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  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 
  

   يالعاللتكوين ة الجامعة  لـنيابة رئاس
  ھاداتــــــل والشــالتكوين المتواصو
  

  لبةن الداخلي للجامعة الخاص بالطالقانو
 
 

  :مقدمة
ب الجامعي على بعض المواد الداخلي للجامعة الخاص بالطال النظاميحتوي              

يحدد  ، ومعة وتسيير النشاطات البيداغوجيةالموجودة في النصوص الخاصة بعمل الجا
العمل والتعامل  أساليبويعين  ،ا8جراءات التي تھدف إلى الحفاظ على ممتلكات الجامعة

ظ على الحفا و واDنضباطامح ـالتس حترام المتبادل وداخل المؤسسة الجامعية في إطار ا8
  .لحرم الجامعياحترام ا اEمن و

  

  تنظيم وسير الدراسة: الفصـــل ا�ول

إعLم الطلبة بجميع النصوص القانونية بواEقسام  و المعاھد إدارة الجامعة والكليات تلتزم  :01المادة 
  .ة بتنظيم الدراسة وتسيير الجامعةالخاصة بھم والمتعلق

ة بتنظيم الدراسة القانونية الخاصة بھم والمتعلق على النصوصيجب على الطلبة اDطLع   :02المادة 
  .الجامعة سيرو

  : التنظيم البيداغوجي للجامعة على يحتوي :03المادة 
 .الي والتكوين المتواصل والشھاداتنيابة رئاسة الجامعة المكلفة بالتكوين الع •
 .عمادة الكلية أو إدارة المعھد •
 .ئل المرتبطة بالطلبةاسات والمسانيابة عمادة الكلية المكلفة بالدر •
  .رئاسة القسم •
 .لفة بالتدريس والتعليم في التدرجنيابة رئاسة القسم المك •
 .سام واللجان البيداغوجية للتنسيقاللجان البيداغوجية لSق •

بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشھادات  على تسھر نيابة رئاسة الجامعة المكلفة  :04المادة 
الطلبة ،  وانتقالوتنظم تسيير ومتابعة التسجيLت والتحويLت ومراقبة المعارف  ،الحسن للتدريسالسير 

  .للطالب في بداية كل دخول جامعي) البطاقات ، شھادات التسجيل ( وتسلم الوثائق البيداغوجية 
قييم مكلفة بتنظيم نيابة مديرية الدراسات للكلية المتكونة من مصالح التدريس والتعليم والت  :05 المادة

، نشر المعلومات اDمتحانات، تنظيم التدريس( ر الحسن للتدريس التسجيLت والتحويLت والسي
ھر على سير التعليم فتسأما نيابة رئاسة القسم المكلفة بالتدريس والتعليم في التدرج  ).البيداغوجية
  .ةالمعارف وبعض المسائل البيداغوجيعمليات مراقبة  و واDمتحانات

في بداية كل يجب على القسم تعيين اللجان البيداغوجية لمختلف السنوات ورؤسائھا  *:06 المادة
  .دخول جامعي

ممثلي  إلىاللجنة البيداغوجية للسنة تتكون من كل اEساتذة الذين يؤطرون السنة با8ضافة  *           
   .عن كل فوج الطلبة

دورية عادية تحدد من طرف اللجنة خLل نھاية كل  تماعاتاجتعقد اللجنة البيداغوجية  -:07 المادة
  .ا8جتماعات الطارئة إلىبا8ضافة  ،اجتماع
  : فإنھا تقوم باbتــي ،ة في النصوصبا8ضافة إلى نشاطات اللجنة البيداغوجية المذكور - :08 المادة

 .لكل مقياس ومدى التقدم في الدروسمتابعة سير الدراسة  .1
 .صة محتويات المقياسالبرامج وخا متابعة .2
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 .نھاية الدراسةمذكرات حث وتشجيع اEساتذة على إنجاز  .3
 .جيةمعالجة المشاكل البيداغو .4
 .اDمتحانات اقتراح برنامج .5
 .للزيادة في تحسين المستوى للطلبةبرمجة محاضرات  .6
 .مذكرات التخرج أو تقارير التربص متابعة تربصات الطلبة و .7
  .اDجتماعاتتدوين محاضر  .8

