة املعارف واملؤهالت، وتعترب ا�ورة الثانية دورة اس.تدرا�ية

  . ك$سب الو¢دة التعلميية هنائيا من طرف لك طالب، حتصل Gىل لك املواد املكونة لهذه الو¢دة

وع العالمات احملصل Gلهيا يف املواد املكونة لهذه الو¢دة وموزونة 

نفس  ينجم عن اك$ساب الو¢دة التعلميية Uٔيضا اك$ساب أ+رصدة املس.ندة ٕاéهيا، يف هذه احلاÉ تعترب أ+رصدة احملصل Gلهيا قابm لالح?فاظ يف

ال ×سمح إالقصاء من مادة مكونة �لو¢دة التعلميية Bك$ساب هذه الو¢دة، من �الل حساب معدل العالمات احملصل Gلهيا يف املواد أ+خرى 

 111وع الو¢دات التعلميية املكونة Þ وفقا �لرشوط احملددة يف املادة 

حيسب املعدل العام �لسدايس Gىل Uٔساس 

، موزونة Bملعامالت اخلاصة هبا، وعندئذ يعترب السدايس مك$س.با ٕاذا اكن هذا املعدل ×ساوي Uٔو 

يف ¢اÉ إالخفاق يف احلاÉ أ+وىل، يتقدم الطالب �لمشاركة يف مسابقة ا�ورة @س.تدرا�ية Bلòس.بة لالخ?بارات املتعلقة Bلو¢دة 

قدم فقط لالخ?بارات املتعلقة ورة GUٔاله، و يت

GUٔاله، ميكن السامح �لطالب Bملشاركة يف ا�ورة @س.تدرا�ية 
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  الرتبصات التطبيق�ة،

        ....يص

ميكن تنظمي هذه التق��ت يف ش. ، من Gالمات تق�مي الطالبلكام اق?ىض أ+مرسب معدل Gالمات أ+عامل املو�ة 

ترتك معلية املوازنة لهذه العنارص تقدرها الفرقة البيداغوج�ة. اخل... لية ومعل فردي

ة Gىل Uٔساس معدل Gالمات @خ?بارات  وGالمات التقار¥ر وفق موازنة تقدرها الفرقة سب Gالمة أ+عامل التطبيق�

يس دورÕن ملراق�ة املعارف واملؤهالت، وتعترب ا�ورة الثانية دورة اس.تدرا�ية

 ٔU ل`Uٔ قصاه شهر س÷مترب لنفس الس.نة اجلامعية، يف.  

ك$سب الو¢دة التعلميية هنائيا من طرف لك طالب، حتصل Gىل لك املواد املكونة لهذه الو¢دة

  . 10/20تعترب املادة مك$س.بة ٕاذا اكنت العالمة احملصل Gلهيا يف هذه املادة Ùساوي Uٔو تفوق 

ن معدل مجموع العالمات احملصل Gلهيا يف املواد املكونة لهذه الو¢دة وموزونة �ك$سب الو¢دة التعلميية Uٔيضا عن طريق التعويض، ٕاذا اك

  . 10/20مبعامالهتا اخلاصة هبا ×ساوي Uٔو يفوق 

ينجم عن اك$ساب الو¢دة التعلميية Uٔيضا اك$ساب أ+رصدة املس.ندة ٕاéهيا، يف هذه احلاÉ تعترب أ+رصدة احملصل Gلهيا قابm لالح?فا

  .و¥ن و قابm �لتحويل يف Uٔي مس/ �كو¥ن Uٓخر يتضمن هذه الو¢دة

ال ×سمح إالقصاء من مادة مكونة �لو¢دة التعلميية Bك$ساب هذه الو¢دة، من �الل حساب معدل العالمات احملصل Gلهيا يف املواد أ+خرى 

 مك$س.با Bلòس.بة للك طالب حتصل Gىل مجموع الو¢دات التعلميية املكونة Þ وفقا �لرشوط احملددة يف املادة 

حيسب املعدل العام �لسدا:  مك$س.با Uٔيضا عن طريق التعويض ما بني الو¢دات التعلميية Gىل النحو ا+ٓيت

ت التعلميية املكونة �لسدايس، موزونة Bملعامالت اخلاصة هبا، وعندئذ يعترب السدايس مك$س.با ٕاذا اكن هذا املعدل ×ساوي Uٔو 

  .رصيدا) 30( ، اك$ساب أ+رصدة و البالغ Gددها ثالثني

  .ادة من التعويضال ×سمح �لطالب املقيص من مادة Uٔو من و¢دة تعلميية @س.تف

يف ¢اÉ إالخفاق يف احلاÉ أ+وىل، يتقدم الطالب �لمشاركة يف مسابقة ا�ورة @س.تدرا�ية Bلòس.بة لالخ?بارات املتعلقة Bلو¢دة 

املذ�ورة GUٔاله، و يت 111ري املك$س.بة، ويف هذه احلاÉ، حيتفظ الطالب Bملواد املك$س.بة طبقا �لامدة 

GUٔاله، ميكن السامح �لطالب Bملشاركة يف ا�ورة @س.تدرا 112يف ¢اÉ اك$ساب و¢دة تعلميية عن طريق التعويض املقرر يف املادة 

  .Bلòس.بة لالخ?بارات املتعلقة Bملواد �ري املك$س.بة لهذه الو¢دة

الرتبصات التطبيق�ة، -    

  امللتق�ات، -    

العمل الشخيص -    

سب معدل Gالمات أ+عامل املوُحي : 108108108108املادة املادة املادة املادة 

وUٔس.ئm كتابية وفروض مزنلية ومعل فردي

سب Gالمة أ+عامل التطبيق�ُحت : : : : 109109109109املادة املادة املادة املادة 

  .البيداغوج�ة

نظم يف لك سدايس دورÕن ملراق�ة املعارف واملؤهالت، وتعترب ا�ورة الثانية دورة اس.تدراتُ : 110110110110املادة املادة املادة املادة 

 ٔU ل`Uٔ سدايس لنفس الس.نة اجلامعية، يف

ك$سب الو¢دة التعلميية هنائيا من طرف لك طالب، حتصل Gىل لك املواد املكونة لهذه الو¢دة�ُ : 111111111111املادة املادة املادة املادة 

تعترب املادة مك$س.بة ٕاذا اكنت العالمة احملصل Gلهيا يف هذه املادة Ùساوي Uٔو تفوق 

�ك$سب الو¢دة التعلميية Uٔيضا عن طريق التعويض، ٕاذا اك -

مبعامالهتا اخلاصة هبا ×ساوي Uٔو يفوق 

ينجم عن اك$ساب الو¢دة التعلميية Uٔيضا اك$ساب أ+رصدة املس.ندة ٕاéهيا، يف هذه احلاÉ تعترب أ+رصدة احملصل Gلهيا قابm لالح?فا

و¥ن و قابm �لتحويل يف Uٔي مس/ �كو¥ن Uٓخر يتضمن هذه الو¢دةمس/ التك

ال ×سمح إالقصاء من مادة مكونة �لو¢دة التعلميية Bك$ساب هذه الو¢دة، من �الل حساب معدل العالمات احملصل Gلهيا يف املواد أ+خرى 

 .املكونة ±ات الو¢دة
        

يُعّد السدايس مك$س.با Bلòس.بة ل: : : : : 112112112112املادة املادة املادة املادة 

  .GUٔاله
يُعترب السدايس مك$س.با Uٔيضا عن طريق التعويض ما بني الو¢دات التعلميية Gىل النحو ا+ٓ

ت التعلميية املكونة �لسدايس، موزونة Bملعامالت اخلاصة هبا، وعندئذ يعترب السدامعدالت الو¢دا

  . 10/20يفوق 

ينجم عن اك$ساب السدايس ، اك$ساب أ+رصدة و البالغ Gددها ثالثني

ال ×سمح �لطالب املقيص من مادة Uٔو من و¢دة تعلميية @س.تف
        

يف ¢اÉ إالخفاق يف احلاÉ أ+وىل، يتقدم الطالب �لمشاركة يف مسابقة ا�ورة @س.تدرا: 113113113113املادة املادة املادة املادة 

التعلميية �ري املك$س.بة، ويف هذه احلاÉ، حيتفظ الطالب Bملواد املك$س.بة طبقا �لامدة 

  .Bملواد �ري املك$س.بة

يف ¢اÉ اك$ساب و¢دة تعلميية عن طريق التعويض املقرر يف املادة 

Bلòس.بة لالخ?بارات املتعلقة Bملواد �ري املك$س.بة لهذه الو¢دة



 

 

 مادة معنية Gىل Uٔساس العالمة احملصل Gلهيا يف ا�ورة @س.تدرا�ية وفق 

املذ�ورتني  112و  111صال Gلهيام وفق نفس Uٔحاكم املادتني 

واد املك$س.بة و املكونة لها يمت ورة GUٔاله، فٕان أ+رصدة املس.ندة ٕاىل امل
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�الل ا�ورة @س.تدرا�ية، حتدد العالمة اخلاصة ·لك مادة معنية Gىل Uٔساس العالمة احملصل Gلهيا يف ا�ورة @س.تدرا

  .GUٔاله 106يف�ات مراق�ة املعارف و املؤهالت احملددة طبقا ٔ+حاكم املادة 

        .درا�ية، Gالمة هنائيةيُعمتد املعدل أ+فضل احملصل Gليه ، بني ا�ورة أ+وىل و ا�ورة @س.ت

ر ا�ورة @س.تدرا�ية تعترب الو¢دة التعلميية و كذا السدايس حمصال Gلهيام وفق نفس Uٔحاكم املادتني 

املذ�ورة GUٔاله، فٕان أ+رصدة املس.ندة ٕاىل امل 111يف ¢اG Éدم اك$ساب و¢دة تعلميية طبقا ٔ+حاكم املادة 

