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 ة :ـــــدمـمق

 تعليم والبحث العلمي إىل توفري العايل التعليم وفق توجيهات وزارة ،-ج برج بوعريري –تسعى جامعة حممد البشري اإلبراهيمي 
التنمية الوطنية الشاملة، الالزمة للمسامهة يف  واملهارات املعارف للجودة، وختريج طلبة لديهم الدولية أكادميي حسب املعايري

 منفتحني على احمليط االجتماعي واالقتصادي لبالدان ومواكبني للتطورات العاملية، حمصنني بسلوك املواطنة الصاحلة.
واملعاهد ومراكز البحوث  اجلامعات مع وتبادل للخربات، املعرفية والعلمية تعاون عالقات كما تعمل جامعتنا على بناء

الرتقية االجتماعية واملسامهة يف بناء الفرد وحتقيق النجاح الدراسي، وذلك من خالل الوطنية والدولية، من أجل والدراسات 
 التأطري وفق املناهج الرمسية واألنشطة العلمية اليت توفر هلا التجهيزات األساسية. مسامهتها يف البحث والتكوين و

يهدف إىل حتديد نطاق العالقات بني أفراد األسرة  -برج بوعريريج  –يمي إن النظام الداخلي جلامعة حممد البشري اإلبراه
اجلامعية وتوطيدها من جهة، وضمان حتقيق املهام األساسية للجامعة من جهة أخرى والسهر على احرتامه وتطبيقه حىت يضمن 

 حقوق كافة طلبتها ومستخدميها، ويضفي الشرعية ويكفل احلماية القانونية للجميع.
 

 -جيبرج بوعرير  –ة جامعة حممد البشري اإلبراهيمينشأ
والية برج  –يقع احلرم اجلامعي الرئيسي يف بلدية العناصر  - جيبرج بوعرير  – اإلبراهيمي ري: جامعة حممد البشاسم املؤسسة -

 –ج يبوعرير 
يونيو  04، املوافق 1433رجب عام  14املؤرخ يف  244 – 12 : مت أتسيس اجلامعة مبوجب املرسوم التنفيذي رقمالتأسيس-

وهي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقايف ومهين تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل وتتكون اجلامعة  2012سنة 
 : ( سبعة كليات07)من 

 

 .كلية العلوم و التكنولوجيا -
 كلية الرايضيات و اإلعالم اآليل. -
 احلياة و علوم األرض و الكون.كلية علوم الطبيعة و  -
 كلية اآلداب واللغات. -
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية . -
 كلية احلقوق والعلوم السياسية. -
 .كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري -
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 :اهليئات البيداغوجية  للجامعة
 تتكون هيئات التسيري البيداغوجي للجامعة من:

 رائسة اجلامعة: 
  نيابة رائسة اجلامعة املكلفة ابلتكوين العايل يف الطورين األول و الثاين والتكوين املتواصل والشهادات و التكوين

 العايل يف التدرج واملصاحل التابعة هلا.
 .اجمللس العلمي للجامعة 

 :الكليـــــــة
 واملصاحل التابعة هلا. نيابة العمادة مكلفة ابلدراسات واملسائل املتعلقة ابلطلبة 
 .اجمللس العلمي للكلية 

 :  املعهــــد
 انئب مدير املعهد املكلف ابملسائل البيداغوجية.  
 .اجمللس العلمي للمعهد 
 : القســــــم

  املصاحل التابعة لرئيس القسم املكلفة ابلتدرج. 
  اللجنة البيداغوجية للقسم. 
  اللجنة العلمية للقسم. 
 

 :الداخلياهلدف من القانون 
يتضمن التنظيم الداخلي احلايل للدراسات بعض األحكام التنظيمية يف النصوص اليت حتكم سري الدراسات يف اجلامعة اجلزائرية، 
 ويرمي على التعريف حبقوق الطالب وضماهنا وذلك بسن األحكام العامة للمحافظة على االحرتام املتبادل يف الوسط اجلامعي.
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 الشروط العامة للتسجيل وإعادة التسجيل: األولالفصل 

جامعة حممد البشري يهدف النظام الداخلي للجامعة إىل التنظيم والتسيري البيداغوجي يف التعليم العايل يف التدرج جبامعة  01املادة 
 .-برج بوعريريج  –اإلبراهيمي 

رف للمتحصلني على شهادة البكالوريــــا أو شهادة أجنبية معادلة )من طيفتح التسجيل يف التعليم العايل ابجلامعة  : 02ملادة ا
أي جمال من جماالت التكوين  املعدالت اليت تؤخذ بعني االعتبار يف عملية التسجيل يف أية شعبّة أوالعايل( وحتدد  وزارة التعليم

 خارج القواعد واآلجال احملددة. اري قبل كل دورة، كما ال يقبل التسجيلاملتاحة ابجلامعة مبرسوم وز 

: تعد الشهادة األصلية للبكالوراي املؤقتة أو الشهادة األجنبية املعادلة هلا )من طرف وزارة التعليم العايل( وثيقة إجبارية يف 03املادة 
 ملف التسجيل.

املعادلة هلا ختم املؤسسة )الكلية أو املعهد( : ينبغي أن يوضع على ظهر الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوراي أو الشهادة 04املادة 
 وحيدد عليها اتريخ التسجيل يف اجلامعة.

: جيب على كل طالب إعادة التسجيل كل سنة حسب الرزانمة احملددة من طرف اهليئة البيداغوجية، ألن عملية 05املادة 
 التسجيل وإعادة التسجيل تسري ملدة سنة جامعية واحدة فقط.

تفيد الطالب فور تسجيله النهائي من شهادة تسجيل وبطاقة طالب الستظهارها يف املؤسسة اجلامعية خاصة يف : يس06املادة 
 فرتة االمتحاانت، وجتدد مع بداية كل سنة جامعية من طرف املصاحل املعنية.

