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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة 

 

 

  الداخلي للجامعة النظام
 

 مقدمة
داخل  األسرة الجامعيةليات سير الدراسة بالجامعة وتحديد حقوق وواجبات آيهدف النظام الداخلي إلى ضبط 

 ظ على السير الحسن لكل مرافق الجامعة من خالل االحترام المتبادل بين جميع األطراف. لحفالالحرم الجامعي 
 يستند هذا النظام على النصوص القانونية سارية المفعول ومختلف التعليمات والمذكرات الوزارية. 

 

  وسيرها تنظيم الدراسة: الفصـــل األول

 : لجامعةفي اة  جيالبيداغو الهيكلي المكلف بالتنظيم  يشمل :01لمادة ا
 .الي والتكوين المتواصل والشهادات الجامعة المكلفة بالتكوين الع مديريةيابة ن  -1
 عمادة الكلية أو إدارة المعهد.  -2
 .ئل المرتبطة بالطلبةنيابة عمادة الكلية المكلفة بالدراسات والمسا  -3
   .القسم -4
 .لتدرجلفة بالتدريس والتعليم في انيابة رئاسة القسم المك  -5
 .اللجان البيداغوجية  -6

على السير الحسن لي والتكوين المتواصل والشهادات بالتكوين العاالجامعة المكلفة  مديريةتسهر نيابة  :02المادة 
  .الطلبة وانتقالوتنظم تسيير ومتابعة التسجيالت والتحويالت ومراقبة المعارف  ،للتدريس
، ) تنظيم التدريسر الحسن للتدريستنظيم التسجيالت والتحويالت والسي  ت للكليةنيابة مديرية الدراسا تتولى :30 المادة

  ضمان  نيابة رئاسة القسم المكلفة بالتدريس والتعليم في التدرج على وتعمل (.، نشر المعلومات البيداغوجيةاالمتحانات 
 . يداغوجيةالمسائل الب مختلفالمعارف و وعمليات مراقبة  واالمتحانات  ،تعليمالحسن للسير ال

 على كل قسم تعيين اللجان البيداغوجية ورؤسائها لمختلف السنوات في بداية كل دخول جامعي.: يجب 04 المادة
   تتكون اللجنة البيداغوجية لكل سنة من كل األساتذة المؤطرين للسنة مع ممثلي الطلبة لكل فوج.
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ة السنة الجامعية وتضع رزنامة االجتماعات الدورية، كما أول اجتماع لها في بدايتعقد اللجنة البيداغوجية  :50 المادة
 يمكنها عقد دورات استثنائية كلما استدعت الضرورة ذلك.

 : اللجنة البيداغوجية تتمثل أهم نشاطات : 06 المادة
 مقياس ومدى التقدم في الدروسوحدة تعليمية أو لكل متابعة سير الدراسة -
 ياس لمقاوخاصة محتويات متابعة البرامج -
 . جيةالمشاكل البيداغو مختلف معالجة دراسة و -
 رزنامة االمتحانات.اقتراح -
 .مذكرات التخرج أو تقارير التربص متابعة تربصات الطلبة و -
 مية، فرق التكوين( لتنجز اللجان البيداغوجية عملها مع مراعاة عمل اللجان األخرى )اللجان الع-

للطلبة في كل سنة جامعية. ينبغي على الطالب تسديد حقوق التسجيل   سجيل تتم عملية التسجيل وإعادة الت :07 المادة
 اإلداري بعنوان كل سنة جامعية. 

يعتبر الطالب المسجل بانتظام متخليا عن دراسته اذا لم يحضر ألي شكل من أشكال االعمال التطبيقية   :08المادة 
 يالطالب المتخلي عن الدراسة خالل سداسعتبر واألعمال الموجهة أو تربص خالل سداسي من السنة الجامعية. وي

 مقصى من الدراسة بعنوان السنة الجامعية. 
في حالة التخلي عن الدراسة أو اإلقصاء ال يرخص للطالب بإعادة اإلدماج  إال مرة واحدة خالل مساره  : 09 المادة

 بيداغوجية. الدراسي وذلك بعد دراسة ملفه من قبل الهيئات المعنية وحسب توفر األماكن ال 
 

 العطلة األكاديمية 
 : يمكن للطالب تعليق تسجيله ألسباب استثنائية تتمثل في:10المادة

 أمراض مزمنة،  -1
 األمومة،  -2
 مرض لمدة طويلة،  -3
 الخدمة الوطنية،  -4
 أو األولياء بسبب االلتزامات الوظيفية.  االلتزامات العائلية:المتعلقة باألصول والفروع، تنقل الزوج -5

 يوجه طلب االستفادة من العطلة األكاديمية إلى السيد عميد الكلية / مدير المعهد قبل بداية امتحانات السداسي األول.
 تسلم للطالب شهادة عطلة أكاديمية من قبل الهيئة المختصة.