إD إذا كان ھادة جامعية ــتطيع الطالب متابعة الدروس من أجل الحصول على شـD يس*  :09 ةالماد
   .اميةـجL بطريقة نظـمس

شھادة مؤقتة بعد  ه، تمنح لو يعلن عن نجاحه بمحضر للمداوDتدراسته عندما ينھي الطالب *       

الشھادة النھائية أما  ،تبرئةال اتادبتقديم شھ والخدمات الجامعية التحقق من وضعيته تجاه المكتبة

  .يستلمھا في وقت Dحقف

 

  التقييم: الثانيل الفصـ

 : بية ا8جبارية المتوسطة المدى ھيالكتا اDمتحاناتعدد  - :10 المادة
  .بالنسبة للمقاييس السنوية )02( نامتحانا -      
  .إمتحان واحد للمقاييس السداسية -      
  : يلي معدل المقياس السنوي كما يتم الحصول على:11 المادة

  : يلي فقط كما TD)( يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات واEعمال الموجھة –) أ ( 
  عLمة اEعمال الموجھة+ الثاني اDمتحان+ اEول  اDمتحان

3  
  : يلي  فقط كما  TP)(يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات واEعمال التطبيقية  –) ب(

  التطبيقية عLمة اEعمال+ا8متحان الثاني+حان اEولا8مت
3  

 TD)(واEعمال الموجھة TP)(يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات واEعمال التطبيقية  –) ج( 
  كمايلي 

 )2/)عLمة اEعمال الموجھة +عLمة اEعمال التطبيقية (( +ا8متحان الثاني+ا8متحان اEول
3 

  : قياس السداسي كمايليل على معدل الميتم الحصو :12 المادة
  : يلي  فقط كما TD) (يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات واEعمال الموجھة –) أ ( 

  عLمة اEعمال الموجھة  + 8متحان المتوسط المدىا
2  

  : يلي  فقط كما  TP)(يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات واEعمال التطبيقية  –) ب( 
  عLمة اEعمال التطبيقية + ان المتوسط المدى ا8متح

2  
 TP)(واEعمال التطبيقية TD) (يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات واEعمال الموجھة –) ج(  

  يلي  كما
  )2/)عLمة اEعمال الموجھة +عLمة اEعمال التطبيقية ((+  ا8متحان المتوسط المدى 

2  
ل ا8ختياري الذي يشمل البرنامج السنوي أو  السداسي للمقياس ينظم ا8متحان الشام :13 المادة

  .10/20أو للسداسي أكبر أو يساوي  حصلوا على معدل عام للسنةتلصالح الطلبة الذين لم ي
في حالة إجراء ا8متحانات الشاملة قبل معرفة المعدDت السنوية ، يسمح للطلبة بالدخول إلى      

  .10/20ا على فيھ وااييس التي لم يحصلا8متحانات الشاملة في المق
  : يلي يعاد حساب معدل المقياس السنوي أو السداسي كما :14 المادة

  : يلي فقط كما  TD)(يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات واEعمال الموجھة –) أ ( 
  عLمة اEعمال الموجھة + ) x 2ا8متحان الشامل (

3  
  : يلي فقط كما  TP)(لى المحاضرات واEعمال التطبيقية يحسب معدل مقياس يحتوي ع –) ب(



 - 3  -

  عLمة اEعمال التطبيقية + ) x 2ا8متحان الشامل (
3  

 كما TD)(واEعمال الموجھة TP)(اEعمال التطبيقية و يحسب معدل مقياس يحتوي على المحاضرات –) ج(
   :يلي

  ))2/)مة اEعمال الموجھةعL +عLمة اEعمال التطبيقية ((+  ) x 2ا8متحان الشامل ((
3  

ن في دورة جوان والذي يشمل البرنامج ستدراكي ا8ختياري للطلبة الراسبيا8 اDمتحانينظم  :15 المادة
Dللطلبة الذين تحصلوا على معدل سنوي السنوي أو السداسي للمقياس ، و Dيفوق  يفتح ھذا ا8متحان إ