ة الطالب اخلاصة به، يتعني على الطالب إيداع بالغ ضياع لدى مصاحل الشرطة أو الدرك الوطين يف حال ضياع أو تلف بطاق
 وحيدة.  لغرض احلصول على نسخة اثنية و

 : يلزم الطالب بتسديد حقوق التسجيل كل سنة حسب رزانمة املوسم اجلامعي احملددة من طرف اهليئة البيداغوجية.07املادة 

دة بكالوراي، سواء يف : حيق للحائز على شهادة البكالوراي تسجيل جامعي وحيد، حىت لو حتصل على أكثر من شها08ملادة ا
 املؤسسة اجلامعية نفسها أو يف أي مؤسسة اتبعة لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

 ددة للتكوين يف الشعبة األوىل.: ال حيق للطالب التسجيل يف شعبتني يف آن واحد حىت انقضاء السنوات احمل09املادة 

 للشروط التالية:على شهادة اثنية : خيضع التسجيل للحصول 10ملادة ا
  والشروط احملددة يف سنة احلصول على شهادة البكالوراي لاللتحاق ابلشعبة املطلوبة. 03استيفاء أحكام املادة 
 .تقدمي الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوراي أو شهادة النجاح اجلامعية يف الشعبة األوىل 
 .توفر املقاعد البيداغوجية يف الشعبة املطلوبة 
  لكسب شهادة اثنية يف ختصص مغاير، إال بعد ال حيق للطالب التسجيل يف مؤسسة جامعية يف مسار بيداغوجي و

 مخس سنوات من احلصول على شهادة التخرج األوىل.
 : يكون التسجيل وإعادة التسجيل مرة واحدة سنواي يف بداية كل موسم جامعي.11املادة 
 التسجيل األكادميي إىل الكلية املعنية يف بداية كل سنة الستالم واثئقه.: يتوجه الطالب املقبول يف 12املادة 
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ال يستفيد الطالب من تسجيل إداري خالل تسجيله األكادميي، ما جيعله ال يستفيد من اخلدمات اجلامعية لكن حيق له اجتياز 
 .20من  10ساوي عالماهتا أو تفوق االمتحاانت واستشارة األساتذة.كما حيتفظ الطالب ابملواد املتحصل عليها واليت ت

 : ال يستطيع الطالب احلصول على شهادة إال إذا كان مسجال سنواي بصفة نظامية.13املادة 
ومل يسبق التسجيل هبا يف أي مؤسسة  -: يستوجب على احلائزين على شهادة بكالوراي قبل السنة اجلامعية احلالية14املادة 

اجلته من طرف إدارة اجلامعة مع مراعاة املقاعد البيداغوجية املتاحة وشروط االلتحاق إيداع طلب تسجيل تتم مع –جامعية 
 ابلشعبة املطلوبة يف سنة التحصل على شهادة البكالوراي.

 
 سحب شهادة البكالوراي -1.1

 
إال بعد هناية دراسته :ال ميكن للطالب سحب الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوراي أو الشهادة األجنبية املعادلة هلا، 15املادة 

 وحصوله على الشهادة النهائية أو يف حالة توقفه عن الدراسة وذلك بطلب منه ومقابل وصل تسليم.

:يف حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها، وطلب سحب الشهادة األصلية املؤقتة للبكالوراي أو الشهادة 16املادة 
 مالحظة "إلغاء التسجيل" على ظهر الشهادة. األجنبية املعادلة هلا، يتم وجواب، وضع

:ال يسمح للطالب يف حالة إقصائه من قبل اجمللس التأدييب للمؤسسة، سحب الشهادة األصلية واملؤقتة للبكالوراي أو 17املادة 
 الشهادة األجنبية املعادلة هلا إال بعد انقضاء العقوبة.

 العطلة األكادميية -2.1
 

 تعليق تسجيله ألسباب استثنائية تتمثل يف::ميكن للطالب 18املادة 
 أمـراض مـزمنــة. - 1  
 .األمــــومـــة - 2  
 .مرض ملدة طويلـة - 3  
 .اخلدمة الوطنية - 4  
 االلتزامات العائلية: املتعلقة ابألصول و/ أو الفروع، تنقل الزوج أو األولياء بسبب االلتزامات الوظيفية. - 5  

 للطالب حتما شهادة عطلة أكادميية من قبل اهليئة املختصة ملؤسسته. يف هذه احلالة، تسلم
 خيضع تسيري العطل األكادميية للمؤسسة اجلامعية املعنية.

: ابستثناء حاالت القوة القاهرة، يودع الطلب املربر للعطلة األكادميية لدى املصاحل البيداغوجية اليت ينتمي إليها الطالب 19املادة 
 االمتحاانت األوىل.قبل 
 : ال متنح العطلة األكادميية إال مرة واحدة خالل املسار الدراسي.20املادة 
 العطلة األكادميية لسبب طيب، خيضع إعادة إدماج الطالب لرأي خبري طيب تعينه مؤسسة التعليم العايل. انتهاء: إثر 21املادة 
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 التخلي عن الدراسة وإعادة اإلدماج -3.1
يعترب الطالب املسجل ابنتظام متخليا عن الدراسة بعنوان السنة اجلامعية من طرف رئيس القسم، إذا مل حيضر ألي  :22املادة 

 شكل من أشكال التعليم املنظمة يف دروس وأعمال موجهة وأعمال تطبيقية أو تربص خالل سداسي من السنة اجلامعية.
بعنوان السنة اجلامعية، إذا تقرر أنه متخل عن الدراسة يف سداسي من السنة يعترب الطالب املسجل ابنتظام مقصى من الدراسة 

 اجلامعية.

 ئمة الطلبة املتخلني عن دراستهم.: تبلغ مؤسسة التعليم العايل الديوان الوطين للخدمات اجلامعية، وجواب، بقا23املادة 

إبعادة اإلدماج إال مرة واحدة خالل مساره الدراسي، : يف حالة التخلي عن الدراسة أو اإلقصاء، ال يرخص للطالب 24املادة 
 .وذلك بعد دراسة ملفه من قبل اهليئات املعنية وحسب توفر األماكن البيداغوجية

 : اآلداب العامةالفصل الثاين

املتبادل و التسامح على أساس االحرتام  ،-برج بوعريريج  –حممد البشري اإلبراهيمي : تقوم قواعد اآلداب العامة جبامعة 25املادة 
 ، و حسن التعامل.الالئق ابإلضافة إىل هذه القواعد جيب على الطالب احرتام قواعد النظافة، اهليئة واملظهر

 : جيب على الطالب مراعاة التسلسل اإلداري يف عالقته مع اإلدارة.26املادة 
 : مينع على الطالب اصطحاب أشخاص أجانب إىل احلرم اجلامعي. 27املادة 
 : ينبغي على كل طالب تقدمي بطاقته عند كل مراقبة من طرف املصاحل اجلامعية.28املادة 
 : حيضر التدخني داخل اهلياكل البيداغوجية واإلدارية وكل املساحات املغلقة ابجلامعة. 29املادة 
 : يف حال الضرورة، يتدخل أعوان األمن ويقومون مبراقبة أغراض الطلبة.30املادة 
 : مينع استعمال اهلاتف النقال داخل القاعات املخصصة للبيداغوجيا و املطالعة وكل املساحات اجملاورة هلا.31املادة 
: يكلف العميد أو رئيس اجلامعة ابختاذ اإلجراءات الالزمة يف حال خمالفة األحكام العامة للنظام الداخلي للجامعة 32املادة 

 ر اجمللس التأدييب.حسب درجة هذه املخالفة يف انتظار صدور قرا
 : يصدر اجمللس التأدييب احلكم التأدييب على الطالب يف حالة املخالفة، وابلتايل حتصي اجلامعة:33املادة 
 .جملسا أتديبيا للمؤسسة -
 جملسا أتديبيا لكل هيئة يف املؤسسة : القسم، الكلية أو املعهد. -
 

 : احلضور واملواظبةالفصل الثالث

الطالب احرتام توجيهه يف الفوج واجملموعة حسب القوائم املنشورة يف بداية كل سنة جامعية أو فصل : يتوجب على 34املادة 
 دراسي، كما جيب عليه احلضور ابنتظام لكل احلصص.