 تقديم مبرر طبي( )شهادة طبية في حالة ثبت زوال مبرر العطلةي يعاد إدماج الطالب بعد العطلة األكاديمية بتقديم ما 
 خالل كل مساره الدراسي بالجامعة.ولسنة واحدة يستفيد الطالب من عطلة أكاديمية واحدة 
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   واالنتقال التقييم :الثانيل الفصـ

ينشر رئيس القسم في بداية كل سداسي بالتشاور مع فريق التكوين، عدد االختبارات وطبيعتها ومدتها  :11 المادة
 وتواريخها.

االمتحان النهائي، يجب أن تقيم مكتسبات الطالب عن طريق المراقبة المستمرة والمنتظمة ال سيما   باإلضافة إلى
 االمتحانات الجزئية.

عالمات تقييم الطالب. يمكن تنظيم هذه التقييمات في شكل  الموجهة من األعمالمعدل العالمات  يحسب  :12 المادة
  عروض وأسئلة كتابية وفروض منزلية وعمل فردي...

 تحسب عالمة االعمال التطبيقية على أساس معدل عالمات االختبارات وعالمات التقارير.
 ن لمراقبة معارف الطالب، األولى عادية والثانية استدراكية. تاينظم في كل سداسي دور  :31 المادة

 تنظم الدورة االستدراكية لكل سداسي في أجل أقصاه شهر سبتمبر.
 . 20/ 10إذا كانت العالمة المحصل عليها فيها تساوي أو تفوق تعليمية تكتسب المادة ال :14 المادة
أو إذا كان معدل المواد المكونة لها   مواد المكونة لها، الطالب كل ال اكتسب تكتسب الوحدة التعليمية إذا  :15 المادة

 . 20/ 10موزونا بمعامالتها يساوي أو يفوق 
رصدة المسندة لها. ويحتفظ الطالب بهذه االرصدة في حالة اعادة يترتب على اكتساب الوحدة التعليمية اكتساب األ

 توجيهه الى مسلك اخر يشمل هذه الوحدة.
 يؤدي اقصاء الطالب من أي مادة إلى عدم اكتسابه الوحدة التعليمية التي تشملها عن طريق التعويض. 

 المكونة له.إذا تحصل الطالب على جميع الوحدات التعليمية يكتسب السداسي : 16 المادة
كما يمكن اكتساب السداسي عن طريق التعويض باحتساب معدل الوحدات التعليمية المكونة له موزونة بمعامالتها، 

 .20/ 10بحيث يساوي أو يتجاوز المعدل المحصل عليه 
 ( رصيدا.30يترتب على اكتساب السداسي اكتساب األرصدة المسندة له والبالغ عددها ثالثون ) 

ي حالة االخفاق في الدورة األولى، يسمح للطالب بالمشاركة في الدورة االستدراكية بالنسبة لالختبارات : ف17 المادة
 المتعلقة بالمواد غير المكتسبة في الوحدات غير المكتسبة فقط ويحتفظ بالمواد المكتسبة.  

وحدة تعليمية مكتسبة عن طريق المكتسبة في  ريمكن السماح للطالب بالمشاركة في االمتحانات المتعلقة بالمواد غي
 التعويض.

( من خالل حساب معدل عالمات الوحدات التعليمية  3،ل2،ل1يمكن التعويض الكتساب السنة )ل :18 المادة
 المشكلة للسنة موزونة بمعامالتها.

 ( رصيدا المسند إليها.60تحتفظ السنة المكتسبة عن طريق التعويض بالستين ) 
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 في الدراسات  ج: التــدر الثالثالفصــل  
إذا اكتسب السداسيين األول والثاني بالتعويض أو  ليسانس ينتقل الطالب من السنة األولى إلى السنة الثانية :19 المادة
 بدونه. 