  :طبق م�دUٔ التعويض Gىل

  ×سمح التعويض Bك$ساب الو¢دة التعلميية من �الل حساب معدل 

  حتتفظ الو¢دة التعلميية املك$س.بة . نقاط املواد املشلكة لها و املوزونة مبعامالهتا

  . عن طريق التعويض Bٔ+رصدة املس.ندة ٕاéهيا

  ×سمح التعويض Bك$ساب السدايس من �الل حساب معدل Gالمات 

  حيتفظ السدايس املك$سب . الو¢دات التعلميية املشلكة �لسدايس واملوزونة مبعامالهتا

  . رصيدا املس.ندة ٕاليه

  من ) 3، ل2، ل1ل(×سمح التعويض Bك$ساب مس.توى  

  .�الل حساب معدل Gالمات الو¢دات التعلميية املشلكة Þ و املوزونة مبعامالهتا

  .رصيدا املس.ندة ٕاéهيا) 60(حتتفظ الس.نة املك$س.بة عن طريق التعويض Bلس.تني 

  رصيداB180حلصول Gىل )  3،ل2،ل1ل( ا]سGىل شهادة ا�ل\س

  رصيدا B300حلصول Gىل )  2م+1م+ ل\سا]س( املاسرت¥رتبط احلصول Gىل شهادة 

 . Uٔشهر بعد Õرخي املناقشة 3حج Gىل شهادة جناح يف Uٔ`ل Uٔقصاه 

  

�الل ا�ورة @س.تدرا�ية، حتدد العالمة اخلاصة ·: 114114114114املادة املادة املادة املادة 

�يف�ات مراق�ة املعارف و املؤهالت احملددة طبقا ٔ+حاكم املادة 

يُعمتد املعدل أ+فضل احملصل Gليه ، بني ا�ورة أ+وىل و ا�ورة @س.ت
  

ٕا�ر ا�ورة @س.تدرا�ية تعترب الو¢دة التعلميية و كذا السدا: 115115115115املادة املادة املادة املادة 

  .GUٔاله

يف ¢اG Éدم اك$ساب و¢دة تعلميية طبقا ٔ+حاكم املادة 

        .@ح?فاظ هبا

        

طبق م�دUٔ التعويض Gىليُ     :116116116116املادة املادة املادة املادة 

×سمح التعويض Bك$ساب الو¢دة التعلميية من �الل حساب معدل : الو¢دة التعلميية -    

نقاط املواد املشلكة لها و املوزونة مبعامالهتا         

عن طريق التعويض Bٔ+رصدة املس.ندة ٕاéهيا         

×سمح التعويض Bك$ساب السدا: السدايس -  

الو¢دات التعلميية املشلكة �لسدايس واملوزونة مبعامالهتا        

رصيدا املس.ندة ٕاليه) 30(بتعويض الثالثني          

 )3، ل2، ل1ل(مس.توى  -  

�الل حساب معدل Gالمات الو¢دات التعلميية املشلكة Þ و املوزونة مبعامالهتا         

حتتفظ الس.نة املك$س.بة عن طريق التعويض Bلس.تني          
  

Gىل شهادة ا�ل\س¥رتبط احلصول : 117117117117املادة املادة املادة املادة 

¥رتبط احلصول Gىل شهادة             
  

يتحصل الطالب الناحج Gىل شهادة جناح يف Uٔ`ل Uٔقصاه : 118118118118املادة املادة املادة املادة 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التكو¥ن نفسه، حقا للك طالب مسل بصفة 

Gىل السداس.يني أ+ولني ملسار التكو¥ن يُعّد @نتقال من الس.نة أ+وىل ٕاىل الس.نة الثانية ل\سا]س، مكس.با �لطالب ا±ي حتصل 

Gىل أ+قل يف  1/3رصيدا Gىل أ+قل، مهنا) 

ثانية ٕاىل الس.نة الثالثة ل\سا]س مكس.با �لطالب ا±ي حتصل Gىل السداس.يات أ+ربعة ملسار التكو¥ن 

رصيدا Gىل أ+قل، و اك$سب ) 90(يُمكن السامح �لطالب @نتقال من الس.نة الثانية ٕاىل الس.نة الثالثة ل\سا]س ، ٕاذا حتصل Gىل Ùسعني

املذ�ورتني GUٔاله،  121و  120 التكو¥ن وفق رشوط @نتقال الواردة يف املادتني 

ة ا�روس و أ+عامل املو�ة وأ+عامل التطبيق�ة Bلòس.بة �لمواد 

ميكن، حسب احلاÉ، السامح �لطالب الراسب يف الس.نة الثانية Uٔو الس.نة الثالثة يف مس/ �كو¥ن، ٕاGادة ال$سجيل يف املس/ 

  . التكو¥ن أ+ويل

 فردي يتوافق و قدرات الطالب اليت من شaٔهنا Uٔن Ùسمح Þ بتدرج Uٔفضل يف 

ب\D ميكن السامح . س.نوات حىت يف ¢اÉ ٕاGادة توج�ه

  .يُعّد @نتقال من الس.نة أ+وىل ٕاىل الس.نة الثانية ماسرت مكس.با �لطالب ا±ي حتصل Gىل السداس.يني أ+ولني ملسار التكو¥ن

رصيدا Gىل أ+قل، و حتصل Uٔيضا ) 45(سة و Uٔربعني 
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        التدرج يف ا�راساتالتدرج يف ا�راساتالتدرج يف ا�راساتالتدرج يف ا�راسات    4444....4444

يُعّد @نتقال من السدايس أ+ول ٕاىل السدايس الثاين �لس.نة اجلامعية نفسها ومس/ التكو¥ن نفسه، حقا ل

 ٔU ٔU ٔU ٔU - - - -    التدرج يف دراسات ا�ل\سا]سالتدرج يف دراسات ا�ل\سا]سالتدرج يف دراسات ا�ل\سا]سالتدرج يف دراسات ا�ل\سا]س 

يُعّد @نتقال من الس.نة أ+وىل ٕاىل الس.نة الثانية ل\سا]س، مكس.با �لطالب ا±ي حتصل 

) 30(×ُسمح �لطالب Bالنتقال من الس.نة أ+وىل ٕاىل الس.نة الثانية ل\سا]س، ٕاذا حتصل Gىل ثالثني 

  . ا+ٓخر

ثانية ٕاىل الس.نة الثالثة ل\سا]س مكس.با �لطالب ا±ي حتصل Gىل السداس.يات أ+ربعة ملسار التكو¥ن يُعّد @نتقال من الس.نة ال 

يُمكن السامح �لطالب @نتقال من الس.نة الثانية ٕاىل الس.نة الثالثة ل\سا]س ، ٕاذا حتصل Gىل Ùسعني

        .أ+ساس.ية املطلوبة مس.بقا ملواصm ا�راسات يف التخصص

يُمكن �لطالب املسموح Þ @نتقال يف مس/ التكو¥ن وفق رشوط @نتقال الواردة يف املادتني 

ة ا�روس و أ+عامل املو�ة وأ+عامل التطبيق�ة Bلòس.بة �لمواد ويف هذه احلاÉ فٕان ٕالزام Uٔو ٕاعفاء الطالب من م?ابع

  .ري املك$س.بة من صالح�ات فريق التكو¥ن

ميكن، حسب احلاÉ، السامح �لطالب الراسب يف الس.نة الثانية Uٔو الس.نة الثالثة يف مس/ �كو¥ن، ٕاGادة ال$سجيل يف املس

  .و¥ن Uٓخر من طرف فريق التكو¥ن/ �ك

يُمنح قدر املس.تطاع أ+ولية لعملية توج�ه الطلبة ا±¥ن مه يف ¢اÉ ٕاخفاق مضن مس/ التكو¥ن أ+ويل

ي�òغي Uٔن تؤدي هذه العملية، عن طريق املعا·ر ٕاىل بناء مس/ فردي يتوافق و قدرات الطالب اليت من شaٔهنا Uٔن Ùسمح Þ بتدرج Uٔفضل يف 

س.نوات حىت يف ¢اÉ ٕاGادة توج�ه) 5(يف لك احلاالت، ال ميكن �لطالب املسل يف ا�ل\سا]س البقاء Uٔكرث من مخس

        .رصيدا Uٔو Uٔكرث، GBٕادة ال$سجيل لس.نة ٕاضاف�ة، اس.ت�üائيا

 املاسرتاملاسرتاملاسرتاملاسرتالتدرج يف دراسات التدرج يف دراسات التدرج يف دراسات التدرج يف دراسات     ----ب ب ب ب 

يُعّد @نتقال من الس.نة أ+وىل ٕاىل الس.نة الثانية ماسرت مكس.با �لطالب ا±ي حتصل Gىل السداس.يني أ+ولني ملسار التكو¥ن

×ُسمح �لطالب @نتقال من الس.نة أ+وىل ٕاىل الس.نة الثانية ماسرت، ٕاذا حتصل Gىل مخسة و Uٔربعني 

  .لميية املرشوطة ملواصm ا�راسات يف التخصص

يُعّد @نتقال من السدايس أ+ول ٕاىل السدا: 119119119119املادة املادة املادة املادة 

 .م�تظمة

يُعّد @نتقال من الس.نة أ+وىل ٕاىل الس.نة الثانية ل\سا]س، مكس.با �لطالب ا±ي حتصل : 120120120120املادة املادة املادة املادة 

  .Bلتعويض Uٔو دون تعويض

×ُسمح �لطالب Bالنتقال من الس.نة أ+وىل ٕاىل الس.نة الثانية ل\سا]س، ٕاذا حتصل Gىل ثالثني 

يف السدايس ا+ٓخر 2/3سدايس و 

  

يُعّد @نتقال من الس.نة ال : 121121121121املادة املادة املادة املادة 

  .Bلتعويض Uٔو دون تعويض

يُمكن السامح �لطالب @نتقال من الس.نة الثانية ٕاىل الس.نة الثالثة ل\سا]س ، ٕاذا حتصل Gىل Ùسعني