يتم حساب .10/20 من تحصلوا فيھا على معدل أقلويشاركون في المقاييس التي  07/20أو يساوي 
باعتبار عLمة اDمتحان ا8ستدراكي  بدل  عLمة اDمتحان  14المعدل بنفس العملية الموضحة في المادة 

  .الشامل
  .في كل الحاDت بعين اDعتبار يتم أخذ العLمة اEحسن في المقياس : 16 المادة
  :دما يتوفر فيه الشرطان التالياننة أو في السداسي الموالي عنيعلن قبول الطالب في الس: 17 المادة

 .10/20سداسي أكبر أو يساوي  معدل عام سنوي أو �
  .)قصائية إطLقا إDيجب أن تكون ھناك نقطة ( في كل مقياس  05/20معدل يساوي على اEقل  �

  
  

 
 

  .التــدرج: الثالثالفصــل 
  

ل المتكامل من خLل أحسن العLمات المتحصل عليھا في عقب دورة سبتمبر يحسب المعد -  :18 المادة
   .128/98سبتمبر طبقا Eحكام القرار الوزاري رقم  دورة  أوجوان دورة 

من عادة السنة مع اDستفادة إالطالب الراسب عقب دورة سبتمبر يمكن السماح له ب-:19 المادة
، وفي مقياس قد تحصل عليهالتسجيل في  عادةذلك بإ إدراككما يمكن  له  ،س التي تحصل عليھاالمقايي

، وفي كل الحاDت أي المعدل المتحصل عليه المتحصل عليه في ھذا المقياس اDمتيازھذه الحالة يفقد 
  .امل العام للمقياسيحتفظ بحق التك

  

  .التكرار وإعادة التوجيه: الرابعالفصــل 
  

س التي تحصلوا بالمقايي اDحتفاظة مع إمكانية نيسمح للطلبة الراسبين نھائيا  بإعادة الس - : 20 المادة
  .10/20فيھا على معدل أكبر أو يساوي 

D يسمح للطالب خLل فترة التكوين إعادة السنة أكثر مما ھو محدد قانونيا في القرار الوزاري  -              
   .1998سبتمبر  17المؤرخ في  128ويتمم القرار رقم  1998نوفمبر  02المؤرخ في  151رقم 

مع مراعاة إمكانية  المطلوبة يتم توجيه الطلبة إلى التخصصات ةع المشتركولجذبالنسبة ل: 21 المادة
   .الكلية ب لجنة على مستوىجل ھذا الغرض تنصE .يب رغباتھمالفرع أو التخصص وترت استيعاب

  

و الغيابات في الدروس و المواظبة : الخامسالفصــل 
  .اGمتحانات

  
  :ة أو اEعمال الموجھة أو الورشاتفي اEعمال التطبيقي: 22 المادة
برر أو دون م مرات )03(أكثر من ثLثة  هغياب حالة يقصى الطالب من المقياس السداسي في �

 .مع أو دون مبرر) 05(خمسة 
) 10(مبررة أو عشر  غير غيابات) 06(أكثر من  هيقصى الطالب من المقياس السنوي في حالة غياب �

 .و دون مبررمع أغيابات 
� Lنات وذلك فور وصول الطالب إلى حد ا8قصاء و يعلن  ميتم إعLالطلبة المقصيين عن طريق ا8ع

  .في كل الحاDت قبل دخوله إلى اDمتحان
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  : الغياب في ا8متحانات  - :23 المادة
  .لمقياسا لھذافر غياب غير مبرر في أحد ا8متحانات الكتابية ا8جبارية تكون عLمة الطالب ص *           
الطالب إلى ا8متحان  د ا8متحانات الكتابية ا8جبارية، في ھذه الحالة يتقدمغياب مبرر في أح *           

حسن المعدلين بين ويستفيد الطالب من أ  ،جزئي كامتحان الشامل ويحسب في نفس الوقت كشامل و
  .السنوي والشامل

يحرم  ، في ھذه الحالةأكثر من إمتحان كتابي إجباري Eحد المقاييس في أو غير مبرر غياب مبرر *           
Dا8متحان ا8ستدراكي فظ بحق ا8متحان الشامل وتيح الطالب من المقياس و.  