على أن يتحصل في كل  أو أكثر( رصيدا 30كما يسمح للطالب باالنتقال إلى السنة الثانية إذا تحصل على ثالثين )
 قل. صدة على األر أ( 10) سداسي على عشرة

ينتقل الطالب من السنة الثانية ليسانس إلى السنة الثالثة ليسانس إذا اكتسب السداسيات األربعة االولى من   :20المادة 
 التكوين. 

كتسب وا األقل( رصيدا على 90على تسعين )كما يمكن أن يسمح للطالب باالنتقال إلى السنة الثالثة إذا تحصل  
 لمواصلة الدراسات في التخصص. المشروطةساسية الوحدات التعليمية األ

 ( مرات. 05ال يمكن لطالب في الليسانس التسجيل أكثر من خمس ) :21 المادة
قرض االستفادة من   120( تسجيالت و المتحصل على 05يمكن لطالب السنة الثالثة ليسانس الذي استهلك خمس )

 تسجيل استثنائي. 
األولى ماستر إلى السنة الثانية ماستر اذا اكتسب السداسيين األولين لمسار ينتقل الطالب من السنة : 22 المادة

 التكوين. 
( رصيدا على األقل وتحصل على  45كما يسمح للطالب باالنتقال إلى السنة الثانية إذا تحصل على خمسة وأربعين ) 

 لمواصلة الدراسات في التخصص. المشروطة األساسية  الوحدات التعليمية
 ( مرات.03التسجيل أكثر من ثالث )ال يمكن لطالب في الماستر  :32 المادة

 

   والغيابالمواظبة : رابعالالفصــل 
 يقصى الطالب من المادة بعنوان السداسي الجاري في الحاالت التالية: : 42 المادة

  غير مبررة في حصص األعمال الموجهة للمادة.  غيابات (  03ثالث) -1
 ررة في حصص األعمال الموجهة للمادة. ( غيابات حتى ولو كانت مب05خمس ) -2
 ( حصص األعمال التطبيقية بدون مبرر.1/3غياب أكثر من ثلث) -3
 الغياب في االمتحانات : 52 المادة

 مبررا ، يسمح للطالب بالمشاركة في امتحان تعويضي.الدورة العادية امتحان إذا كان الغياب في -1
 (، وال يسمح له بتعويض االمتحان. 20/ 00مة صفر)اذا كان الغياب غير مبرر، يمنح للطالب العال-2
         ال يمكن تعويض امتحان الدورة االسدراكية.-3
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( أيام )ايام العمل الفعلية( الموالية لتاريخ الغياب.ويجب أن 03ينبغي أن يبلغ المبرر لإلدارة خالل ثالثة): 26المادة 
، وتدرج مسؤول الوحدة التعليميةتسليمه لمسؤول المادة او ل عه قبليؤشر رئيس القسم على المبرر محددا تاريخ ايدا 

 نسخة من المبرر في ملف الطالب.
 
 تقبل الحاالت التالية كمبررات للغياب: 

 مالحظات المبرر المقبول  حالة الغياب
 يسمح بالغياب لثالثة أيام  شهادة وفاة وفاة أحد األصول أو الفروع أو أحد األقارب 

 يسمح بالغياب لثالثة أيام   واجعقد ز  زواج المعني
 يسمح بالغياب لثالثة أيام  شهادة الوالدة عطلة األبوة

 حسب الشهادة الطبية   شهادة طبية  عطلة األمومة 
 مدة المكوث بالمستشفى  شهادة االقامة بالمستشفى  اقامة المعني بالمستشفى 

 حسب الشهادة الطبية  شهادة طبية من طبيب محلف مرض المعني
  حسب مدة النشاط وثائق مبررة من السلطة المؤهلة    عاء أو دعوة رسميةاستد 

   قوة قاهرة أخرى مبررة
 

  االمتحاناتسير : سماخالالفصــل  
 

، ويجب على  بالتشاور مع اللجان البيداغوجيةيحدد جدول االمتحانات وتواريخ اجرائها وجداول الحراسة  :72 المادة
 .آخرالنشر القانوني أو أي وسيط إعالمي  االدارة اعالم الطلبة عن طريق