أ+ساس.ية املطلوبة مس.بقا ملواصm ا�راسات يف التالو¢دات التعلميية 
  

يُمكن �لطالب املسموح Þ @نتقال يف مس: 122122122122املادة املادة املادة املادة 

ويف هذه احلاÉ فٕان ٕالزام Uٔو ٕاعفاء الطالب من م?ابع. @ح?فاظ Bملواد املك$س.بة

�ري املك$س.بة من صالح�ات فريق التكو¥ن
        

ميكن، حسب احلاÉ، السامح �لطالب الراسب يف الس.نة الثانية Uٔو الس.نة الثالثة يف مس: 123123123123املادة املادة املادة املادة 

نفسه Uٔو ٕاGادة توجهيه حنو مس/ �ك

يُمنح قدر املس.تطاع أ+ولية لعملية توج�ه الطلبة ا±¥ن 

ي�òغي Uٔن تؤدي هذه العملية، عن طريق املعا·ر ٕاىل بناء مس

  .رايسمساره ا�

يف لك احلاالت، ال ميكن �لطالب املسل يف ا�ل\سا]س البقاء Uٔكرث من 

رصيدا Uٔو Uٔكرث، GBٕادة ال$سجيل لس.نة ٕاضاف�ة، اس.ت�üائيا �120لطالب ا±ي حتصل Gىل 
  

يُعّد @نتقال من الس.نة أ+وىل ٕاىل الس.نة الثانية ماسرت مكس.با �لطالب ا±ي حتصل Gىل السداس.يني أ+ولني ملسار التكو¥ن ::::124124124124ملادة ملادة ملادة ملادة ا

×ُسمح �لطالب @نتقال من الس.نة أ+وىل ٕاىل الس.نة الثانية ماسرت، ٕاذا حتصل Gىل 

لميية املرشوطة ملواصm ا�راسات يف التGىل الو¢دات التع 
  



 

 

املذ�ورة GUٔاله، و @ح?فاظ Bملواد  124سمح �لطالب Bلتدرج يف مسلكه التكويين وفق رشوط @نتقال الواردة يف املادة 

ة وأ+عامل التطبيق�ة Bلòس.بة �لمواد �ري املك$س.بة 

يُمكن لفريق التكو¥ن، حسب احلاÉ، السامح �لطالب ا±ي مل ¥متكن من @نتقال ٕاىل الس.نة الثانية يف مس/ �كو¥ن ٕاGادة 

  

 فردي يتوافق و قدرات الطالب اليت من شaٔهنا Uٔن Ùسمح Þ بتدرج Uٔفضل يف 

صصات اليت اخ?ارها بعد ا�هتاء فرتة التكو¥ن Bجلذع 

 ا±ي اخ?اره Bٕرشاف جلنة مشلكة لهذا الغرض، وBلنظر لالعتبارات 

  . ا±ي يليه حسب بطاقة رغباته وهكذا دواليك

ر Uٔو يف `امعة Uٔخرى، ٕاذ يقوم فريق �كو¥ن املسا

  .  مو`ه، التaٔطري من Uٔ`ل ٕاGداد مرشوع هناية ا�راسة

يمت اقرتاح موضوع املرشوع Bتفاق مشرتك بني الطالب ، أ+س.تاذ واملؤسسة املس.تق�m ٕان و`دت، وجيب بعد ذÍ املوافقة Gليه من 

  .الطالب

  .يمت تق�مي مرشوع هناية دراسة ا�ل\سا]س من طرف أ+س.تاذ املؤطر وUٔس.تاذ¥ن ملكفني Bملناقشة
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سمح �لطالب Bلتدرج يف مسلكه التكويين وفق رشوط @نتقال الواردة يف املادة 

ة وأ+عامل التطبيق�ة Bلòس.بة �لمواد ويف هذه احلاÉ، فٕان ٕالزام الطالب Uٔو ٕاعفاءه من م?ابعة ا�روس و أ+عامل املو�

يُمكن لفريق التكو¥ن، حسب احلاÉ، السامح �لطالب ا±ي مل ¥متكن من @نتقال ٕاىل الس.نة الثانية يف مس

  .فريق التكو¥ن نفسه Uٔو توجهيه حنو مس/ �كو¥ن Uٓخر من طرف 

  . أ+ولوية قدر املس.تطاع لعملية توج�ه الطلبة ا±¥ن مه يف ¢اÉ ٕاخفاق مضن مس/ التكو¥ن

ي�òغي Uٔن تؤدي هذه العملية، عن طريق املعا·ر ٕاىل بناء مس/ فردي يتوافق و قدرات الطالب اليت من شaٔهنا Uٔن Ùسمح Þ بتدرج Uٔفضل يف 

  .س.نوات) 3(ال ميكن �لطالب املسل يف املاسرت البقاء Uٔكرث من ثالث 

  التوج�ه والتحويلالتوج�ه والتحويلالتوج�ه والتحويلالتوج�ه والتحويل----    5555.4.4.4.4

يقوم الطالب مبلء بطاقة الرغبات، واليت حيدد فهيا Bلرتت\ب Uٔولو3ت التخصصات اليت اخ?ارها بعد ا

�هتاء �كوينه Bجلذع املشرتك �لتخصص ا±ي اخ?اره Bٕرشاف جلنة مشلكة لهذا الغرض، وBلنظر لالعتبارات 

 ).املقاGد البيداغوج�ة( اóتار 

 .اس$�فاء الرشوط احملددة لاللت<اق هبذا التخصص

 . الطالب م�ذ Uٔول Ùسجيل Bجلامعة

 .لطلبة املرحشني يف التخصص

ٕاذا مل ×سمح �لطالب @لت<اق Bلتخصص أ+ول ا±ي اخ?اره فٕانه يو`ه �لتخصص ا±ي يليه حسب بطاقة رغباته وهكذا دواليك

Uٔو يف `امعة Uٔخرى، ٕاذ يقوم فريق �كو¥ن املسا 2جيوز �لطالب تقدمي طلب بغرض حتويß ٕاىل شعبة Uٔخرى يف `امعة سطيف 

mىل املوافقة من الهيئة املس.تق�G من الرضوري احلصول.  

6666.4.4.4.4    ---- ِّ̀ ِّ̀ املرشوع املُو ِّ̀ املرشوع املُو ِّ̀ املرشوع املُو   ه ومرشوع هناية ا�راسةه ومرشوع هناية ا�راسةه ومرشوع هناية ا�راسةه ومرشوع هناية ا�راسةاملرشوع املُو

حيق �لطالب يف الشعب اليت تتطلب ٕاجراء �ربص هناية ا�راسة Uٔو �ربص مو`ه، التaٔطري من Uٔ`ل ٕاGداد مرشوع هناية ا�راسة

يمت اقرتاح موضوع املرشوع Bتفاق مشرتك بني الطالب ، أ+س.تاذ واملؤسسة املس.تق�m ٕان و`دت، وجيب بعد ذÍ املوافقة Gليه من 

  .طرف الفريق البيداغو, املسؤول عن التكو¥ن

الطالبال ×س.تطيع أ+س.تاذ املؤطر التIيل عن واج�ات التaٔطري ٕاال يف ¢ال فشل Uٔو غياب 

يمت تق�مي مرشوع هناية دراسة ا�ل\سا]س من طرف أ+س.تاذ املؤطر وUٔس.تاذ¥ن ملكفني Bملناقشة

سمح �لطالب Bلتدرج يف مسلكه التكويين وفق رشوط @نتقال الواردة يف املادة ×ُ : 125125125125املادة املادة املادة املادة 

ويف هذه احلاÉ، فٕان ٕالزام الطالب Uٔو ٕاعفاءه من م?ابعة ا�روس و أ+عامل املو. املك$س.بة

  .من صالح�ات فريق التكو¥ن

يُمكن لفريق التكو¥ن، حسب احلاÉ، السامح �لطالب ا±ي مل ¥متكن من @نتقال ٕاىل الس.نة الثانية يف مس: 126126126126املادة املادة املادة املادة 

ال$سجيل يف املس/ نفسه Uٔو توجهيه حنو مس

تُعطى أ+ولوية قدر املس.تطاع لعملية توج�ه الطلبة ا±¥ن 

ي�òغي Uٔن تؤدي هذه العملية، عن طريق املعا·ر ٕاىل بناء مس

  .مساره ا�رايس

ال ميكن �لطالب املسل يف املاسرت البقاء Uٔكرث من ثالث يف لك احلاالت 

يقوم الطالب مبلء بطاقة الرغبات، واليت حيدد فهيا Bلرتت\ب Uٔولو3ت الت: 127127127127املادة املادة املادة املادة 

  .املشرتك

ا�هتاء �كوينه Bجلذع املشرتك �لتيو`ه الطالب بعد : 128128128128املادة املادة املادة املادة 

  :ا+ٓتية

قدرة اس$�عاب التخصص اóتار  -

اس$�فاء الرشوط احملددة لاللت<اق هبذا الت -

نتاجئ الطالب م�ذ Uٔول Ùسجيل Bجلامعة -

لطلبة املرحشني يف التخاحلد أ+دىن لعدد ا -

ٕاذا مل ×سمح �لطالب @لت<اق Bلتخصص أ+ول ا±ي اخ?اره فٕانه يو`ه �لت

جيوز �لطالب تقدمي طلب بغرض حتويß ٕاىل شعبة Uٔخرى يف `امعة سطيف : 129129129129املادة املادة املادة املادة 

من الرضوري احلصول Gىل املوافقة من الهيئة املس.تق�m. اóتار بدراسة هذا الطلب

 

حيق �لطالب يف الشعب اليت تتطلب ٕاجراء �رب: 130130130130املادة املادة املادة املادة 

يمت اقرتاح موضوع املرشوع Bتفاق مشرتك بني الطالب ، أ+س.تاذ واملؤسسة املس.تق�m ٕان و`دت، وجيب بعد ذÍ املوافقة Gليه من : 131131131131املادة املادة املادة املادة 

طرف الفريق البيداغو, املسؤول عن التكو¥ن

ال ×س.تطيع أ+س.تاذ املؤطر التIيل عن واج�ات التaٔطري ٕاال يف ¢ال فشل Uٔو غياب : 132132132132املادة املادة املادة املادة 

يمت تق�مي مرشوع هناية دراسة ا�ل\سا]س من طرف أ+س.تاذ املؤطر وUٔس.تاذ¥ن ملكفني Bملناقشة: 133133133133املادة املادة املادة املادة 



 

 

تقرتح . يف املاسرت �لرتبصات Uٔو أ+عامل اéمتهيدية �لبحث، وخيمت مبذ�رة خترج وم�اقشة Uٔمام جلنة املناقشة

Uٔن يعيد Ùسجيß بعد موافقة ٕادارة –يف احلاالت @س.ت�üائية 

 . فريق �كو¥ن التحمك يف املتابعة املس.مترة �لتدر×س

  . تُعّد ا�لان البيداغوج�ة الفضاء املناسب لطرح @]شغاالت البيداغوج�ة �لطلبة وتقدمي @قرتا¢ات املناس.بة لضامن جودة التكو¥ن

 .أ+عامل التطبيق�ة

. 