 : جيب على كل طالب احرتام مواقيت الدراسة.35املادة 
 بل مغادرة مكان الدراسة.دقيقة ق 15: يف حال أتخر األستاذ جيب على الطلبة انتظاره ملدة 36املادة 
  .يف معدل االمتحان املتواصل -احلضور –: يراقب األستاذ حضور الطلبة إذ حيتسب هذا األخري 37املادة 
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 جيب على األستاذ إعالم إدارة القسم ابلطلبة الغائبني. :83املادة 

املدروسة مهّما، وترتك الصفة اإلجبارية للحضور : يعترب حضور الطلبة للدروس)احملاضرات( اليت هتدف إىل تلقني املادة 39املادة 
 لتقدير اهليئة )الفريق( البيداغوجية.

: هتدف األعمال املوجهة إىل مساعدة الطالب لفهم وتعميق املعارف املكتسبة يف احملاضرة عن طريق التمارين التطبيقية 40املادة 
 لبيداغوجي.أو أي نشاط من األعمال البيداغوجية احملددة من طرف الفريق ا

: حضور الطلبة يف األعمال املوجهة إجباري، وعلى األستاذ املكلف تسجيل احلضور يف كل حصة حلصر الغياب من 41املادة 
 أجل التقييم املستمر.

: متكن حصص األعمال التطبيقية الطالب على جتسيد وتطبيق املعارف املكتسبة يف احملاضرة واملعّمقة يف حصص 42املادة 
 املوجهة وابلتايل حتكمه يف أساسيات املادة .األعمال 

: حضور الطلبة يف األعمال التطبيقية إجباري، وعلى األستاذ املكلف تسجيل احلضور يف كل حصة حلصر الغياب من 43املادة 
 أجل التقييم املستمر.

 : يعد اللباس الرمسي إجباري يف املخابر و الورشات ) مئزر العمل....( 44املادة 

: يقوم األستاذ املكلف ابألعمال التطبيقية بتحضري وأتطري حصص األعمال التطبيقية مبساعدة مهندسي وتقنيي 45 املادة
 املخابر. 

 .املواظبة والغياب يف حصص األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية- 1.3

 السداسي.: يعد احلضور يف األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية إجباراي طوال 46املادة 

: تؤدي ثالث غياابت غري مربرة أو مخس غياابت حىت ولو كانت مربرة يف حصص األعمال املوجهة للمادة إىل إقصاء 47املادة 
 الطالب من املادة بعنوان السداسي اجلاري.

وبني بصفة منتظمة يف : يستفيد الطلبة املعنيون ابملراقبة الطبية املستمرة أو العالج )تصفية الكلى ...( أو املطل48املادة 
 املنافسات الرايضية للنخبة، من نظام مواظبة خاص يناسب متطلبات التزاماهتم.

: يف حالة الغياب املربر للطالب يف حصة العمل التطبيقي )خمرب، ميدان وتربص( حيق له االستفادة من حصة تعويضية 49املادة 
 إذا توفرت الشروط لذلك خالل السداسي.

عن تقرير هذه  00/20غري املربر للطالب يف حصة العمل التطبيقي )خمرب، ميدان وتربص( متنح له عالمة  يف حالة الغياب
 احلصة. يف هذه احلالة، ال ميكن للطالب االستفادة من حصة تعويضية.

 اسي اجلاري.( الغياب غري املربر يف حصص األعمال التطبيقية إىل اإلقصاء من املادة بعنوان السد1/3يؤدي أكثر من ثلث )
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( أايم )أايم العمل الفعلية( املوالية لتاريخ الغياب. وإذا 3: ينبغي أن يبلغ مربر الغياب إىل مصاحل القسم خالل ثالثة )50املادة 
سال )يعد ختم الربيد إثباات ر تعدى هذا األجل، يعترب املربر غري مقبول. يف حالة تبليغ املربر عن طريق االيداع، الفاكس أو اال

لذلك(. جيب على رئيس القسم التأشري على مربر الغياب حبيث حيدد اتريخ إيداعه، وذلك قبل تسليمه ملسؤول املادة أو الوحدة 
 التعليمية املعنية. تدرج نسخة من هذا املربر يف ملف الطالب.

 سري االمتحاانت -2.3

 وتواريخ وأماكن إجرائها وكذا تنظيم احلراسة.: حيدد جدول امتحاانت املراقبة لكل مادة، مدة اإلمتحاانت 51املادة 

جيب إعالم الطلبة هبذا اجلدول عن طريق النشر القانوين أو أي وسيط إعالمي آخر، وابلنسبة لألساتذة عن طريق مذكرة يف 
 بداية السداسي.

 ن قبل األساتذة املراقبني.: أثناء امتحاانت املراقبة، ينبغي على الطلبة احرتام كل التوجيهات املقدمة إليهم م52املادة 

 : ال يسمح ألي طالب املشاركة يف االمتحان:53املادة 
 إذا مل يكن مسجال يف القوائم الرمسية للمؤسسة. -  
 .)دقيقة30( ساعةنصف بعد توزيع املواضيع إذا وصل إىل مكان االمتحان  -  

 من توزيع مواضيع االمتحان.) دقيقة30 (ال يسمح ألي طالب مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي نصف ساعة
ال يسمح للطالب العودة مرة اثنية إىل قاعة االمتحان بعد تسليمه ورقة االمتحان، ويف حالة االضطرار، يسمح له ابخلروج مبراقبة 

 أحد األساتذة املراقبني.