 لي أثناء اجراء االمتحان: يجب االلتزام بما ي :82 المادة
 . والتأكد من تسجيل كل واحد منهم على القائمة الرسمية المقدمة من االدارة طلبةهوية المراقبة   -1
 .        األسئلةمواضيع  من توزيع دقيقة 30مدة تزيد عن لعدم التأخر   -2
 .اإلمضاء على قائمة الحضور -3
   .األسئلةمواضيع من توزيع دقيقة  30 انقضاءأي طالب قبل روج خيمنع   -4
 ال يسمح للطالب بالعودة مرة ثانية إلى قاعة االمتحان بعد تسليمه ورقة اإلمتحان.  -5
 .(... الـخ ممحاة، ستعمال األدوات المشتركة بين الطلبة )آلة حاسبة، مسطرةايمنع   -6
 .وبمرافقة أحد األساتذة المرافقين ال في الحاالت القصوى يمنع منعا باتا الخروج المؤقت إ  -7

  المكلفين بالحراسة، أو التشويش أو عدم اإلمتثال ألوامر األساتذة  لة غشو الغش الثابت أو أي محا: يعرض 29 المادة
 .المعهد /لكليةلأمام المجلس التأديبي  للمثولالطالب 
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مرفقا بقائمة الطلبة المشاركين في  أمانة القسم  إلى المراقبة ويسلممحضر ثر انتهاء االمتحان، يدون على إ: 30 المادة
 االمتحان، ويتضمن المعلومات التالية: 

 تسمية المادة وطبيعة االمتحان   -1
 مكان وتاريخ وتوقيت ومدة اجراء االمتحان  -2
 استاذ من االساتذة المراقبين  اسم ولقب وإمضاء كل -3
 اسم ولقب كل أستاذ غائب عن الحراسة  -4
 عدد أوراق االمتحان المسلمة عند انتهاء االمتحان   -5
 وألقاب الطلبة المشاركين في االمتحان الذين لم يسلموا أوراقهم  أسماء -6
 الحوادث والمالحظات الخاصة باالمتحان  -7
 موضوع االمتحان وسلم التنقيط. -8

مباشرة بعد   ،وكذا التصحيح النموذجي وسلم التنقيط  االمتحان موضوع خة مننس المادة ولؤ مس  يقدم :31 المادة
والتكوين المتواصل   العالي  المكلفة بالتكوين الجامعة  مديرية ه إلى نيابة إلى إدارة القسم التي ستحول انتهاء االمتحان، 

 والشهادات. 

ال المسؤول عن المادة.  األستاذ طرف  من امتحانكل بعد مفصل تنقيط نشر نموذج مصحح مع سلم يجب  :23 المادة
 مراجعة سلم التنقيط في كل األحوال.يمكن 
و يمكن للطالب تقديم طلب تصحيح   ينبغي نشر كل العالمات قبل المداوالت لتصحيح أي خطأ محتمل :33المادة 

 سا من االعالن. 72خطأ وارد في أجل أقصاه 
وال يحق للطالب  ،بعد اإلعالن عن النتائج االمتحانات ق أورا إلطالع الطلبة على : يجب تنظيم حصص 34 المادة

 . اإلطالع على أوراق االمتحان االستدراكي
يم البيداغوجي للطلبة لمدة سنة على  بنسخة للعالمات المحصلة في التقي االحتفاظ ةيتعين على األساتذ : 35 المادة

  على األقل لإلطالع عليها في حالة  الث سنوات ثلمدة  االمتحانات كما يجب على اإلدارة االحتفاظ بأوراق  األقل .
 .الضرورة

 .االمتحان في أجل أقصاه يومين من اطالعه عليهاطلبا بإعادة تصحيح ورقة يمكن للطالب أن يقدم  :36 المادة
يقدم الطلب الخطي إلى رئيس القسم الذي يتخذ التدابير الالزمة في سرية تامة، لتعيين األستاذ المكلف بالتصحيح  

 ثاني، ويكون من رتبة أعلى أو مساوية ومن نفس تخصص األستاذ المصحح األول.ال
 نتائج إعادة التصحيح: 37 المادة

أو تساوي ثالث نقاط، يستفيد الطالب من معدل  من إذا كان الفارق بين العالمة األولى والعالمة الثانية أقل -
 العالمتين. 
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األولى بما يزيد عن ثالث نقاط، يستفيد الطالب من العالمة  إذا كانت العالمة الثانية أكبر من العالمة -
 األعلى)الثانية(.