  :ر الغياب يكون حسب الجدول التاليتبري -: 24المادة 
 المبرر حالة الغياب

 ةاشھادة وف ھر المباشر صوفاة أحد اEصول أو الفروع أو ال
 بيان وDدة     أمومة 

 عقد زواج  )ة(زواج المعني 
صادرة من / المستشفىبشھادة ا8قامة  )المعني(  دخول المستشفى 

  المستشفى
التسخير الرسمي للطالب في إطار النشاطات 

  .سلطات مخولةمن الوطنية أو الدولية أو إستدعاء 
تسخير من طرف السلطة المخولة أو الشھادة 
  ءاDستدعا

  .ساعة  من الغياب 72في أجل أقصاه كل التبريرات تقدم ل�دارة : 25 المادة
أن يطلب عطلة أكاديمية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة  لمؤسسةيمكن للطالب المسجل با: 26 المادة
الذي يحوله بدوره بعد الموافقة إلى  القسم ، ويوضع الطلب مع المبررات لدى وذلك Eسباب قاھرةواحدة 

بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشھادات نيابة رئاسة الجامعة المكلفة الكليةاو المعھد ومن ثم إلى 
  .يجب أن يقدم الطلب قبل فترة ا8متحانات اEولىو 8صدار القرار 

من  اDستفادةالعطلة ھذه طيلة والطالب الذي يستفيد من العطلة اEكاديمية يفقد آليا  -:27 المادة
وتسترجع منه بطاقة  ، دمات الجامعية ولھذا يجب عليه أن يقدم تبرئة من المصالح الجامعية المختلفةالخ

وعلى الطالب المستفيد من العطلة اEكاديمية إعادة التسجيل في .المدرسية اEصلية  الطالب والشھادة
  .عن الدراسة اإD يعتبر متخلي بداية السنة الجامعية الموالية و

  

 
 
 

  . برمجة وسير اIمتحانات: السادسل الفصــ
  

يق مع اللجان نستحدد فترة ا8متحانات وبرمجتھا من طرف المجلس البيداغوجي للجامعة بالت :28 المادة
  .قبل بدء ا8متحان  االبيداغوجية لSقسام و يجب إعLن برنامج ا8متحان على اEقل أسبوع

  : خLل ا8متحان يجب  التأكد من :29 المادة
  .طلبةھوية ال -          

  .       من توزيع اEسئلة دقيقة 15عدم التأخر عن مدة تزيد عن  -           
  .ا8مضاء على قائمة الحضور -           

   .من توزيع اEسئلةدقيقة  30 انقضاءروج Eي طالب قبل يمنع الخ -           
           - D أو إضافة أي وثيقة أخرى لھـامرة أخرى  ھاب أخذيحق للطال بعد إرجاع ورقة ا8جابة.  
  .)الـخ...  ممحاة، آلة حاسبة ، مسطرة(يمنع إستعمال اEدوات المشتركة بين الطلبة  -           
  .يمنع إستعمال القلم اEحمر -           

  .D في الحاDت القصوىيمنع منعا باتا الخروج المؤقت إ -           
  : يلي العمل بما عين على القائم بالحراسة يت - :30 المادة

وفي حالة أي حادث أثناء  سير ا8متحان يجب  –المشبوه  ةيمنع الكLم نھائيا أو ا8لتفا �
  .لى ا8دارةقديم تقرير مفصل عن الحادث يسلم إت

  .يجب تحرير محضر كل إمتحان يجرى �
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ه أو التشويش أو عدم ا8متثال Eوامر اEساتذة لة للغش المشبووالغش الثابت أو أي محا -:31 المادة
 المعھد أو/لكليةلأمام المجلس التأديبي  للمثولالذين يقومون بالحراسة خLل ا8متحان يعرض الطالب 