 .وأ+عامل التطبيق�ة ملواد الو¢دة التعلميية

 .وأ+عامل التطبيق�ة

  .ثيل الطلبة يف ا�لان البيداغوج�ة من بني الطلبة ا±¥ن ¥متتعون مبس.توى درايس و �Uٔالق ممتزي

ساء ا�لان البيداغوج�ة اخلاصة Bلو¢دات التعلميية املشلكة 

Uٔو املسؤول ) الس.نوات أ+وىل(خمتار من طرف أ+ساتذة املعنيني 

 .ا�روس و·رامج أ+عامل املو�ة وأ+عامل التطبيق�ة
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S4 (مام جلنة املناقشةUٔ متهيدية �لبحث، وخيمت مبذ�رة خترج وم�اقشةéو أ+عامل اUٔ يف املاسرت �لرتبصات

  هذه أ+�رية من طرف فريق التكو¥ن 

  . و تتكون جلنة املناقشة من أ+س.تاذ املؤطر و ثالثة Uٔساتذة Uٓخر¥ن

  :و مذ�رات املاسرت اك+ٓيت - س املتعلقة �Bل\سا]  - حتدد دورات Ùسلمي التقار¥ر

ه  يف ا+ٓ`ال احملددة  يف احلاالت @س.ت�üائية - ×س.تطيع الطالب ا±ي مل يناقش مرشوع خت̀ر

    ا�لج�þة البيداغوج�Ñةا�لج�þة البيداغوج�Ñةا�لج�þة البيداغوج�Ñةا�لج�þة البيداغوج�Ñة    ----    7.47.47.47.4

يضمن ٕا]شاء ا�لجنة البيداغوج�ة اخلاصة ·لك مادة و·لك و¢دة تعلميية و·لك فريق �كو¥ن التحمك يف املتابعة املس.مترة �لتدر×س

تُعّد ا�لان البيداغوج�ة الفضاء املناسب لطرح @]شغاالت البيداغوج�ة �لطلبة وتقدمي @قرتا¢ات املناس.بة لضامن جودة التكو¥ن

  :تتكون ا�لجنة البيداغوج�ة اخلاصة ·لك مادة من

 .أ+س.تاذ مسؤول املادة 

أ+عامل التطبيق�ةو رضيني، أ+ساتذة املسؤولني عن حصص أ+عامل املو�ة 

.التطبيق�ة خب من ق�ل طلبة لك مجموGة يف أ+عامل املو�ة وأ+عامل

  :تتكون ا�لجنة البيداغوج�ة اخلاصة ·لك و¢دة تعلميية من

 .رئ\س الو¢دة التعلميية، خمتار من ق�ل أ+ساتذة املعنيني

وأ+عامل التطبيق�ة ملواد الو¢دة التعلمييةل املو�ة رض¥ن، أ+ساتذة املسؤولني عن حصص أ+عام

وأ+عامل التطبيق�ةب من طرف طلبة لك مجموGة ومادة يف أ+عامل املو�ة 

ثيل الطلبة يف ا�لان البيداغوج�ة من بني الطلبة ا±¥ن ¥متتعون مبس.توى درايس و �Uٔالق ممت

رؤساء ا�لان البيداغوج�ة اخلاصة Bلو¢دات التعلميية املشلكة : تòشaٔ جلنة بيداغوج�ة �اصة بفريق التكو¥ن للك مسار،وتتكون من

ة(يرتUٔس ا�لجنة Uٔس.تاذ  خمتار من طرف أ+ساتذة املعنيني ) من GUٔىل د̀ر

  ).خصص

  :هتمت ا�لان البيداغوج�ة اخلاصة Bملادة والو¢دة التعلميية و مسار التكو¥ن بـ

ا�روس و·رامج أ+عامل املو Uٔو مسار التكو¥ن ورصد التقدم يف  ا�راس.ية يف املادة Uٔوالو¢دة

 .الهادفة �لحفاظ Gىل السري احلسن �لمناجه ا�راس.ية

S4( خيصص الفصل الرابع : 134134134134املادة املادة املادة املادة 

هذه أ+�رية من طرف فريق التكو¥ن 

و تتكون جلنة املناقشة من أ+س.تاذ املؤطر و ثالثة Uٔساتذة Uٓخر¥ن

حتدد دورات Ùسلمي التقار¥ر:  135135135135املادة املادة املادة املادة 

 .يف شهر جوان: ا�ورة أ+وىل -

 .يف شهر س÷مترب:ا�ورة الثانية  -

ه  يف ا+ٓ`ال احملددة :     136136136136املادة املادة املادة املادة  ×س.تطيع الطالب ا±ي مل يناقش مرشوع خت̀ر

  .القسم

يضمن ٕا]شاء ا�لجنة البيداغوج�ة اخلاصة ·: 137137137137املادة املادة املادة املادة 

  

 : 138138138138املادة املادة املادة املادة 

تُعّد ا�لان البيداغوج�ة الفضاء املناسب لطرح @]شغاالت البيداغوج�ة �لطلبة وتقدمي @قرتا¢ات املناس.بة لضامن جودة التكو¥ن •

تتكون ا�لجنة البيداغوج�ة اخلاصة · •

أ+س.تاذ مسؤول املادة  -

أ+ساتذة احملارضيني، أ+ساتذة املسؤولني عن حص -

ممثل طلبة م�تخب من ق�ل طلبة لك  -

تتكون ا�لجنة البيداغوج�ة اخلاصة · •

رئ\س الو¢دة التعلميية، خمتار من ق�ل أ+ساتذة املعنيني -

أ+ساتذة احملارض¥ن، أ+ساتذة املسؤولني عن حص -

ممثل م�تخب من طرف طلبة لك  -

 

يمت اخ?يار ممثيل الطلبة يف ا�لان البيداغوج�ة من بني الطلبة ا±¥ن ¥متتعون مبس.توى درا: 139139139139املادة املادة املادة املادة 

تòشaٔ جلنة بيداغوج�ة �اصة بفريق التكو¥ن ل: 140140140140املادة املادة املادة املادة 

يرتUٔس ا�لجنة Uٔس.تاذ . ملسار التكو¥ن و ممثيل الطلبة

التخصص(سار التكو¥ن البيداغو, مل 

هتمت ا�لان البيداغوج�ة اخلاصة Bملادة والو¢دة التعلميية و مسار التكو¥ن بـ :141141141141املادة املادة املادة املادة 

تòس.يق املناجه ا�راس.ية يف املادة Uٔوالو¢دة -

الهادفة �لحفاظ Gىل السري احلسن �لمناتقدمي @قرتا¢ات  -



 

 

 .ا بغرض ربطها Bلتق�مي املس.متر �لمعارف يف لك مسار

التنظمي البيداغو,، واملعدات، (وميكن �لجنة البيداغوج�ة  Uٔن تقدم ٕاىل رئ\س القسم Uٔي اقرتاح �راه م�اس.با لتحسني املس.توى 

  .كام هو حمددة يف التنظمي املعمول به" جلنة الرتت\ب و التوج�ه

تaٔ�ذ بعني @عتبار  يُعّد معدل الرتت\ب معدل املعدالت العامة لسداس.يات ا�راسة املعنية، موزونة Bملعامالت التصحيحية اليت

 .)Bلòس.بة �لامسرت  4و 1

  .و ميكهنا Uٔن جتمتع يف دورة اس.ت�üائية عند احلا`ة
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 وتقدمي Uٔي اقرتاح من Uٔ`ل تنظميها و�رت\هبا بغرض ربطها Bلتق�مي املس.متر �لمعارف يف لك مسار

 .تق�مي فعالية طرق التدر×س وتقدمي Uٔي اقرتاح لضامن ايصال املعارف �لطالب

 .راGاة التقدم يف الربامج ا�راس.يةتòس.يق رز=مة @م?<ا=ت مع م

 .م?ابعة حضور الطلبة يف أ+]شطة البيداغوج�ة

وميكن �لجنة البيداغوج�ة  Uٔن تقدم ٕاىل رئ\س القسم Uٔي اقرتاح �راه م�اس.با لتحسني املس.توى 

  ... )توى الو¢دات، ٕاخل

        ل ا�فعاتل ا�فعاتل ا�فعاتل ا�فعات�رت\ب الطلبة وUٔوائ�رت\ب الطلبة وUٔوائ�رت\ب الطلبة وUٔوائ�رت\ب الطلبة وUٔوائ    - - - - 8.48.48.48.4

جلنة الرتت\ب و التوج�ه"يمت إالGالن عن �رت\ب الطلبة �فعة معينة و للك أ+طوار من طرف 

يُعّد معدل الرتت\ب معدل املعدالت العامة لسداس.يات ا�راسة املعنية، موزونة Bملعامالت التصحيحية اليت

  .ة و @نتقاالت بديون و@نتقاالت بعد ا�ورة @س.تدرا�ية

  

 n = MSE/(MSi)∑:     معدل معدالت السداس.يات املعنية

  i   هو معدل السدايس

0.04  

  Gدد @نتقاالت �Bيون يف الس.نة

  Gدد @نتقاالت بعد ا�ورة @س.تدرا�ية يف لك سدايس

1حمصورة ما بني   B nلòس.بة �ل\سا]س و  6و 1حمصورة ما بني  

  . برتت\ب و توج�ه الطلبة" جلنة الرتت\ب و التوج�ه

و ميكهنا Uٔن جتمتع يف دورة اس.ت�üائية عند احلا`ة. جتمتع جلنة الرتت\ب و التوج�ه يف دورة Gادية بعد مداوالت هناية الس.نة