إذا كانت العالمة الثانية أقل من العالمة األولى بما يتجاوز ثالث نقاط، يعطى الطالب العالمة الدنيا) الثانية(   -
 ويحال على المجلس التأديبي.

 ال يحق للطالب اإلطالع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني. :38 المادة
 :تعتبر المشاركة في المداوالت عمال بيداغوجيا يدخل ضمن واجبات األستاذ.39 المادة

 .يعد حضور كل أعضاء لجنة المداوالت إجباريا
تطبيقية للمواد المشكلة للوحدة الدروس واألعمال الموجهة واألعمال الأساتذة ن م تتكون لجنة المداوالت  :40 المادة

 التعليمية.  
يتم تعيين أحد  االتفاقأعضاء اللجنة، وفي حالة عدم  اتفاقمن ذوي الرتبة العليا بيرأس لجنة المداوالت أحد األساتذة 

 . اتذة الدائمين من طرف رئيس القسماألس
التي لها كل الصالحيات في  ،مداوالت لجنة الالحصرية لصالحيات الوهو من للطالب  ا: اإلنقاذ ليس حق 41 المادة
 . دم إقراره باإلجماع أو باألغلبيةأو ع هإقرار 

 كما تملك لجنة المداوالت صالحية اعالن اقصاء الطالب أو إعادة توجيهه. 
 .20/ 10يجب أن ترفع العالمة المعنية باإلنقاذ إلى  إقرار اإلنقاذ  في حالة: 24 المادة
 والخالي من الشطب العناصر التالية: لمداوالت المؤرخ يجب أن يتضمن محضر ا: 43 المادة

 القابلة لالكتساب.  واألرصدةكشف النقاط الشامل للمعدالت العامة لكل مادة ولكل وحدة تعليمية ولكل سداسي  -
 نتائج الطلبة الناجحين والراسبين والمفصولين.-
 ونية. وفق النصوص القان ء اللجنة المشاركين في المداوالت توقيعات أعضا-
 ألقاب وأسماء األعضاء الغائبين. -
 معايير اإلنقاذ المتفق عليها من قبل لجنة المداوالت.-

عالم الطلبة عن طريق النشر القانوني أو عن طريق الموقع االلكتروني للمؤسسة بالنتائج النهائية  إ يجب  :44 المادة
 للمداوالت بعد المصادقة عليها.

  72 ، خالل، في حالة وجود خطأ ماديإلى رئيس القسم نتائج المداوالت في  اطعن للطالب أن يقدميمكن :45 المادة
 ال يقبل أي طعن خارج هذه المدة.  للطلبة. امن إعالنهساعة 
محضرا   تستدعى لجنة المداوالت لمناقشة الطعون والقيام بالتصحيحات الضرورية، ثم تحرر:46 المادة
 ". ولالمحضر المصحح واإلضافي للمحضر األ:"بعنوان
المكلفة بالتكوين   تسلم نسخة أصلية من المحضر وجوبا إلى نيابة رئاسة الجامعة ،:مباشرة بعد المداوالت 74 المادة

 عن طريق إدارة الكلية. العالي والتكوين المتواصل والشهادات 
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 : المجالس التأديبية  سدالساالفصـل 
، حسن احترام الغيرالتي ترتكز على  الجامعة،في العام ى النظام يخضع الطلبة لقواعد اآلداب العامة والحفاظ عل :48 المادة

 لنظافة والمظهراقواعد سسة ويجب عليهم بالخصوص احترام الحفاظ على ممتلكات وتجهيزات المؤ و  التسامحو ، المعاملة
 .والتعامل

ن أمنه والحفاظ على  في السهر على ضما  أعوان المراقبة واألمن للجامعة:يجب على الطالب تسهيل مهمة 94 المادة
 الممتلكات العامة، وعلى أعوان األمن التعامل بكل احترام مع الطالب.