  .الجامعة
القاعة  مسئولبكل عناية من  طرف  لذي يسلم من طرف أمانة القسم يمSمحضر المراقبة  ا: 32 المادة

  :أن يحتوي ھذا المحضر على نبغيأو المدرج ، وي
  .اEساتذة المراقبين مع إمضاءاتھمقائمة  �
   .قائمة اEساتذة الغائبين  �
  .، مع تحديد الغائبينقائمة الطلبة مع إمضاءاتھم �
   .قائمة اEوراق المسلمة �
  .)الخ...محاولة غش ،( ء المراقبة  الحوادث المسجلة أثنا �

وكذا التصحيح  ا8متحان وسلم التنقيط  نص سخة منن تقديم مقياس مسئولعلى كل  : 33  المادة
المكلفة  ه إلى نيابة رئاسة الجامعةإلى إدارة القسم التي ستحول مباشرة بعد ا8متحان النموذجي
  .والتكوين المتواصل والشھادات العالي بالتكوين

  
  التصحيح والتنقيط: بعالفصـل الســا

  
  .كل إمتحانلم التنقيط بعد يجب تعليق نموذج التصحيح مع س –:43 المادة
 نيجب تنظيم حصص لمعاينة أوراق ا8متحانات بعد ا8عLن عن النتائج ماعدا في ا8متحا - :53 المادة

  .يالشامل وا8ستدراك
يم البيداغوجي للطلبة بنسخة للعLمات المحصلة في التقي ا8حتفاظ ةيتعين على اEساتذ -:63 المادة

جب على ا8دارة اDحتفاظ بأوراق ا8متحانات لمدة سنتين على اEقل ل�طLع كما ي .لمدة سنة على اEقل 
  .الضرورة عليھا في حالة

  .طلبا بإعادة تصحيح ورقة ا8متحانيمكن للطالب أن يقدم  - :73 المادة
  : القسم وفق اbتي رئاسةطرف  التصحيح منإعادة م عملية تنظ - :83 المادة
إعادة التصحيح من طرف الطالب ، تقوم ا8دارة بتقديم ورقة ا8متحان ي بخطبعد تقديم طلب  -           

 اEصلي إلى  أستاذ آخر لتصحيحھا مع إعتماد سلم التنقيط) يعاد كتابتھا في حالة الضرورة ( المتنازع فيھا 
  .والتصحيح النموذجي اEصلي

  : نتائج إعادة التصحيح: 93 المادة
  .نقطة الثانية، يستفيد الطالب   من اللثانية أكبر من اEولىت النقطة افي حالة ما إذا كان* 
لى المجلس ، يحال الطالب عة أقل من اEولى أو تساويھافي حالة ما إذا كانت النقطة الثاني* 

   .التأديبي
سـة الجامعة المكلفة بالتكوين العالي والتكوين المتواصل نيابة رئا الحيجب موافاة مص - :40 المادة

   .مباشرة بعد المداوDت تي جوان وسبتمبر من طرف اEقسامبمحاضر دور والشھادات
  

 
 
 
 

  .إجراءات سير المداوGت: ثامنالفصــل ال
  

 اDمتحاناتبعد في سبتمبر ثانية الجوان و  اEولى في :في السنة تجرى المداوDت مرتين-:14 المادة
  .اDستدراكية

وعضو من ا8دارة  اEساتذة الذين يدرسون مقاييس السنة نم للسنةتتكون لجنة المداوDت  -:24 المادة
اتذة يتم تعيين أحد اEس اDتفاقأعضاء اللجنة ، وفي حالة عدم  باتفاقويرأس لجنة المداوDت أحد اEساتذة 

  .الدائمين من طرف رئيس القسم
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أو  هصLحيات في إقراروھو من صLحيات لجنة المداوDت فقط التي لھا كل ال اا8نقاذ ليس حق -:34 المادة
  .دم إقراره با8جماع أو باEغلبيةع