  ...ميكن Uٔن يف�د هذا الرتت\ب يف حتديد أ+وائل يف ا�فعة و يف توج�ه الطلبة

  .يف�ات الرتت\ب بقرار من وز¥ر التعلمي العايل و البحث العلمي

                            MCMCMCMC    ====    MSEMSEMSEMSE    [[[[1111----aaaa((((r+dr+dr+dr+d/2 /2 /2 /2 ++++    ssss/4)/4)/4)/4)]]]]    

تق�مي حمتوى الربامج وتقدمي Uٔي اقرتاح من Uٔ`ل تنظميها و�رت\ -

تق�مي فعالية طرق التدر×س وتقدمي Uٔي اقرتاح لضامن ايصال املعارف �لطالب -

تòس.يق رز=مة @م?<ا=ت مع م -

م?ابعة حضور الطلبة يف أ+]شطة البيداغوج�ة -

وميكن �لجنة البيداغوج�ة  Uٔن تقدم ٕاىل رئ\س القسم Uٔي اقرتاح �راه م�اس.با لتحسني املس.توى 

واملòشورات، حمتوى الو¢دات، ٕاخل

    

 

يمت إالGالن عن �رت\ب الطلبة �فعة معينة و ل: 142142142142املادة املادة املادة املادة 
  

يُعّد معدل الرتت\ب معدل املعدالت العامة لسداس.يات ا�راسة املعنية، موزونة Bملعامالت التصحيحية اليت: 143143143143املادة املادة املادة املادة 

التaٔخرات املرتامكة و @نتقاالت بديون و@نتقاالت بعد ا�ورة @س.تدرا

  :يمت حساب معدل الرتت\ب اكلتايل  

  

  

= MC  معدل الرتت\ب  

 MSE =معدل معدالت السداس.يات املعنية

هو معدل السدايس  MSi   ح�ث             
    

aaaa  =  0.04]س.بة التخف�ض املقدرة ب

rrrr  = ادات يف الس.نةGدد إالG  

dddd        ====يون يف الس.نة�B دد @نتقاالتG

ssss        ====دد @نتقاالت بعد ا�ورة @س.تدرا�ية يف لك سداG

n  = دد السداس.يات املعنيةG)n  

جلنة الرتت\ب و التوج�ه"تقوم : 144144144144املادة املادة املادة املادة 

جتمتع جلنة الرتت\ب و التوج�ه يف دورة Gادية بعد مداوالت هناية الس.نة

ميكن Uٔن يف�د هذا الرتت\ب يف حتديد أ+وائل يف ا�فعة و يف توج�ه الطلبة 

حتدد �يف�ات الرتت\ب بقرار من وز¥ر التعلمي العايل و البحث العلمي
 



 

 

Bجلامعة، =ئب املد¥ر امللكف �Bراسات ملا يتعلق أ+مر مبركز 

 من طرف Uٔعضاهئا و يبلغ �لطلبة عن طريق 

         .ساGة املوالية لòرش احملرض

يف  املاسرت Uٔو كام ميكن Uٔح�ا= Uٔن يتكفل هبذه املهمة الطلبة املسلون 
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  :من" جلنة الرتت\ب و التوج�ه

Bجلامعة، =ئب املد¥ر امللكف �Bراسات ملا يتعلق أ+مر مبركز =ئب رئ\س اجلامعة امللكف �Bراسات Uٔو ممثال عنه ملا يتعلق أ+مر 

  

  

  صصات املعنية،

�رت\ب الطلبة، مميض من طرف Uٔعضايف حمرض حيتوي Gىل "جلنة الرتت\ب و التوج�ه

ساGة املوالية لòرش احملرض 48ميكن �لطالب ٕايداع طعن �ى الهيئة البيداغوج�ة التابعة يف Uٔ`ل Uٔقصاه 

        ةةةة����قققق����املرافاملرافاملرافاملراف    - - - - 9.49.49.49.4

  ).ا�ل\سا]س(املسار املرافقة لفائدة طلبة الس.نة أ+وىل يف بداية 

  .مة م?ابعة دامئة �لطالب هبدف متك�نه من @ندماج يف احلياة اجلامعية

 :مة املرافقة جوانب Gديدة، مهنا Gىل اخلصوص

  .يaٔ�ذ شلك @س.تق�ال، التوج�ه والوساطة: 

 يaٔ�ذ شلك املرافقة يف التعمل و تنظمي العمل الشخيص �لطالب   

  .ومساGدته يف بناء مساره التكويين

 .لك  تلقني م�اجه العمل اجلامعي ، بصفة فردية Uٔو جامعية

 .�ةلك التوج�ه يف  اس.تعامل أ+دوات و الراك²ز البيداغوج 

 .لك حتفزي الطالب وح'ه Gىل م?ابعة مساره التكويين

 .لك مساGدة الطالب Gىل ٕاGداد مرشوGه املهين

كام ميكن Uٔح�ا= Uٔن يتكفل هبذه املهمة الطلبة املسلون . مة املرافقة أ+س.تاذ الباحث املامرس يف اجلامعة

 .ا�كتوراه،عند احلا`ة، �لق�ام مبهمة املرافقة حتت مسؤولية Uٔس.تاذ Bحث ملكف Bٕالرشاف

 

جلنة الرتت\ب و التوج�ه"ت$شلك : 145145145145املادة املادة املادة املادة 

=ئب رئ\س اجلامعة امللكف �Bراسات Uٔو  -    

  `امعي، رئ\سا،

  رؤساء أ+قسام املعنية، ً -    

  مسؤويل املياد¥ن املعنية، -    

  مسؤويل الشعب املعنية، -      

مسؤويل التخصصات املعنية، -    
  

جلنة الرتت\ب و التوج�ه"تدون نتاجئ : 146146146146املادة املادة املادة املادة 

        .الòرش

ميكن �لطالب ٕايداع طعن �ى الهيئة البيداغوج�ة التابعة يف Uٔ`ل Uٔقصاه 

ينظم ·ر=مج املرافقة لفائدة طلبة الس.نة أ+وىل يف بداية : 147147147147املادة املادة املادة املادة  
 

تعد املرافقة �مة م?ابعة دامئة �لطالب هبدف  148148148148::::        املادةاملادةاملادةاملادة
        

�ك$يس �مة املرافقة جوانب Gديدة، مهنا Gىل اخلصوص :149149149149املادة املادة املادة املادة 

: اجلانب إالGاليم وإالداري   -

يaٔ�ذ شلك املرافقة يف التعمل و تنظمي العمل الش: غو,اجلانب البيدا  -

ومساGدته يف بناء مساره التكويين        

يaٔ�ذ شلك  تلقني م�اجه العمل اجلامعي ، بصفة فردية Uٔو جامعية: اجلانب املهنجي  -

يaٔ�ذ شلك التوج�ه يف  اس.تعامل أ+دوات و الراك²ز البيداغوج :  اجلانب التقين  -

يaٔ�ذ شلك حتفزي الطالب وح: اجلانب النفيس -

يaٔ�ذ شلك مساGدة الطالب Gىل ٕاGداد مرشوGه املهين: اجلانب املهين -

تضمن �مة املرافقة أ+س.تاذ الباحث املامرس يف اجلامعة: 150150150150املادة املادة املادة املادة 

ا�كتوراه،عند احلا`ة، �لق�ام مبهمة املرافقة حتت مسؤولية Uٔس.تاذ Bحث ملكف Bٕالرشاف

 

  

 



 

 

 سة Uٔعضاء ٕاضاف�ني، يمت انتIاهبم من طرف و من بني Uٔساتذة الهيئة املعنية،

  .، يمت انتIاهبم من طرف و من بني طلبة الهيئة املعنية

ة أ+وىل املر�ك�ة Gىل مس.توى القسم   . جملس التaٔديب �لقسم Bلبت يف اóالفات من ا�̀ر

  .Gىل مس.توى اللكية Uٔو املعهد

ا، املر�ك�ة بدا�لها، الس.� اóالفات املر�ك�ة يف الفضاءات 

قرارات جملس التaٔديب �للكية، املعهد Uٔو يُعد هيئة طعن ضد 

  .جيب Uٔن تُنصب Gىل مس.توى مؤسسات التعلمي العايل جمالس التaٔديب املنصوص Gلهيا يف هذا القرار،و Uٔن �كون معلية

 . 