األدوات املسموح هبا لتمكينه من إجراء :  من أجل السري احلسن لالمتحان، ينبغي على كل طالب أن يتزود بكل 54املادة 
 وال يسمح له استعارة أي أداة دون املوافقة املسبقة لألستاذ املراقب. ؛االمتحان يف ظروف حسنة

 : جترى مراقبة صارمة هلوية الطلبة أثناء إجراء االمتحاانت.55املادة 
قاعة امتحاانت. جيب على كل الطلبة الذين شاركوا يف تضبط قائمة حضور الطلبة من قبل األساتذة املراقبني داخل كل مدرج و  

 االمتحان تسليم أوراق امتحاهنم )حىت ولو كانت بيضاء(.
على اثر انتهاء االمتحان يدون حمضر احلراسة، ويسلم إىل القسم أو اهليئة التابعة مرفوقا  بقائمة الطلبة املشاركني يف االمتحان، 

 يتضمن املعلومات التالية:
 املادة وطبيعة االمتحان. تسمية - 
 مكان واتريخ وتوقيت ومدة إجراء االمتحان. - 
 ولقب وإمضاء األساتذة املراقبني. سما - 
 ولقب األساتذة املراقبني الغائبون يف احلراسة. سما - 
 عدد أوراق االمتحان املسلمة عند انتهاء االمتحان. - 
 ن مل يسلموا أوراق امتحاهنم.اسم ولقب الطلبة املشاركون يف االمتحان والذي - 
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 احلوادث واملالحظات اخلاصة ابالمتحان. - 
 موضوع االمتحان وسلم التنقيط. - 
 

 الغياب يف االمتحاانت -3.3
 : يسمح الغياب املربر يف االمتحان النهائي للطالب ابملشاركة يف امتحان يعوض االمتحان املعين.56املادة 

يف ذلك االمتحان. يف هذه احلالة، ال يستفيد الطالب  00/20منح عالمة  إىليؤدي الغياب غري املربر يف االمتحان النهائي 
 من االمتحان الذي يعوض االمتحان املعين.

 : : حاالت الغياابت املربرة املقبولة:57املادة 
 .وح هبا(وفاة األصول والفروع واألقرابء )شهادة وفاة: ثالثة أايم مسم -
 .زواج املعين )عقد الزواج: ثالثة أايم مسموح هبا( -
 عطلة األبوة أو األمومة )شهادة الوالدة: ثالثة أايم مسموح هبا ابلنسبة لألبوة وحسب الشهادة الطبية ابلنسبة لألم(. -
 دة املكوث ابملستشفى(.اإلقامة ابملستشفى للمعين)شهادة اإلقامة ابملستشفى: عدد أايم الغياب املسموح هبا حسب م -
 هبا حسب مدة التوقف عن العمل(. مرض املعين )شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب حملف: عدد أايم الغياب املسموح -
 استدعاء أو دعوة رمسية )الواثئق املربرة تسلم من طرف اهليئات املؤهلة، عدد أايم الغياب املسموح هبا حسب مدة النشاط(. -
 أخرى مربرة.حاالت قاهرة  -

( أايم )أايم العمل الفعلية( املوالية لتاريخ 3إىل مصاحل القسم خالل ثالثة ) يف االمتحان : ينبغي أن يبلغ مربر الغياب58املادة 
الغياب. وإذا تعدى هذا األجل، يعترب املربر غري مقبول. يف حالة تبليغ املربر عن طريق الربيد أو الفاكس ويف نفس اآلجال )يعد 

الربيد إثباات لذلك(. جيب على رئيس القسم التأشري على مربر الغياب حبيث حيدد اتريخ إيداعه، وذلك قبل تسليمه ملسئول  ختم
 املادة أو الوحدة التعليمية املعنية. تدرج نسخة من هذا املربر يف ملف الطالب.

 
 تصحيح أوراق االمتحان، إعادة تصحيحها واإلطالع عليها - 4.3

 إثـر االنتهاء من كل امتحان، على األستاذ املسئول عن املادة نشر منوذج مصحح لالمتحان، وسلم مفصل للتنقيط.: 59املادة 

ينبغي نشر كل العالمات قبل املداوالت ليتسىن إعالم األستاذ بكل خطأ أثناء صب العالمات و/ أو حساب املعدل  60املادة 
 من أجل تصحيحه عند االقتضاء قبل املداوالت.

ال حيق للطالب اإلطالع على أوراق  ؛: يعد اإلطالع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان، حقا للطالب61املادة 
 االمتحان االستدراكي.

: بعد إطالع الطالب على أوراق امتحانه وعلى النموذج املصحح لالمتحان والسلم املفصل للتنقيط، ميكن للطالب 62املادة 
العمل الفعلي( املواليني لإلطالع، وال يقبل أي  أايمه، طلب تصحيح اثن وذلك يف أجل أقصاه يومني )غري الراضي عن عالمت

 طعن خارج هذه املدة. 
 ميكن أن تسفر عملية معاجلة الطعن عن تصحيح اثن.
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، طة ابلسريةلتدابري الالزمة احملاجيب إيداع الطلب اخلطي من أجل تصحيح اثن لدى رئيس القسم الذي يتخذ ا :63املادة 
 لتعيني األستاذ املكلف ابلتصحيح الثاين، يكون من رتبة أعلى أو مساوية و من نفس ختصص األستاذ املصحح األول.

 : على إثر التصحيح الثاين، تقارن العالمة الثانية ابلعالمة األوىل. يف هذه احلالة:64املادة 
 :بني العالمتني يف احلسبان وىل أقل من ثالث نقاط،يؤخذ املعدل احلسايإذا كان الفارق بني العالمة الثانية و العالمة األ -   
إذا كانت العالمة الثانية أعلى من العالمة األوىل و كان الفارق يساوي أو يفوق ثالث نقاط تؤخذ العالمة األعلى يف  -   

 احلسبان.
تؤخذ العالمة الدنيا يف  يساوي أو يفوق ثالث نقاط إذا كانت العالمة الثانية أدىن من العالمة األوىل و كان الفارق -    

 احلسبان هنائيا و حيال الطالب على اجمللس التأدييب.
 : ال حيق للطالب اإلطالع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاين.65املادة 

التصحيح ينبغي تسليم : إثر انتهاء عملية إطالع الطلبة على أوراق االمتحان و احتمال وجود طلبات إلعادة 66املادة 
 عالمات و أوراق االمتحان إىل رئيس القسم.

 

 املـــداوالت جلنة – 53.
: تعترب املداوالت اجملال األمثل الذي يتم فيه التطرق بشكل سري، إىل عمليات تقييم نشاط الطلبة لفرتة سداسي من 67املادة 

 بيداغوجيا يتوج سلسلة الواجبات البيداغوجية لألستاذ.الدراسة.وتعترب املشاركة يف فعاليات هذه املداوالت عمال 
و تتخذ قراراهتا وفقا لألغلبية البسيطة ألعضائها، و يف حالة تساوي األصوات يكون صوت إن اللجنة سيدة يف مداوالهتا  

 الرئيس مرجحا.

املذكورة أعاله يف هذه احلالة، تضم  76للمادة : تنظم جلنة املداوالت للوحدة التعليمية يف هناية كل دورة امتحان طبقا 68املادة 
 جلنة أساتذة الدروس و األعمال املوجهة و اإلعمال التطبيقية للمواد املشكلة للوحدة التعليمية.