 : ينشأ على مستوى كل قسم مجلس تأديبي يرأسه عميد الكلية / مدير المعهد.50 المادة
كأعضاء  منتخبين كأعضاء دائمين وخمسة أساتذة منتخبين يتكون المجلس التأديبي للقسم من خمسة أساتذة  

 احتياطيين. وطالب منتخب كعضو دائم وطالب منتخب كعضو احتياطي.
 :ينشأ على مستوى كل  كلية أو معهد مجلس تأديبي يرأسه عميد الكلية / مدير المعهد.51 المادة

)منتخبين  يتكون المجلس التأديبي للكلية/المعهد من خمسة أساتذة كأعضاء دائمين وخمسة أساتذة كأعضاء احتياطيين 
 . وطالب منتخب كعضو دائم وطالب منتخب كعضو احتياطي.األساتذة( من طرف

 : ينشأ على مستوى الجامعة مجلس تأديبي يرأسه مدير الجامعة أو من ينوب عنه.  52 المادة
من خمسة أساتذة كأعضاء دائمين وخمسة أساتذة كأعضاء احتياطيين)منتخبين من   يتكون المجلس التأديبي للجامعة

 وطالب منتخب كعضو دائم وطالب منتخب كعضو احتياطي. طرف األساتذة(.
 عهدة المجلس التأديبي)القسم، الكلية، الجامعة( ثالث سنوات مع مراعاة تعويض الطالب المتخرج. : 53 المادة
  2014/ 06/ 11 المؤرخ في 371قرار رقم الوالمذكورة في تمارس السلطة التأديبية المكونة لهذا الغرض  :54 المادة
 :  نحو التاليعلى ال
 المتمثلة فيما يلي:  من أجل مخالفات الدرجة األولى للقسملس التأديب جم -

 .محاولة الغش في االمتحانات  .2
 غش مضبوط في االمتحانات. .3
 كل طلب غير مبرر لتصحيح ثان لورقة االمتحان.  .4

، لية أو المعهد رتكبة على مستوى الكمال أجل مخالفات الدرجة الثانية للكلية أو المعهد منمجلس التأديب  -
 المتمثلة فيما يلي: 

 .تكرار مخالفات الدرجة األولى .2
 . عنف والفوضى ومختلف الطرق األخرى باستعمال ال للمؤسسةعرقلة السير الحسن  .3
 .انتحال شخصية الغير والتزوير .4
 . عة والطلبة( في حق مجموع مستخدمي الجاماالدعاء )الكذب  .5
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  ، مقاطعة ـير الحسـن للنشاطات البيداغوجية )لة السأعمال التشويش وزرع الفوضى المؤدية إلى عرق .6
 (. ع الحضور إلى الدروس واالمتحانات من  اعتراض و

 .ات المؤسسة لألساتذة والطلبةسرقة واستغالل الثقة وتحويل ممتلك .7
   الحنفيات وألواح الملصقات ، النوافذ، األبواب  ،الطاوالت  الكراسي،تكسير إتالف ممتلكات المؤسسة ) .8

 ...إلخ(.
 تم وكالم مغرض في حق مستخدمي الجامعة. ش .9

 العصيان الموصوف اتجاه مجموع مستخدمي الجامعة.  .10
، لكليات والمعاهدلبيداغوجية ال مجلس التأديب للجامعة من أجل المخالفات المرتكبة خارج الفضاءات  -

 المتمثلة فيما يلي: 
 .أو القسم  لمعهد يعد هيئة طعن في القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي للكلية أو ا .1
 له صالحية الفصل في طلبات إعادة اإلدماج وطلبات العفو.  .2

 العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة األولى والثانية هي:   :55 المادة
 شفهي.إنذار  .2
 .يدرج في ملف الطالب    كتابيإنذار  .3
  .يدرج في ملف الطالب   توبيخ .4

 .كل المخالفات تمنح عالمة الصفر آليا في  
 العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الثانية هي:  :56 المادة

اإلقصاء من المادة أو الوحدة المعنية، يؤدي هذا اإلقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي   .1
 يكون قد حصل عليها الطالب في هذه المادة أو الوحدة.

ج سداسيا أو سنويا يؤدي هذا اإلقصاء  اإلقصاء من السداسي أو من السنة الجارية حسب ما إذا كان التدر  .2
 حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة. 