 .�ام اكنت طبيعهتا

 .إالداريني و التق�يني و مس.تIديم املصاحل و الطلبة
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    ا�لس التaٔدييبا�لس التaٔدييبا�لس التaٔدييبا�لس التaٔدييب    : : : : الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس
  ا�لس التaٔدييب،Ùشك�ß و صالح�اتها�لس التaٔدييب،Ùشك�ß و صالح�اتها�لس التaٔدييب،Ùشك�ß و صالح�اتها�لس التaٔدييب،Ùشك�ß و صالح�اته     1.5 1.5 1.5 1.5

  :ُحيدث Gىل مس.توى لك مؤسسة �لتعلمي العايل

 .القسم،اللكية Uٔو املعهد:  هيئة يف املؤسسة

 .يòشaٔ ا�لس التaٔدييب مبوجب مقرر من مد¥ر املؤسسة

  : ا�لس التaٔدييب من

ني و مخسة Uٔعضاء ٕاضاف�ني، يمت انتIاهبم من طرف و من بني Uٔساتذة الهيئة املعنية،

و عضو ٕاضافيي، يمت انتIاهبم من طرف و من بني طلبة الهيئة املعنيةثل عن الطلبة  

ة أ+وىل املر�ك�ة Gىل مس.توى القسم  جملس التaٔديب �لقسم Bلبت يف اóالفات من ا�̀ر

ة الثانية املر�ك�ة Gىل مس.توى اللكية Uٔو املعهد  جملس التaٔديب �للكية Uٔو املعهد Bلبت يف اóالفات من ا�̀ر

 جملس التaٔديب �لمؤسسة �لنظر يف اóالفات،�ام اكنت درجهتا، املر�ك�ة بدا�لها، الس.� اóالفات املر�ك�ة يف الفضاءات 

يُعد هيئة طعن ضد .ري امللحقة هبيلك بيداغو, Õبع للكية، معهد Uٔو قسم

  .القسم و Þ صالح�ة الفصل يف طلبات ٕاGادة إالدملج و طلبات العفو

جيب Uٔن تُنصب Gىل مس.توى مؤسسات التعلمي العايل جمالس التaٔديب املنصوص Gلهيا يف هذا القرار،و Uٔن �كون معلية

  .عهدة جمالس التaٔديب ثالث س.نوات `امعية

  اóالفاتاóالفاتاóالفاتاóالفات    2.52.52.52.5

ة أ+وىل   :خمالفات من ا�̀ر

  .يف @م?<انبت Uٔو غش م'بت مع س.بق إالرصار 

 عن إالدارة، أ+ساتذة الباح'ني Uٔو امللكفون Bٔ+منالصادرة  اتلتوجهي

 .ري مؤسس لتصحيح Ýن لورقة @م?<ان

  :الثانية

ة أ+وىل  .�كرار اóالفات من ا�̀ر

عرقm السري احلسن �لمؤسسة، الفوىض املنظمة، العنف، اéهتديد و لك ¢االت @عتداء �ام اكنت طبيعهتا

إالداريني و التق�يني و مس.تIديم املصاحل و الطلبةرضار Bلسالمة اجلسدية لٔ�ساتذة الباح'ني، أ+عوان 

 .الزتو¥ر و اس.تعامل املزور و حتو¥ر حمتوى الوÝئق البيداغوج�ة و إالدارية

 .القذف يف حق اكفة مس.تIديم املؤسسة اجلامعية و الطلبة

  

ُحيدث Gىل مس.توى لك مؤسسة �لتعلمي العايل:     151151151151    املادة املادة املادة املادة 

  .�لمؤسسةتaٔدييب لس جم -

للك هيئة يف املؤسسة تaٔدييبلس جم -

يòشaٔ ا�لس التaٔدييب مبوجب مقرر من مد¥ر املؤسسة

ي$شلك ا�لس التaٔدييب من: 152152152152املادة املادة املادة املادة 

مخسة Uٔعضاء دامئني و مخسة Uٔعضاء ٕاضاف�ني، يمت انتIاهبم من طرف و من بني Uٔساتذة الهيئة املعنية، -

عضو دامئ ممثل عن الطلبة   -

ة أ+وىل املر�ك�ة Gىل مس.توى القسم: 153153153153املادة املادة املادة املادة  خيتص جملس التaٔديب �لقسم Bلبت يف اóالفات من ا�̀ر
  

ة الثانية املر�ك�ة ::::154154154154املادة املادة املادة املادة  خيتص جملس التaٔديب �للكية Uٔو املعهد Bلبت يف اóالفات من ا�̀ر

خيتص جملس التaٔديب �لمؤسسة �لنظر يف اóالفات،: 155155155155املادة املادة املادة املادة 

البيداغوج�ة و إالدارية �ري امللحقة هبيلك بيداغو, Õبع للكية، معهد Uٔو قسم

القسم و Þ صالح�ة الفصل يف طلبات ٕاGادة إالدمل

جيب Uٔن تُنصب Gىل مس.توى مؤسسات التعلمي العايل جمالس التaٔديب املنصوص Gلهيا يف هذا القرار،و Uٔن �كون معلية :156156156156املادة املادة املادة املادة 

عهدة جمالس التaٔديب ثالث س.نوات `امعية

ة أ+وىلتُعد     ::::157157157157املادة املادة املادة املادة  خمالفات من ا�̀ر

، غش م'بت Uٔو غش م'بت مع س.بق إالغشحماوÉ لك  �

لتوجهي� @م?ثال لك ¢اG Éدم  �

لك طلب �ري مؤسس لتصحيح Ýن لورقة @م?<ان �

ة تُعد     ::::158158158158املادة املادة املادة املادة  الثانيةخمالفات من ا�̀ر

ة أ+وىل¢االت  � �كرار اóالفات من ا�̀ر

� éالسري احلسن �لمؤسسة، الفوىض املنظمة، العنف، ا mعرق

محل Uٔية وس.يm ب�òة إالرضار Bلسالمة اجلسدية ل �

الزتو¥ر و اس.تعامل املزور و حتو¥ر حمتوى الوÝئق البيداغوج�ة و إالدارية �

 .انت<ال هوية �

القذف يف حق اكفة مس.تIديم املؤسسة اجلامعية و الطلبة �



 

 

�لòشاطات البيداغوج�ة، ٕاكGاقة سري ا�روس و 

 .و التق�يني و مس.تIديم املصاحل و الطلبةني، املس.تIدمني إالداريني 

ة أ+وىل Uٔو  من هذا القرار، ميكن �لملس Uٔي يصنفها مضن خمالفات من ا�̀ر

جئ اليت ¥كون قد حصل Gلهيا الطالب يف هذه 

يؤدي هذا إالقصاء ح¿ ٕاىل Gدم املصادقة  

يؤدي هذا  . Uٔو الس.نة اجلارية، حسب ما ٕاذا اكن التدرج سداس.يا Uٔو س.نو3

 . Uٔو يف هذه الس.نة

 Uٔو الس.نة اجلارية، حسب ما ٕاذا اكن التدرج سداس.يا Uٔو س.نو3، يف لك 

 اليت ¥كون قد حصل Gلهيا الطالب يف هذا السدايس Uٔو يف هذه 

  .ال تلغي العقوBت التaٔدي÷�ة الصادرة عن ا�الس التaٔدي÷�ة، املتابعات القضائية املنصوص Gلهيا يف ال$رشيع و التنظمي الساري املفعول

ري� يصدر قرار جملس التaٔديب Bلòس.بة حلاالت الغش و اóالفات 
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�لòشاطات البيداغوج�ة، ٕاكGاقة سري ا�روس و الق�ام ¬سلوك م?عمد من شaٔنه ٕا¢داث الفوىض املوصوفة و عرقm السري احلسن 

 ...ا، التجمعات اB móلنظام

 .قات و اس.تغالل الثقة و حتويل ممتلاكت املؤسسة، أ+ساتذة و الطلبة

 .ٕاتالف م?عمد ملمتلاكت املؤسسة مأ+�زة و أ+Ýث و ملحقاته

تIدمني، أ+ساتذة الباح'ني، املس.تIدمني إالداريني م البذيء يف حق اكفة املس. 

 . رفض @م?ثال و اخلضوع �لمراق�ة القانونية دا�ل احلرم اجلامعي

ة أ+وىل Uٔو  158و  157ورة يف املادتني  من هذا القرار، ميكن �لملس Uٔي يصنفها مضن خمالفات من ا�̀ر

  .جئ املرتتبة عهنا

  العقوBتالعقوBتالعقوBتالعقوBت    3.53.53.53.5

ة أ+وىلاملطبقة Gىل    : كام ييل خمالفات ا�̀ر

  يدرج يف ملف الطالب البيداغو,

 يدرج يف امللف التaٔدييب �لطالب 

  .Uٓليا الم?<ان املعين يف ¢اÉ ثبوت الغش Uٔو حماوÉ الغش ف�ه

ة املطبقة Gىل    : كام ييل الثانيةخمالفات ا�̀ر

Uٔو الو¢دة املعنية، يؤدي هذا إالقصاء ح¿ ٕاىل Gدم املصادقة Gىل النتاجئ اليت ¥كون قد حصل Gلهيا الطالب يف هذه 

 . Uٔو من الس.نة اجلارية حسب ما ٕاذا اكن التدرج سداس.يا Uٔو س.نو3

 .اليت ¥كون قد حصل Gلهيا الطالب يف هذا السدايس Uٔو يف هذه الس.نة

سداس.يني Uٔو س.ن$ني B¢$ساب السدايس Uٔو الس.نة اجلارية، حسب ما ٕاذا اكن التدرج سداس.يا Uٔو س.نو3

يس Uٔو يف هذه الس.نةإالقصاء ح¿ ٕاىل Gدم املصادقة Gىل النتاجئ اليت ¥كون قد حصل Gلهيا الطالب يف هذا السدا

سداس.يني Uٔو س.ن$ني B¢$ساب السدايس Uٔو الس.نة اجلارية، حسب ما ٕاذا اكن التدرج سداس.يا Uٔو س.نو3، يف لك 

يؤدي هذا إالقصاء ح¿ ٕاىل Gدم املصادقة Gىل النتاجئ اليت ¥كون قد حصل Gلهيا الطالب يف هذا السدا

  .حتسب مدة الغقصاء يف املسار اجلامعي

ال تلغي العقوBت التaٔدي÷�ة الصادرة عن ا�الس التaٔدي÷�ة، املتابعات القضائية املنصوص Gلهيا يف ال$رشيع و التنظمي الساري املفعول

ري� يصدر قرار جملس التaٔديب Bلòس.بة حلاالت الغش و اóالفات ميكن وجوB �لجهة البيداغوج�ة املؤهm، اختاذ ٕاجراءات حتفظية، 