 كلة هلا إىل رئيس القسم إجباراي.يعد تسليم عالمات الوحدة التعليمية و عالمات املواد املش :69املادة 

لوحدة التعليمية مرفوقا مبحاضر عالمات املواد املشكلة هلا و التوصيات املمكنة اخلاصة جيب أن حيال حمضر عالمات ا
ساعة )يوم العمل املفتوح( قبل اتريخ إجراء املداوالت  24ابملداوالت يف ظرف مغلق إىل رئيس القسم، يف أجل أقصاه 

 السداسية.

ورة أعاله يف هذه احلالة، جتتمع املذك 76تحان طبقا للمادة : تنظم جلان املداوالت للسداسي يف هناية كل دورة ام70املادة 
 جلنيت املداوالت للسداسي الفردي و للسداسي املزدوج لنفس السنة اجلامعية، معا، للقيام مبداوالت السنة اجلامعية املعنية.

 للسداسي.: تضم جلنة املداوالت األساتذة املسئولني عن الوحدات التعليمية املشكلة 71املادة 
 طرف اهليئة البيداغوجية التابعة.يعني رئيس جلنة مداوالت السداسي من بني أعضاء اللجنة من ذوي الرتبة العليا من 

 : يعد حضور كل أعضاء جلنة املداوالت إجباراي.72املادة 
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 : تتمثل مهمة أعضاء جلنة املداوالت يف:73املادة 
 .احملصلة خالل السداسي و نتائجهم املصادقة على متدرس الطلبة -  
 إبداء الرأي يف انتقال و أتجيل أو إقصاء الطلبة من املواد و الوحدات التعليمية و من السداسي. -  
بة، التدرج البيداغوجي، إنقاذ الطلبة، إذا اقتضى األمر، حالة حبالة بتقدير شامل لتمدرسهم ابعتماد معايري كاملواظ -  

 .10/20إىل ، جيب رفع العالمة املعنية ابإلنقاذ  هذه احلالةاملشاركة، االنضباط،اخل، و يف
 ال ميكن اعتبار اإلنقاذ حقا مكتسبا للطالب بل يعد من صالحيات جلنة املداوالت حصرا.    
 و يف وضعية إخفاق عند االقتضاء.اقرتاح توجيه الطالب الذي ه -  
ومن صالحيات جلنة املداوالت للسداسي األخري من طور التعليم أيضا، املصادقة على جممل متدرس الطلبة لنفس الدفعة و تقدم   

الشهادات النهائية و حمضر املداوالت ملدير املؤسسة، يتضمن قائمة الطلبة املتفوقني بغرض إعداد شهادات النجاح املؤقتة و 
 .تسليمها هلم

 جرآت أتديبية.لقاعدة صاحبها إلزم أعضاء جلان املداوالت ابحلفاظ على سرية املداوالت. تعرض خمالفة هذه ا: يلت74املادة 

 الشطب و اخلدش العناصر التالية: : جيب أن يتضمن حمضر املداوالت املؤرخ و اخلايل من75املادة 

 كل سداسي و كذا األرصدة القابلة لالكتساب.كشف النقاط الشامل للمعدالت العامة لكل مادة و لكل وحدة تعليمية و ل  - 
 اسم و لقب كل عضو من أعضاء اللجنة. - 
 نتائج الطلبة الناجحني و الراسبني و املفصولني. - 
 املفصولني ابلنسبة لعدد املسجلني.حسب كل وحدة تعليمية للناجحني والراسبني واملتخلفني و النسبة العامة حسب كل مادة و  - 
 .ء اللجنة املشاركني يف املداوالتإمضاءات أعضا - 
 اسم و لقب أعضاء اللجنة الغائبني. - 
 املتفق عليها من قبل جلنة املداوالت. اإلنقاذ معايري - 
 تقريرا عن املداوالت. - 

للمداوالت عند : جيب إعالم الطلبة عن طريق النشر القانوين و/أو عن طريق موقع الواب للمؤسسة ابلنتائج النهائية 76املادة 
 املصادقة عليها.

: يف حالة ثبوت خطأ يف أساسيات احملضر أو يف صب العالمات أو حساب املعدل، ميكن للطالب تقدمي طعن إىل 77املادة 
للمداوالت كأقصى حد. يتكفل رئيس  األويل رئيس القسم يف غضون الثالثة أايم )أايم العمل الفعلية( املوالية إلعالن احملضر

 القسم إبحالة هذا الطعن على جلنة املداوالت. ال يقبل أي طعن خارج هذه املدة.

 : تستدعى نفس جلنة املداوالت جمددا ملناقشة الطعون املقدمة من قبل الطلبة و القيام بتصحيح األخطاء.78املادة 
السابقة للمحضر األول و يعنون هذا احملضر " ابحملضر املصحح و اإلضايف على إثر هذه املداوالت، حيرر حمضر بنفس الشروط 

 للمحضر األول".
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 ترتيب الطلبة -6.3

 التوجيه" برتتيب و توجيه الطلبة.: تقوم "جلنة الرتتيب و 79املادة 
 دورة استثنائية عند احلاجة.جتتمع جلنة الرتتيب و التوجيه يف دورة عادية بعد مداوالت هناية السنة. و ميكنها أن جتتمع يف 

 .ل يف الدفعة و يف توجيه الطلبةميكن أن يفيد هذا الرتتيب يف حتديد األوائ
 حتدد كيفيات الرتتيب بقرار من وزير التعليم العايل و البحث العلمي.

 : تتشكل "جلنة الرتتيب و التوجيه" من:80املادة 
 ،رئيساانئب رئيس اجلامعة املكلف ابلدراسات أو ممثال عنه  -  
 ،املعنية رؤساء األقسام -  
 مسئولو امليادين املعنية، -  
 مسئويل الشعب املعنية، -  
 مسئويل التخصصات املعنية، -  
 

رف أعضائها و يبلغ للطلبة : تدون نتائج "جلنة الرتتيب و التوجيه"يف حمضر حيتوي على ترتيب الطلبة، ممضي من ط81املادة 
 عن طريق النشر.