  .بدون إستثناء 10/20عند إقرار ا8نقاذ يمكن أن يخص التعديل كل النقاط التي تقل عن - :44 المادة
  

  .مع وجود نقطة إقصائية 10/20معدل عام يفوق  الطلبة الذين لھممناقشة إنتقال  - :54 المادة
ا8نقاذ بإجماع كل اEعضاء أو أغلبيتھم وD يكون بحال من اEحوال من  مبدئيا يقبل ھذا النوع من

ذا اEخير مطالب في حالة إقرار ھذا النوع من ا8نقاذ من طرف ـإختصاص اEستاذ المعني وحده وھ
  .)د النقطة ا8قصائيةـح(اللجنة بإجراء التعديLت الLزمة بشرط أن Dتتعدى الحد المطلوب 

   .من إعLنه للطلبةساعة  48تقديم طعن في محضر المداوDت خLل  يمكن - :64 المادة
 مباشرة بعد المداوDت تسلم نسخة أصلية من المحضر وجوبا إلى نيابة رئاسة الجامعة- :74 المادة

  . عن طريق إدارة الكليةالمكلفة بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشھادات 
ف رئيس لجنة المداوDت يتم من طربتقرير كتابي ممضى وإثباته  في حالة تقديم أي طعن -:84 المادة
قائمة الطلبة المعنيين بالتصحيح ويسلم مباشرة  يتضمنواحد فقط  تصحيحي ته بمحضر مداوDتصحيح

  .47طبقا للمادة 
مسؤولي المقاييس  تجرى المداوDت وجوبا قبل العطلة وبحضور إجباري لكل اEساتذة -: 94 المادة
 اص من طرف ا8دارة مع تعيين ممثلD يسمح الغياب في المداولة إD بترخيص خ و. ين بالمداولةوالمعني
  .ولةاالمد يحضرللمعني 
قبل العطلة وبعد إتمام كل اEعباء  وجوبا من طرف اEساتذة إمضاء محضر الخروج يتم- :50  المادة

  . البيداغوجية
  

المدى الطويل  إلىاIنتقال من المدى القصير : تاسعالفصل ال
  . ةبوترتيب الطل

  
بالترتيب بما في ذلك الطلبة الذين أجرو ا8متحانات   معنيونكل طلبة الدفعة المتخرجة  -:15 المادة
  .ية أو الذين سبق لھم إعادة السنةا8ستدراك
  :قي الترتيب يتم حسب المعدل اEتيبالنسبة لطلبة التكوين التطبي - :25 المادة

  ) k  M i    ∑ =k)  3M  +2M +1M =الترتيب معدل              
                                             N                        3   

  .K كل سنة مضروب بمعامللمعدل ا8نتقال  Mi: حيث يمثل  
N    عدد سنوات الدراسة.  
1  =   k    ذا كان ا8نتقال في دورة جوانإ.  

0.9  =   k   ا8ستدراكيقال بعد ا8متحان إذا كان ا8نت.  
، ابتداء من سنة لكل تكرار للسنة 0.9ھذا يضرب المعدل العام للسنوات الثLث بمعامل قدره  إلىإضافة  -

 .على شھادة البكالوريا حصول الطالب
يرغبون في  الذين الحائزين على شھادة الدراسات الجامعية التطبيقية والعمال  الطلبة و أما فيما يخص-
  .131/98فتطبق عليھم أحكام القرار الوزاري  اولة الدراسةمز
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  .المجالس التأديبية : العاشرالفصـل 

  
التي ترتكز على احترام  يخضع الطلبة لقواعد اbداب العامة والحفاظ على النظام في الجامعة ،-:35 المادة
المؤسسة ويجب عليھم بالخصوص  الحفاظ على ممتلكات وتجھيزاتو التسامحو، ، حسن المعاملةالغير

  .والتعامل احترام القواعد اDبتدائية للنظافة والمظھر
 .ى المقرات ا8دارية والبيداغوجيةعدم اصطحاب اEشخاص اEجانب عن المؤسسة إل •
 .فھا في اEماكن المخصصة للراجلينعدم سياقة السيارات وتوقي •
ي تضبط سير النشاطات القواعد الت عدم السير أو اللعب في المساحات الخضراء واحترام •