اإلقصاء لسداسيين أو سنتين باحتساب السداسي أو السنة الجارية، حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو   .3
ادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها في هذا سنويا يؤدي هذا اإلقصاء حتما إلى عدم المص

 السداسي أو في هذه السنة. 
اإلقصاء لسداسيين أو سنتين باحتساب السداسي أو السنة الجارية، حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو   .4

كون  سنويا، في كل مؤسسة للتعليم العالي، يؤدي هذا اإلقصاء حتما إلى عدم المصادقة على النتائج التي ي
 قد حصل عليها في هذا السداسي أو في هذه السنة. 

 تحسب مدة اإلقصاء في المسار الجامعي. 
ال تلغي العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية، المتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع   :57 المادة

 والتنظيم الساري المفعول.
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بطلب مكتوب وموقع من طرفه، في  و من مدير المؤسسة الجامعية يمكن للطالب المعاقب أن يلتمس العف :85 المادة
 أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة.

للطالب الذي سلطت عليه عقوبة من الدرجة األولى أن يقدم طلب رد االعتبار إلى عميد  : يمكن 95 المادة
 وبة. الكلية/مدير المعهد بعد مرور سنة كاملة من صدور العق

  لب جميع حقوقه الجامعية.ابعد انقضاء مدة العقوبة يستعيد الط :60 المادة
 

 و النوادي العلمية  الطالبية الجمعيات: السابع  الفصــل
 يتمتع الطلبة بحرية إنشاء الجمعيات طبقا للقوانين السارية المفعول. :61 المادة
للسنة مج نشاطها السنوي والمستقبلي وحصيلة نشاطها تقديم برنا المعتمدةالطالبية  الجمعيات على  :62 المادة

 . كل سنة من أكتوبر  15الماضية قبل  
لغير األغراض المرخص بها  الطالبية الجمعيات تحت تصرف  مؤقتا المقرات الموضوعةال يجب استخدام  :63 المادة

 .المنظمات  هذهوطبقا للقانون األساسي ل ،من طرف الجامعة
اإلدارة  داخل الجامعة بعد إذن مسبق من ذات الطابع البيداغوجي  االجتماعات يات بحرية عقد تتمتع الجمع  :64 المادة

 .مؤسسةلنشاطات البيداغوجية والعلمية للأي عرقلة لللجامعة شريطة أن ال يسبب ذلك  المركزية
  نشاط من أي في أو المشاركة استدعاء أي شخص غريب عن الجامعة من أجل إلقاء محاضرات يخضع  :65 المادة

 .لجامعةوافقة المبدئية لإلدارة المركزية لللم الطالبية، الجمعيات نشاطات 
لسير الحسن للنشاطات ة اعرقلالعام بالجامعة أو إلى اإلخالل بالنظام  يؤدي إلى: يمنع كل نشاط 66 المادة

  ةالتجمعات غير المرخصاإلعالنات و كما تمنع  من حضور الدروس واالمتحانات،قاطعة والمنع البيداغوجية مثل الم
 لغير غايته.  به كل نشاط مرخص  استغالل: يمنع 76 المادة
لس التأديب )قرار رقم  امن طرف مج الطالبية الجمعيات التأديبية على  العقوبات تطبق  ،: في حالة المخالفة68 المادة
 (.2014جوان   11المؤرخ في  371
لى بالنسبة  مخالفات من الدرجة األو ر بتعت  أعاله، 45لمادة باإلضافة إلى المخالفات المذكورة في ا: 69 المادة

 :  األفعال التاليةالطالبية  تنظيمات لل
 استدعاء شخص غريب عن الجامعة إللقاء محاضرات بدون الترخيص المسبق.  .1
 اإلعالنات غير المرخص بها. .2
 غيرها. ل و جمع األمواالتسويق و تنظيم التبرعات و  .3
ر مخالفات من الدرجة الثانية بالنسبة  بأعاله، تعت  54لفات المذكورة في المادة المخا إلى باإلضافة : 70 المادة

 الطالبية األفعال التالية:   للجمعيات 
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 تكرار المخالفات من الدرجة األولى. .1
 . المرخص بهالغير األغراض  الجمعيات تحت تصرف مؤقتا المقرات الموضوعة  استعمال .2

على الجمعيات الطالبية على  ، يمكن تطبيق العقوبات التالية 56في المادة  زيادة على العقوبات المذكورة :71المادة 
 المخالفات من الدرجة الثانية:

 توقيف نشاط الجمعية  .1
 غلق مكتب الجمعية  .2
 حل الجمعية  .3

 

 : هياكل الجامعة واالمن والنظافةثامنالفصـل ال
ل احترام التشريعات و األنظمة السارية الجامعة فضاء الفكرة و االحترام و التسامح المتبادل في ظ :27المادة 

 المفعول.
الحرم الجامعي مخصص للطلبة و مستخدمي الجامعة و كل من له ترخيص لذلك، شريطة   الدخول إلى :37المادة 

طلبة أو البطاقة المهنية ) بالنسبة للموظفين و األساتذة ( و عند الضرورة فتح و مراقبة لتقديم بطاقة الطالب بالنسبة ل
 قائب و المركبات. الح

اال بتقديم بطاقة الهوية وتحديد  ال يسمح ألي شخص من خارج الجامعة الدخول إلى الحرم الجامعي :74المادة 
 وجهته، وبعد استالم رخصة الدخول.

يجب أن تخضع كل االجتماعات و األنشطة المنظمة في مختلف فضاءات الجامعة لترخيص مسبق، كما   :57المادة 
 خال أو إخراج أية معدات و تجهيزات لموافقة اإلدارة.يخضع كذلك إد 

كل أفراد األسرة الجامعية و األفراد المتواجدة داخل الحرم الجامعي على احترام و تطبيق كل  يجب التزام :76المادة 
 القواعد و التعليمات الهادفة إلى الحفاظ على أمن و نظافة الجامعة.

يمكن استعمالها كأسلحة كما يمنع إدخال أي حيوان أو مواد محظورة إلى  أشياء خطيرة  دخالإيمنع  :77المادة 
 الجامعة.

 

 الفصـل التاسع: التزامات مستخدمي الجامعة
يؤدي األساتذة الباحثون من خالل التعليم و البحث مهمة الخدمة العمومية للتعليم العالي وفق النصوص  :87المادة 

 خالقيات المهنة. التشريعية و التنظيمية و كذلك ميثاق أ
يجب على األستاذ التوقيع على محضر الدخول و الخروج بمناسبة العطل الجامعية المحددة بموجب قرار  :79المادة 
 وزاري. 
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تكمن مهمة الموظفين في توفير الظروف المثلى لألستاذ ألداء وظيفة التدريس و البحث،مرافقة الطالب  :80المادة 
 ظل احترام النصوص التشريعية  و التنظيمية و ميثاق أخالقيات المهنة . للنجاح في تكوينه الجامعي في 

 يجب على المستخدمين التحلي:  :18المادة 
 بقواعد اللباقة و الحيطة و المثابرة و السرية المهنية.  -
 و عادلة.  بتصرفات نزيهة -
 و التوقيع اليومي  باالنضباط -

او الشتم او القذف او االعتداء من أي طبيعة كانت اثناء   يمنع التعرض للموظف بالتهديد او اإلهانة  :82المادة 
 ممارسة وظيفته او بمناسبتها.

 للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسالمة البدنية والمعنوية. 
 

 حكام ختامية أ:  عاشرالفصـل ال
الضرورة   استدعت الداخلي متى  النظاممراجعة يطلب  أنلجامعة إدارة امجلس يمكن لمدير الجامعة أو  :83 المادة
 ذلك.
 المخالفة لهذا النظام.  األحكام والتدابيركل تلغى : 48 المادة

 
 المراجع القانونية

المحدد للقواعد المشتركة للتنظيم و التسيير البيداغوجيين للدراسات  2011نوفمبر 03المؤرخ في  711القرار  .1
 نس و الماستر. الجامعية لنيل شهادتي الليسا 

لنيل  المتضمن كيفية التقييم و التدرج و التوجيه في طوري الدراسات  2011نوفمبر 03المؤرخ في  712القرار  .2
 شهادتي الليسانس و الماستر. 

 كيفية ترتيب الطلبة.  \الذي  2011نوفمبر  03المؤرخ في  714القرار  .3
التعليم العالي و   جالس التأديبية في مؤسسات الذي يتضمن إحداث الم 2014جوان  11المؤرخ في  371القرار  .4

 يحدد تشكيلتها و سيرها. 
، يتضمن القانون األساسي 2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانية  19مؤرخ في  03-06أمر رقم  .5

 العام للوظيفة العمومية.