 ساعة املوالية لنشر احملضر. 48ميكن للطالب إيداع طعن لدى اهليئة البيداغوجية التابعة يف أجل أقصاه 
 

 اجمللس التأدييب، تشكيلته وصالحياته. : الفصل الرابع
 : حيدث على مستوى كل مؤسسة للتعليم العايل : 82املادة 
 للجامعة.جملسا أتديبيا  -
 جملسا أتديبيا لكل هيئة يف اجلامعة : القسم، الكلية أو املعهد. -

 ينشأ اجمللس التأدييب مبوجب مقرر من مدير اجلامعة.
 : يتشكل اجمللس التأدييب من:83املادة 

 ( إضافيني، يتم انتخاهبم من طرف ومن بني أساتذة اهليئة املعنية.05( أعضاء دائمني و مخسة )05مخسة) -
 دائم ممثل عن الطلبة وعضو آخر اضاىف، يتم انتخاهبم من طرف ومن بني طلبة اهليئة املعنية.عضو  -

 : خيتص جملس التأديب للقسم ابلبت يف املخالفات من الدرجة األوىل املرتكبة على مستوى القسم.84املادة 
 الثانية املرتكبة على مستوى الكلية أو املعهد. خيتص جملس التأديب للكلية أو املعهد ابلبت يف املخالفات من الدرجة :85املادة 
املرتكبة بداخلها، السيما املخالفات املرتكبة  املخالفات مهما كانت درجتها، خيتص جملس التأديب للجامعة ابلنظر يف: 86املادة 

 يف الفضاءات البيداغوجية واإلدارية غري امللحقة هبيكل بيداغوجي اتبع لكلية، معهد أو قسم.
 هيئة طعن ضد قرارات جملس التأديب للكلية، املعهد أو القسم.يعد   -
 صالحية الفصل يف طلبات إعادة اإلدماج وطلبات العفو. للمجلس -
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: جيب أن تنصب على مستوى مؤسسات التعليم العايل جمالس التأديب املنصوص عليها يف هذا القرار، وأن تكون 87املادة 
 عملية.

 سنوات جامعية.عهدة جمالس التأديب ثالث 
 : تعد خمالفات من الدرجة األوىل:88املادة 

 كل حماولة غش، غش مثبت أو غش مثبت مع سبق اإلصرار يف االمتحان. -
 كل حالة عدم امتثال للتوجيهات الصادرة عن اإلدارة، األساتذة الباحثني أو املكلفون ابألمن. -
 كل طلب غري مؤسس لتصحيح اثن لورقة االمتحان. -

 تعد خمالفات من الدرجة الثانية: :89املادة 

 .الت تكرار خمالفات الدرجة األوىلحا -
 عرقلة السري احلسن للمؤسسة، الفوضى املنظمة، العنف، التهديد وكل حاالت االعتداء مهما كانت طبيعتها. -
 مستخدمي املصاحل والطلبة.، األعوان اإلداريني والتقنيني و سالمة اجلسدية لألساتذة الباحثنيمحل أية وسيلة بنية اإلضرار ابل -
 التزوير واستعمال املزور وحتوير حمتوى الواثئق البيداغوجية واإلدارية. -
 .انتحال هوية -
 القذف يف حق كافة مستخدمي املؤسسة اجلامعية والطلبة. -
الدروس  سريالقيام بسلوك متعمد من شأنه إحداث الفوضى املوصوفة وعرقلة السري احلسن للنشاطات البيداغوجية، كإعاقة  -

 ، التجمعات املخلة ابلنظام.واالمتحاانت أو مقاطعتها
 السرقات واستغالل الثقة وحتويل ممتلكات املؤسسة، األساتذة والطلبة. -
 إتالف متعمد ملمتلكات املؤسسة كاألجهزة و األاثث وملحقاته. -
اإلداريني، التقنيني وأعوان املصاحل و  الشتم والكالم البذيء يف حق كافة املستخدمني، األساتذة الباحثني، املستخدمني -

 الطلبة.
 ة القانونية داخل احلرم اجلامعي.رفض االمتثال واخلضوع للمراقب -

أعاله، ميكن للمجلس التأدييب أن يصنفها ضمن خمالفات الدرجة األوىل  89و  88: املخالفات غري املذكورة يف املادتني90املادة 
 .املرتتبة عنهاخطورهتا و النتائج أو الثانية حسب 

 حتدد العقوابت املطبقة على خمالفات الدرجة األوىل كما يلي: :91املادة 
 إنذار شفوي. -
 كتاي يدرج يف امللف البيداغوجي للطالب.  إنذار -
 توبيخ يدرج يف امللف التأدييب للطالب. -

 حماولة الغش فيه.( آليا المتحان املعين يف حالة ثبوت الغش أو 20( على عشرين)00متنح عالمة صفر )
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 خمالفات الدرجة الثانية كما يلي::حتدد العقوابت املطبقة على 92املادة 
املادة أو الوحدة املعنية، يؤدي هذا اإلقصاء حتما إىل عدم املصادقة على النتائج اليت يكون قد حصل عليها  اإلقصاء من -

 الطالب يف هذه املادة أو الوحدة.
لسنة اجلارية حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو سنواي، يؤدي هذا اإلقصاء حتما إىل عدم اإلقصاء من السداسي أو من ا -

 املصادقة على النتائج اليت يكون قد حصل عليها الطالب يف هذا السداسي أو يف هذه السنة.
سنواي، يؤدي هذا اإلقصاء لسداسيني أو سنتني ابحتساب السداسي أو السنة اجلارية حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو  -

 اإلقصاء حتما إىل عدم املصادقة على النتائج اليت يكون قد حصل عليها الطالب يف هذا السداسي أو يف هذه السنة.
اإلقصاء لسداسيني أو سنتني ابحتساب السداسي أو السنة اجلارية حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أو سنواي، يف كل  -

إلقصاء حتما إىل عدم املصادقة على النتائج اليت يكون قد حصل عليها الطالب يف هذا مؤسسة للتعليم العايل، يؤدي هذا ا
 السداسي أو يف هذه السنة.

 حتسب مدة اإلقصاء يف املسار اجلامعي.:39املادة 
لتشريع والتنظيم : ال تلغي العقوابت التأديبية الصادرة عن اجملالس التأديبية، املتابعات القضائية املنصوص عليها يف ا94املادة   

 الساري املفعول.

ميكن وجواب للجهة البيداغوجية املؤهلة، اختاذ إجراءات حتفظية، ريثما يصدر قرار جملس التأديب ابلنسبة حلاالت الغش : 95املادة 
 هذه اإلجراءات يف مدة العقوابت. واملخالفات من الدرجة الثانية، وحتسب مدة تنفيذ

 48غضون  قانوان، كتابيا عن كل خمالفة متت معاينتها وذلك يف ول عن اجلهة البيداغوجية املؤهلة: يتم إخطار املسؤ 96املادة 
 ساعة اليت تلي األحداث.

: حيدد النظام الداخلي للمجلس التأدييب تنظيم و سري مداوالت اجمللس و إجراءات معاجلة امللف التأدييب حىت اختاذا 97املادة 
 القرار النهائي.