 .البيداغوجية
كل طالب محل تفتيش جدي لSشياء التي يحملھا وللسيارة من طرف يكون في حالة الضرورة -:45 المادة

  .دهـإجراءات تأديبية ضو تتخذ وفي حالة الرفض يمنع من الدخول للجامعة  ،أعوان المراقبة واEمن للجامعة
ريخ بتا 96: قرار رقم والمذكورة في  الة التأديبية المكونة لھذا الغرض تمارس السلط -:55 المادة

  : على النحو التالي 09/06/1989
 .من أجل مخالفات من الدرجة اEولى كلية أو المعھدمجلس التأديب لل •

 .محاولة الغش في اDمتحانات .1
 .في اDمتحانات غش مضبوط معترف به  .2
 .عةكLم مغرض في حق مستخدمي الجامشتم و .3
 .صوف اتجاه مجموع مستخدمي الجامعةالعصيان المو .4
 

 .ن أجل مخالفات من الدرجة الثانيةمجلس التأديب للجامعة م •
 .غش مع سبق ا8صرار في ا8متحانات .1
 .تكرار مخالفات الدرجة اEولى .2
 .عنف والفوضى ومختلف الطرق اEخرىعرقلة السير الحسن للجامعة باستعمال ال .3
 .والتزويرانتحال شخصية الغير  .4
 .عة والطلبةفي حق مجموع مستخدمي الجام) الكذب(اDدعاء  .5
ـير الحسـن للنشاطات البيداغوجية أعمال التشويش وزرع الفوضى المؤدية إلى عرقلة الس .6
 ).ع الحضور إلى الدروس واDمتحاناتمن اعتراض و ،مقاطعة(
 .ات المؤسسة لSساتذة والطلبةسرقة واستغLل الثقة وتحويل ممتلك .7
الحنفيات وألواح ، النوافذ، اEبواب ،الطاوDت الكراسي،تكسير (إتLف ممتلكات المؤسسة  .8

 ).إلخ... الملصقات
  : العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة اEولى والثانية ھي - :65 المادة

  :مخالفات الدرجة اEولى  
 .الشفھيا8نذار  .1
 .الكتابيا8نذار  .2
  .التوبيخ .3

 :ثانية مخالفات الدرجة ال 
  .الطرد لمدة سداسي أو سنة  .1
  .الطرد لسنة أو سنتين .2
  .الطرد النھائي .3
أو من  مدير المعھد/ عميد الكلية معھد إنشاء مجلس تأديبي يرأسه كلية أو  يتعين على كل - :75 المادة
يحضرون فقط  مستخلفين خمسةأعضاء دائمين و خمسةالمعھد من /يتكون المجلس التأديبي للكلية ينوبه 
  .دائمينالحالة غياب اEعضاء  في

  : ن للمجلس ھمولدائماEعضاء ا -: 85 المادة
o أو من ينوبه المعھد مدير/عميد الكلية.  
o   ثةLثة أساتذة دائمين وثLمدير المعھد/عميد الكليةمعينين من طرف  مستخلفينث.  
o الطلبة نمنتخب ع مستخلفر ـخعضو دائم وآ.  

 لتكوينر الجامعة أو نائب المدير ليرأسه مديالذي  ديبي للجامعةينشأ أيضا المجلس التأ -:95 المادة
يتكون المجلس التأديبي للجامعة من سبعة أعضاء دائمين وسبعة . والتكوين المتواصل والشھادات العالي

  .دائميناليحضرون فقط في حالة غياب اEعضاء  مستخلفين
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  : ھم ئمين للمجلس التأديبي للجامعةاEعضاء الدا - :60 المادة
o  والتكوين المتواصل والشھادات العالي المكلف بالتكوينمدير الجامعة أو نائب المدير.  
o  معينين من طرف مدير الجامعة مستخلفينخمسة أساتذة دائمين وخمسة. 
o مستخلف آخر ممثل واحد عن مجموع طلبة الجامعة منتخب دائم و .  