ة الثانية، و ُحتسب مدة تنف�ذ هذه إالجراءات يف مدة العقوBت   .من ا�̀ر

الق�ام ¬سلوك م?عمد من شaٔنه ٕا¢داث الفو �

@م?<ا=ت Uٔو مقاطعهتا، التجمعات اB móلنظام

الرسقات و اس.تغالل الثقة و حتويل ممتلاكت املؤسسة، أ+ساتذة و الطلبة �

ٕاتالف م?عمد ملمتلاكت املؤسسة مأ+�زة و أ+Ýث و ملحقاته �

الش.مت و ال:م البذيء يف حق اكفة املس.  �

رفض @م?ثال و اخلضوع �لمراق�ة القانونية دا�ل احلرم اجلامعي �

اóالفات �ري املذ�ورة يف املادتني    :159159159159املادة املادة املادة املادة 

الثانية، حسب خطورهتا و النتاجئ املرتتبة عهنا

املطبقة Gىل العقوBت ُحتدد : 160160160160املادة املادة املادة املادة 

  ويٕانذار شف �

كتايب يدرج يف ملف الطالب البيداغو,ٕانذار  �

يدرج يف امللف التaٔدييب �لطالب  وبيخت �

Uٓليا الم?<ان املعين يف ¢اÉ ثبوت الغش Uٔو ) G)00/20المة الصفر تُمنح 

املطبقة Gىل العقوBت ُحتدد : 161161161161املادة املادة املادة املادة 

Uٔو الو¢دة املعنية، يؤدي هذا إالقصاء ح¿ ٕاىل Gدم املصادقة Gىل النتا املادة إالقصاء من �

 .املادة Uٔو الو¢دة

السدايس Uٔو من الس.نة اجلارية حسب ما ٕاذا اكن التدرج سداس.يا Uٔو س.نو3 إالقصاء من  �

اليت ¥كون قد حصل Gلهيا الطالب يف هذا السداGىل النتاجئ 

سداس.يني Uٔو س.ن$ني B¢$ساب السدا إالقصاء من �

إالقصاء ح¿ ٕاىل Gدم املصادقة Gىل النتاجئ اليت ¥كون قد حصل Gلهيا الطالب يف هذا السدا

سداس.يني Uٔو س.ن$ني B¢$ساب السدا إالقصاء من �

يؤدي هذا إالقصاء ح¿ ٕاىل Gدم املصادقة Gىل النتا .مؤسسة �لتعلمي العايل

 .لس.نةا

حتسب مدة الغقصاء يف املسار اجلامعي

ال تلغي العقوBت التaٔدي÷�ة الصادرة عن ا�الس التaٔدي÷�ة، املتابعات القضائية املنصوص Gلهيا يف ال$رشيع و التنظمي الساري املفعول: 162162162162املادة املادة املادة املادة 

ميكن وجوB �لجهة البيداغوج�ة املؤهm، اختاذ ٕاجراءات حتفظية، : 163163163163املادة املادة املادة املادة 

ة الثانية، و ُحتسب مدة تنف�ذ هذه إالجراءات يف مدة العقوBت من ا�̀ر

  



 

 

ساGة اليت تيل  48ذÍ يف غضون ت معايòهتا و 

  . مداوالت ا�لس و ٕاجراءات معاجلة امللف التaٔدييب حىت ٕاختاذ القرار اéهنايئ

 .�لمؤسسات اجلامعية أ+خرى و ا�يوان الوطين �لIدمات اجلامعية، ٕاذا اكنت العقوبة �متثل يف إالقصاء ملدة س.نة Gىل أ+قل

يقدم هذا @ل¿س كتابيا و مؤر�ا و ممضيا من ق�ل 

  .طرف الطلبة و مساGدهتم يف حبو[م

  .  صاحلة ملدة س.نة قابm �لتديد

يوما قابm �لمتديد مرة وا¢دة و ملدة Uٔس.بوع ٕان مل ¥كن الك?اب 

 .يوما قابm �لمتديد

  .±ي هو حبوزته يف ا+ٓ`ال املسموح هبا

، املوسوGات، النادرة، اóطوطات، أ+طرو¢ات، ا�الت العلمية وخباصة املشرتك فهيا

  ..اخل..كتاب، جمm، قرص مضغوط
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  إالجراء التaٔدييبإالجراء التaٔدييبإالجراء التaٔدييبإالجراء التaٔدييب    4.54.54.54.5

يمت ٕاخطار املسؤول عن اجلهة البيداغوج�ة املؤهm قانو=، كتابيا عن لك خمالفة متت معايòهتا و 

 مداوالت ا�لس و ٕاجراءات معاجلة امللف التaٔدييب ححيدد النظام ا�ا�يل �لملس التaٔدييب تنظمي و سري

 يدرج يف امللف البيداغو, �لمعين،

�لمؤسسات اجلامعية أ+خرى و ا�يوان الوطين �لIدمات اجلامعية، ٕاذا اكنت العقوبة �متثل يف إالقصاء ملدة س.نة Gىل أ+قل

يقدم هذا @ل¿س كتابيا و مؤر�ا و . ميكن �لطلب املعاقب Uٔن يلمتس كتابيا، العفو �ى مد¥ر املؤسسة اجلامعية

  .يوما بعد تبليغ القرار) 15(سة عرش 

        .بعد انقضاء مدة العقوبة، حيق �لطالب اéمتتع جبميع حقوقه اجلامعية من `ديد

  املك?بة املركزيةاملك?بة املركزيةاملك?بة املركزيةاملك?بة املركزية: : : : الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس

طرف الطلبة و مساGدهتم يف حبواملركزية بوضع الرشوط املالمئة الس.تعامل الرصيد الوÝئقي من 

بطاقة القارئ ويه صاحلة ملدة س.نة قابm �لتديد 2سطيف نح �لطالب املسل يف `امعة 

يوما قابm �لمتديد مرة وا¢دة و ملدة Uٔس.بوع ٕان مل ¥كن الك?اب  15 طالب يف التدرج GBٕارة كتابني ملدة Uٔقصاها 

  .لك تaٔخر يعرض املعين لٕالقصاء. مطلوB من قارئ Uٓخر

يوما قابm �لمتديد 15كتب ملدة Uٔقصاها ) 04(×سمح لطلبة ما بعد التدرج ٕاGارة Uٔربعة 

اع الك?اب ا ±ي هو حبوزته يف ا+ٓ`ال املسموح هبارم من �دمات املك?بة لك من مل يقم Bٕ̀ر

النادرة، اóطوطات، أ+طرو¢ات، ا�الت العلمية وخباصة املشرتك فهياالك?ب : ال تعار املراجع التالية

 .القوام\س، املراجع

كتاب، جمm، قرص مضغوط: ال ×سمح ب$شويه وٕاتالف Uٔي وGاء فكري �ام اكن نوGه

  . سمح �لطالب Bملطالعة بعني املاكن �لمراجع �ري القابm لٕالGارة اخلارج�ة

  :بــ املعين يقوم وال$شويه

    Uٔو تعويض الòسIة بòسIة Uٔصلية

        .Bلòس.بة �لطلبة ¥كون التعويض ثالث مرات السعر احلايل �لòسIة

يمت ٕاخطار املسؤول عن اجلهة البيداغوج�ة املؤهm قانو=، كتابيا عن لك خمالفة   :164164164164املادة املادة املادة املادة 

 .أ+¢داث

حيدد النظام ا�ا�يل �لملس التaٔدييب تنظمي و سري: 165165165165املادة املادة املادة املادة 

  :يبلغ قرار العقوبة :166166166166املادة املادة املادة املادة 

 �لمعين Bٔ+مر، �

يدرج يف امللف البيداغو, �لمعين، �

 يف املؤسسة،يòرش  �

�لمؤسسات اجلامعية أ+خرى و ا�يوان الوطين �لIدمات اجلامعية، ٕاذا اكنت العقوبة �متثل يف إالقصاء ملدة س.نة Gىل أ+قل �

ميكن �لطلب املعاقب Uٔن يلمتس كتابيا، العفو �ى مد¥ر املؤسسة اجلامعية :167167167167املادة املادة املادة املادة 

 Uٔ`ل Uٔقصاه مخسة عرش ملعين، يفا

بعد انقضاء مدة العقوبة، حيق �لطالب اéمتتع جبميع حقوقه اجلامعية من `ديد :168168168168املادة املادة املادة املادة 

املركزية بوضع الرشوط املال تتكفل املك?بة: : : : 169169169169املادة املادة املادة املادة 

نح �لطالب املسل يف `امعة تُم : : : : 170170170170املادة املادة املادة املادة  

        : : : : 171171171171املادة املادة املادة املادة 

سمح للك طالب يف التدرج GBٕارة كتابني ملدة Uٔقصاها ×ُ  �

مطلوB من قارئ Uٓخر

×سمح لطلبة ما بعد التدرج ٕاGارة Uٔربعة  �

اع الك?اب اُحي  � رم من �دمات املك?بة لك من مل يقم Bٕ̀ر

ال تعار املراجع التالية �

القوام\س، املراجع

ال ×سمح ب$شويه وٕاتالف Uٔي وGاء فكري  �
  

سمح �لطالب Bملطالعة بعني املاكن �لمراجع ×ُ : : : : 172172172172املادة املادة املادة املادة  

وال$شويهيف ¢اÉ الضياع : 173173173173املادة املادة املادة املادة 

تعويض الòسIة بòسIة Uٔصلية �

Bلòس.بة �لطلبة ¥كون التعويض ثالث مرات السعر احلايل �لòسIة �



 

 

  . مينع التد�ني وا+ٔلك وتناول املرشوBت و اس.تعامل الهاتف النقال و Uٔدوات املوس.يقى

 . و إال¢اG Éىل ا�لس التaٔدييب �للكية Uٔو اجلامعة

مؤرش ضياع هذه الوثيقة ترصحي بناء Gىل تقدمي 

  

  .وفقا ٔ+حاكم الصندوق الوطين �لتaٔم�نات @ج¿عية

  .2`امعة سطيف يف  ودةاملوج والنوادي الثقاف�ة

(www.univ ىل  حصول �لGالها`ٓU املعلومات يف، 

اع¿دها وكذا قامئة بaٔسامء Uٔعضاء املك?ب �ى أ+مانة العامة 

يع ]شاطاهتا ٕاىل إالدارة املركزية �لامعة من Uٔ`ل 

طرف اطات املرخص هبا من ف التنظ�ت الطالبية يف Uٔي ¢ال من أ+حوال، ٕاال �لòش

يؤ�ر ذÍ  ص من املصاحل اóتصة ¬رشط Uٔن ال

ٕاللقاء حمارضة دون ٕاشعار مس.بق  تنا Uٔج�يب عن `امع 
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مينع التد�ني وا+ٔلك وتناول املرشوBت و اس.تعامل الهاتف النقال و Uٔدوات املوس.يق