 يبلغ قرار العقوبة:: 98املادة 

 .للمعين ابالمر -
 يدرج يف امللف البيداغوجي للمعين. -
 ينشر يف املؤسسة. -
 للمؤسسات اجلامعية األخرى والديوان الوطين للخدمات اجلامعية، إذا كانت العقوبة تتمثل يف اإلقصاء ملدة سنة على األقل. -

دير املؤسسة اجلامعية. يقدم هذا االلتماس كتابيا مؤرخا : ميكن للطالب املعاقب أن يلتمس كتابيا، العفو لدى م99املادة 
 ( يوما بعد تبليغ القرار.15وممضيا من قبل املعين يف أجل أقصاه )

 : بعد انقضاء مدة العقوبة، حيق للطالب التمتع جبميع حقوقه اجلامعية من جديد.100املادة 
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 ل م د: الدراسة يف نظام الفصل اخلامس

 :أحكام عامة -5.1

 : يعتبـر ميدان التكوين جمموعة منسجمة من الشعب والتخصصات ترتجم جمال كفاءات مؤسسة التعليم العايل.101املادة 

: تعترب الشعبة تفرعا مليدان تكوين وحتدد خصوصية التعليم داخل هذا امليدان. ميكن للشعبة أن تكون أحادية 102املادة 
 التخصص أو متعددة التخصصات.

 يعترب التخصص تشعبا للفرع، حيدد مسلك التكوين والكفاءات الواجب حتصيلها من قبل الطالب.: 103املادة 

شعبان  17املؤرخ يف  265 - 08من املرسوم التنفيذي رقم  3: تتكون الوحدة التعليمية كما نصت عليه املادة 104املادة 
لى شهادة الليسانس وشهادة املاسرت وشهادة املتضمن نظام الدراسات للحصول ع 2008غشت سنة  19املوافق  1429عام 

الدكتوراه، املذكور أعاله، من مادة أو أكثر، تقدم وفق عدة أشكال من التدريس )دروس، أعمال موجهة، أعمال تطبيقية، 
 ارية.يحماضرات، ملتقيات، مشاريع، تربصات ...(. ميكن للوحدة التعليمية أن تكون إجبارية أو اخت

 يمية واملواد املكونة هلا معامل وتقيم بعالمة.يسند للوحدة التعل 

تقاس الوحدة التعليمية واملواد املشكلة هلا أبرصدة. حتدد قيمة الوحدة التعليمية املقاسة أبرصدة، حسب احلجم  :105املادة 
اله وكذلك أع 104الساعي للسداسي الضروري الكتساب املعارف واملؤهالت عن طريق أشكال التعليم املذكورة يف املادة 

 حسب حجم النشاطات الواجب على الطالب القيام هبا يف نفس السداسي )عمل شخصي، تقرير، مذكرة، تربص ..(.
ساعة يف السداسي، ويشمل ساعات التدريس املقدمة للطالب  25و  20( حجما ساعيا ما بني 01يعادل الرصيد الواحد )

 أعاله، وكذا الساعات املقدرة للعمل الشخصي للطالب. 100عن طريق خمتلف أشكال التعليم املذكورة يف املادة 
 .( رصيدا30حتدد القيمة اإلمجالية لألرصدة املسندة للوحدات التعليمية املكونة للسداسي بثالثني )

مسلك التكوين جمموعة منسجمة لوحدات تعليمية مكونة لطور تكوين حمدد. حيدد مسلك التكوين  : يعترب106املادة
 عرض التكوين. إطارالنموذجي من قبل فريق التكوين ضمن 

 ميكن لكل طالب بناء مسلك فردي مبساعدة ومتابعة فريق أو عدة فرق تكوين لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات التعليم العايل.
 املعرب فرصة متكن الطالب من تعديل مسلك تكوينه يف مؤسسته األصلية أو يف مؤسسة أخرى طبقا ملبدأ : يعترب710املادة

 احلركية.

 التسجيل وإعادة التسجيل- 5.2
 مستوى الليسانس -أ 

شهادة : يسمح حلاملي شهادة البكالوراي أو لشهادة أجنبية معادلة هلا، التسجيل يف الدراسات اجلامعية لنيل 108املادة 
 الليسانس.

عي واحد فقط على املستوى : ال يستفيد الطالب املتحصل على عدة شهادات للبكالوراي، إال من تسجيل جام109املادة 
 الوطين.
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 : تتم عملية التسجيل وإعادة التسجيل للطلبة يف كل سنة جامعية. 110املادة 

: حتدد شروط التسجيل يف ميادين تكوين الليسانس يف كل سنة جامعية، من طرف وزير التعليم العايل والبحث 111املادة 
 العلمي. 

 جيب على الطالب تسديد حقوق التسجيل اإلداري يف بداية كل سنة جامعية.:112املادة 
 : يستفيد الطالب فور تسجيله من شهادة تسجيل، شهادة مدرسية وبطاقة طالب 113املادة 

 جتدد كل سنة يف إطار عملية إعادة التسجيل النظامي ابجلامعة.
 مستوى املاسرت -ب 

: يفتح التسجيل يف الدراسات اجلامعية من أجل احلصول على شهادة املاسرت أمام الطلبة احلاصلني على شهادة 114املادة 
 ليسانس )ل.م.د( أو شهادة أجنبية معادلة) من طرف الوزارة(.ال

. املشاركة يف املسابقة مفتوحة طرف فريق التكوين للماسرت املعين: حتدد شروط التسجيل يف املاسرت يف كل سنة من 115املادة 
 وطنيا حلاملي شهادة الليسانس حسب التخصص.

قدرة االستيعاب  ىلابلنظر إ تستويف دفرت الشروط هلذا التكوينشروط التسجيل يف أحد ختصصات املاسرت جيب أن  :116املادة 
 وقدرة التأطري و نوعية التخصص. احملددة من طرف فريق التكوين أي املناصب املتاحة يف املاسرت

ى الطالب دفع حقوق التسجيل يف بداية كل سنة : يتم تسجيل وإعادة تسجيل الطلبة يف املاسرت كل سنة وجيب عل117املادة 
 جامعية.

: ال يستطيع الطالب احلائز على عدة شهادات ليسانس) ل.م.د( التسجيل إال مرة واحدة يف املاسرت على املستوى 118املادة 
 الوطين.

ليه جتديدها يف بداية كل يستفيد الطالب بعد تسجيله من شهادة التسجيل، شهادة مدرسية وبطاقة طالب يتعني ع :119املادة 
 سنة يف إطار إعادة التسجيل النظامي ابجلامعة.

 التعليم - 5.3
: ينظم التكوين لنيل شهادة الليسانس أو شهادة املاسرت حسب ميادين التكوين وحسب الشعب والتخصصات. 120املادة 

 يقدم هذا التكوين على شكل مسالك منوذجية.
 املسلك النموذجي أو بناء مسلك تكوين فردي وفق مؤهالته ومشروعه املهين املستقبلي. يسمح هذا التنظيم للطالب ابختيار

: يتضمن التكوين حسب املسالك واملستوايت املتعددة، تعليما نظراي ومنهجيا وتطبيقيا ومطبقا. ميكن أن يتضمن 121املادة 
صر ما قبل متهينيه وعناصر متهينية، ومشاريع فردية، التكوين وفقا ألهدافه، عالوة على ضمان اكتساب الطلبة ثقافة عامة، عنا

أو مجاعية، وتربص أو عدة تربصات، وكذا تعلم طرق العمل اجلامعي واستعمال مصادر التوثيق ووسائل اإلعالم اآليل، وكذا 
 التحكم يف اللغات األجنبية.