   

 
 
 

  .الطVبية الجمعيات: عشــر الحادي الفصــل
  

  .يتمتع الطلبة بحرية إنشاء الجمعيات طبقا للقوانين السارية المفعول- :61 ادةالم
تقديم برنامج نشاطھا السنوي والمستقبلي وحصيلة الطLبية المعترف بھا  الجمعياتعلى -:62 المادة
  .أكتوبر في كل سنة شريطة عدم تجاوز تظاھرتين في السنة 15للسنة الماضية قبل نشاطھا 
تحت تصرف الجمعيات D يجب استخدامھا لغير اEغراض المرخص بھا  مؤقتا مقرات الموضوعةال-:63 المادة

  .وطبقا للقانون اEساسي لھاته الجمعيات ،من طرف الجامعة
داخل الجامعة بعد إذن ذات الطابع البيداغوجي  اDجتماعاتتتمتع الجمعيات بحرية عقد  -:64 المادة

لنشاطات البيداغوجية والعلمية أي عرقلة لة شريطة أن D يسبب ذلك للجامع ا8دارة المركزيةمسبق من 
  .مؤسسةلل

استدعاء أي شخص غريب عن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات في إطار نشاطات الجمعيات - :65 المادة
  .لجامعةوافقة المبدئية ل�دارة المركزية ليخضع للم
  .لى الطلبةنفس القوانين المطبقة عتخضع الجمعيات ل - :66 المادة
يمنع منعا باتا كل نشاط يستھدف ا8خLل بالنظام المعرقل للسير الحسن للنشاطات  -:67 المادة

ا8عLنات والتجمعات غير كما تمنع متحانات قاطعة والمنع من حضور الدروس و ا8البيداغوجية مثل الم
  .بھا للتحريض على ا8ضراب وغيرھا المرخص
  .إستغLل كل نشاط مرخص لغير غايتهيمنع منعا باتا : 68 المادة
التأديبية على الجمعيات من طرف مجلس التأديب  العقوباتفي حالة المخالفة تطبق  - :69 المادة
  ).1989جوان  09المؤرخ في   96قرار رقم ( للجامعة 

بالنسبة  لىتكون المخالفات من الدرجة اEو 55با8ضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة  -:70 المادة 
  : للجمعيات الطLبية ھي

 .استدعاء شخص غريب عن الجامعة 8لقاء محاضرات بدون الترخيص المسبق .1
 .ا8عLنات غير المرخص بھا  .2
 .في تجمع ل�ضراب التنظيم أو المشاركة .3
 .جمع اEموال وغيرھا التسويق و  تنظيم التبرعات و .4

رجة الثانية بالنسبة تكون المخالفات من الد 55لمادة المخالفات المذكورة في ا إلىبا8ضافة  -:71 المادة
  : للجمعيات ھي

 .تكرار المخالفات من الدرجة اEولى .1
 .المرخص بھاتحت تصرف الجمعيات لغير اEغراض مؤقتا المقرات الموضوعة  إستعمال .2

 إلى 55واد يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة اEولى أو الثانية خارج الم - :72 المادة
  .ويقره التطبيق  69

أما .65العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة اEولى ھي نفسھا المحددة في المادة -:73 المادة
  : يلي  نضيف مامخالفات الدرجة الثانية زيادة عن العقوبات المذكورة 

 .المخالفةجلس التأديبي حسب خطورة وتحدد مدة التوقيف من طرف الم .توقيف نشاطات الجمعية .1
 . الغلق النھائي لمكتب الجمعية في حالة خطأ فادح أو تكرار مخالفات الدرجة اEولى .2
 

  .أحكام ختامية: عشــرالفصــل الثاني 
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الداخلي متى  النظاملجامعة الحق في مراجعة إدارة امجلس يمكن لمدير الجامعة أو - :74 المادة 
  .الضرورة لذلك  استدعت
  . ملغاة  النظام الداخليالتدابير البيداغوجية المخالفة لھذا  تعتبر كل - :75 المادة
         

                
  
   