خمالفة ضوابط السري العادي �لمك?بة، السحب الفوري لبطاقة القارئ و إال¢اG Éىل ا�لس التaٔدييب �للكية Uٔو اجلامعة

        م?�فرق�ات م?�فرق�ات م?�فرق�ات م?�فرق�ات : : : : السابعالسابعالسابعالسابعالفصل الفصل الفصل الفصل 

بناء Gىل تقدمي  مهناوثيقة بيداغوج�ة ، ميكن ٕاGداد وٕاصدار ]سIة  ةف Uٔي

  .�ام اكن الس÷ب ال ميكن اس.تخراج ]سIة Ýلثة. �ى مصاحل أ+من الوطين Uٔو ا�رك الوطين

  .لامعة�الطالب املسل Bنتظام من تغطية طبية Gىل مس.توى املركز الطيب 

وفقا ٔ+حاكم الصندوق الوطين �لتaٔم�نات @ج¿عية) التaٔمني( الضامن @ج¿عي 

والنوادي الثقاف�ةارسة أ+]شطة الر3ضية Uٔوالثقاف�ة Gىل مس.توى امجلعيات 

dz2tifse-(www.univ.(: �لامعة @نرتنت@طالع Bنتظام Gىل موقع 

  .  .....اخل   ،اس.تعامل التعمل عن بعد و الرصيد الرمقي �لمك?بة

        الطالبيةالطالبيةالطالبيةالطالبيةالتنظ�ت التنظ�ت التنظ�ت التنظ�ت : : : : الفصل الثامن الفصل الثامن الفصل الثامن الفصل الثامن 

  .القانونيف ٕاطار  تòشطراط Uٔو Gدمه يف مجعية طالبية معمتدة و 

اع¿دها وكذا قامئة بaٔسامء Uٔعضاء املك?ب �ى أ+مانة العامة قرار  منالطالبية املعمتدة بتقدمي ]سIة يطالب مك?ب املنظمة Uٔو امجلعية 

امعة Uٔن تقدم تقر¥را س.نو3 عن مجيع ]شاطاهتا ٕاىل إالدارة املركزية �لامعة من Uٔ`ل اجليتعني Gىل التنظ�ت الطالبية املعمتدة يف 

ال جيوز اس.تعامل املقرات املوضوGة حتت ترصف التنظ�ت الطالبية يف Uٔي ¢ال من أ+حوال، ٕاال �لòش

حيق �لتنظ�ت الطالبية تنظمي اج¿Gات دا�ل احلرم اجلامعي بعد احلصول Gىل �رخ�ص من املصاحل اóتصة ¬رشط Uٔن ال

  .Gىل الòشاطات البيداغوج�ة والعلمية وإالدارية �لامعة

خشص Uٔج�يب عن `امع  ٕاطار ]شاطاهتا دعوة Uٔيمينع م�عا G ÕBىل التنظ�ت الطالبية  يف 

  .من م�ظور ا+ٓداب العامةطلبة ال املطبقة Gىل  نفسها لقواGد�ختضع التنظ�ت الطالبية 

  

مينع التد�ني وا+ٔلك وتناول املرشوBت و اس.تعامل الهاتف النقال و Uٔدوات املوس.يق ::::174174174174املادة املادة املادة املادة 

خمالفة ضوابط السري العادي �لمك?بة، السحب الفوري لبطاقة القار Gىليرتتب 

ف Uٔيتالإ  فقدان Uٔو يف ¢اÉ.    ::::175175175175املادة املادة املادة املادة 

�ى مصاحل أ+من الوطين Uٔو ا�رك الوطين Gليه

الطالب املسل Bنتظام من تغطية طبية Gىل مس.توى املركز الطيب ×س.تف�د : 176176176176املادة املادة املادة املادة 

الضامن @ج¿عي ×س.تف�د الطالب من : 177177177177املادة املادة املادة املادة 

×س.تطيع الطالب ممارسة أ+]شطة الر3ضية Uٔوالثقاف�ة Gىل مس.توى ا: 178178178178املادة املادة املادة املادة 

@طالع Bنتظام Gىل موقع  �لطالب ميكن: 179179179179املادة املادة املادة املادة 

اس.تعامل التعمل عن بعد و الرصيد الرمقي �لمك?بة
  

لطالب @خنراط Uٔو Gدمه يف مج�حيق  : 180180180180املادة املادة املادة املادة 

يطالب مك?ب املنظمة Uٔو امجلعية  :181181181181املادة املادة املادة املادة 

امعةل�.  

يتعني Gىل التنظ�ت الطالبية املعمتدة يف : 182182182182املادة املادة املادة املادة 

  .تق�ميها

ال جيوز اس.تعامل املقرات املوضوGة حتت ت: 183183183183املادة املادة املادة املادة 

  .امعةاجلٕادارة 

حيق �لتنظ�ت الطالبية تنظمي اج¿Gات دا�ل احلرم اجلامعي بعد احلصول Gىل �رخ�: 184184184184املادة املادة املادة املادة 

Gىل الòشاطات البيداغوج�ة والعلمية وإالدارية �لامعة

مينع م�عا G ÕBىل التنظ�ت الطالبية  يف : 185185185185املادة املادة املادة املادة 

  .ملسؤويل اجلامعة

ختضع التنظ�ت الطالبية : 186186186186املادة املادة املادة املادة 



 

 

: Gىل س÷�ل املثال ذ�رٔ]شطة البيداغوج�ة، العلمية وإالدارية، ون

.....   

  

Íة اجلامعية، مبا يف ذ:  

  ."قرUٔت ووافقت"  اس.تالم به عبارة

  .سري العمل Bجلامعة

  .جيعل ال$سجيل اجلامعي الطالب موافقا Gىل لك الرشوط والقواGد البيداغوج�ة دون حتفظ

Gىل  2014/2015ابتداء من الس.نة اجلامعية 

نياتنا اخلالصة لمك Bلناحنياتنا اخلالصة لمك Bلناحنياتنا اخلالصة لمك Bلناحنياتنا اخلالصة لمك Bلناح
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لٔ�]شطة البيداغوج�ة، العلمية وإالدارية، ونمينع م�عا ÕB تنظمي Uٔعامل ختل Bلنظام العام والسري احلسن 

.....ٕالرضابٕاىل امقاطعة ا�روس و @خ?بارات، العروض و@ج¿Gات �ري املرخص هبا ، ا�عوة 

  .تطبق إالجراءات املنصوص Gلهيا يف التنظمي ساري املفعول يف ¢ال خمالفة أ+حاكم GUٔاله

        

        Uٔحاكم خ?ام�ةUٔحاكم خ?ام�ةUٔحاكم خ?ام�ةUٔحاكم خ?ام�ة: : : : �اسع �اسع �اسع �اسع ال?ال?ال?ال?الفصل الفصل الفصل الفصل 
  

أ+ساتذة ولك فرد من أ+رسة اجلامعية، مبا يف ذÍ ،ةبل يف م?ناول الط  القانون ا�ا�يل

 .اجلامعية عند التوظيف Uٔو حتديث هذه أ+حاكم رسة

 .ا القانونلك طالب Uٔثناء Ùسجيß ٔ+ول مرة Uٔو حتديث هذ

اس.تالم به عبارة وصلمن أ+شIاص املذ�ور¥ن GUٔاله Gىل ]سIة من هذا النظام ويوقع 

ة يف النظام القدمي بصدور النظام احلايل   .مت ٕالغاء أ+حاكم والقواGد املد̀ر

سري العمل Bجلامعة النظام ا�ا�يل ا±ي ينظم هذالب املعرفة التامة لنص 

جيعل ال$سجيل اجلامعي الطالب موافقا Gىل لك الرشوط والقواGد البيداغوج�ة دون حتفظ

  .امعةاجلٕادارة  Ùس.يريقة ال تعدل مواد النظام ا�ا�يل ٕاال بعد مواف

ابتداء من الس.نة اجلامعية  القانونامعة احملددة يف هذا اجل×رشع يف تطبيق Uٔحاكم النظام ا�ا�يل �2راسة يف 

  .املسلني Uٔو معيدي ال$سجيل يف اجلامعة

    مع مع مع مع متمتمتمتنياتنا اخلالصة لمك Bلناحنياتنا اخلالصة لمك Bلناحنياتنا اخلالصة لمك Bلناحنياتنا اخلالصة لمك Bلناح

مينع م�عا ÕB تنظمي Uٔعامل ختل Bلنظام العام والسري احلسن : 187187187187املادة املادة املادة املادة 

مقاطعة ا�روس و @خ?بارات، العروض و@ج¿Gات 

تطبق إالجراءات املنصوص Gلهيا يف التنظمي ساري املفعول يف ¢ال خمالفة أ+حاكم GUٔاله: 188188188188املادة املادة املادة املادة 

القانون ا�ا�يل اوضع هذي: 189189189189املادة املادة املادة املادة 

أ+رسةمن Uٔي Uٔس.تاذ Uٔو فرد  -

لك طالب Uٔثناء Ùسجيß ٔ+ول مرة Uٔو حتديث هذ -

من أ+شIاص املذ�ور¥ن GUٔاله Gىل ]سIة من هذا النظام ويوقع  فرديتحصل لك 
  

ة يف النظام القدمي بصدور النظام احلايل: 190190190190املادة املادة املادة املادة  مت ٕالغاء أ+حاكم والقواGد املد̀ر
  

لب املعرفة التامة لنص االط ب Gىلجي: 191191191191املادة املادة املادة املادة 

جيعل ال$سجيل اجلامعي الطالب موافقا Gىل لك الرشوط والقواGد البيداغوج�ة دون حتفظ: 192192192192املادة املادة املادة املادة 

ال تعدل مواد النظام ا�ا�يل ٕاال بعد مواف: 193193193193املادة املادة املادة املادة 

×رشع يف تطبيق Uٔحاكم النظام ا�ا�يل �2راسة يف  :194194194194املادة املادة املادة املادة 

املسلني Uٔو معيدي ال$سجيل يف اجلامعة بةالطل 

  

  

    