 ع هناية الدراسة.كما ميكن أن يتضمن التكوين أيضا حترير مذكرة أو تقرير تربص أو اجناز مشرو 
 ميكن أن يتضمن التكوين يف الطور الثاين تدريبا للطالب على البحث.

 : ينظم التعليم يف كل مسلك )مسار( تكوين يف سداسيات تتضمن وحدات تعليمية.122املادة 



 

18 

واملهارات والكفاءات. املسلك هو دورة تكوينية مشكلة من جمموعة مواد متناسقة هتدف لتزويد الطالب ابملعلومات : 123املادة 
 ينظم التعليم يف كل مسلك تكوين يف سداسيات تتضمن وحدات تعليمية.

 ( مراحل:03( سداسيات تتضمن ثالثة )6: تنظم مسالك التكوين لنيل شهادة الليسانس يف ستة )124املادة 
 املبادئ األولية للتخصصات، متثل املرحلة األوىل مرحلة التعرف على احلياة اجلامعية والتكيف معها واكتشاف  - 1 
 متثل املرحلة الثانية، مرحلة التعمق وترسيخ املعارف والتوجيه التدرجيي،  - 2 
 املختار. يف التخصص متثل املرحلة الثالثة مرحلة التخصص، وتسمح ابكتساب املعارف واملؤهالت - 3 

 (:02سداسيات، تتضمن مرحلتني )( 4: تنظم مسالك التكوين لنيل شهادة املاسرت يف أربعة )125املادة 
ميدان التكوين وكذا لتعميق املعارف  املرحلة األوىل ختصص للتعليم املشرتك لعدة شعب و/ أو ختصصات لنفس -1

 والتوجيه التدرجيي.
 املرحلة الثانية تتضمن ختصص التكوين وتدريب الطالب على البحث وحترير مذكرة. -2

 ريس كل املواد وطرق التقييم يف بداية كل سداسي.: يتم إعالم الطلبة بربامج تد126املادة 

 التقييم واالنتقال-  5.4

: يتم يف كل سداسي تقييم املؤهالت واكتساب املعارف لكل وحدة تعليمية، إما عن طريق املراقبة املستمرة واملنتظمة 127املادة 
 لتطبيق طريقة املراقبة املستمرة واملنتظمة.أو عن طريق امتحان هنائي أو كالمها معا. تعطى األولوية قدر اإلمكان 

: ينشر رئيس القسم ابلتشاور مع فريق التكوين يف بداية كل سداسي، عدد اإلختبارات وطبيعتها ومدهتا وكذلك 128املادة 
 طريقة أو طرق املراقبة املعتمدة واملوازنة. تتعلق املوازنة بطبيعة اإلختبارات وبطرق املراقبة املعتمدة.

 : يشمل تقييم الطالب حسب مسلك التكوين ما يلي:129ة املاد
 الدروس، -  
 األعمال التطبيقية، -  
 األعمال املوجهة، -  
 اخلرجات امليدانية، -  
 الرتبصات التطبيقية، -  
 امللتقيات، -  
 العمل الشخصي. -  

عالمات تقييم الطالب. ميكن تنظيم هذه ، من األمر: حيسب معدل عالمات األعمال املوجهة كلما اقتضى 130املادة 
التقييمات يف شكل عروض وأسئلة كتابية وفروض منزلية وعمل فردي... اخل. ترتك عملية املوازنة هلذه العناصر تقدرها الفرقة 

 البيداغوجية.
موازنة تقدرها : حتسب عالمة األعمال التطبيقية على أساس معدل عالمات اإلختبارات وعالمات التقارير وفق 131املادة

 الفرقة البيداغوجية.
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: تنظم يف كل سداسي دورتني ملراقبة املعارف واملؤهالت، وتعترب الدورة الثانية دورة استدراكية. تنظم الدورات 132املادة 
 االستدراكية لكل سداسي لنفس السنة اجلامعية، يف أجل أقصاه شهر سبتمرب.

 كل املواد املكونة هلذه الوحدة.  ا من طرف كل طالب، حتصل على: تكتسب الوحدة التعليمية هنائي133املادة 
 . 10/20تعترب املادة مكتسبة إذا كانت العالمة احملصل عليها يف هذه املادة تساوي أو تفوق 

تكتسب الوحدة التعليمية أيضا عن طريق التعويض، إذا كان معدل جمموع العالمات احملصل عليها يف املواد املكونة هلذه  -
 . 10/20لوحدة وموزونة مبعامالهتا اخلاصة هبا يساوي أو يفوق ا

ينجم عن اكتساب الوحدة التعليمية أيضا اكتساب األرصدة املسندة هلا، يف هذه احلالة تعترب األرصدة احملصل عليها قابلة 
 لالحتفاظ يف نفس مسلك التكوين و قابلة للتحويل يف أي مسلك تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة.

يسمح اإلقصاء من مادة مكونة للوحدة التعليمية ابكتساب هذه الوحدة، من خالل حساب معدل العالمات احملصل عليها  ال
 يف املواد األخرى املكونة لذات الوحدة.

 : يعترب السداسي مكتسبا ابلنسبة لكل طالب حتصل على جمموع الوحدات التعليمية املكونة له وفقا للشروط احملددة134املادة 
 أعاله. 133يف املادة 

يُعترب السداسي مكتسبا أيضا عن طريق التعويض ما بني الوحدات التعليمية على النحو اآليت: حيسب املعدل العام للسداسي 
على أساس معدالت الوحدات التعليمية املكونة للسداسي، موزونة ابملعامالت اخلاصة هبا، وعندئذ يعترب السداسي مكتسبا إذا  

 .10/20عدل يساوي أو يفوق هذا امل كان
 ( رصيدا.30ينجم عن اكتساب السداسي ، اكتساب األرصدة و البالغ عددها ثالثون)

 ال يسمح للطالب املقصي من مادة أو من وحدة تعليمية االستفادة من التعويض.
الستدراكية ابلنسبة لالختبارات : يف حالة اإلخفاق يف احلالة األوىل، يتقدم الطالب للمشاركة يف مسابقة الدورة ا135املادة 

املذكورة أعاله، و  133املتعلقة ابلوحدة التعليمية غري املكتسبة، ويف هذه احلالة، حيتفظ الطالب ابملواد املكتسبة طبقا للمادة 
 يتقدم فقط لالختبارات املتعلقة ابملواد غري املكتسبة.

أعاله، ميكن السماح للطالب ابملشاركة يف الدورة  129املادة  يف حالة اكتساب وحدة تعليمية عن طريق التعويض املقرر يف
 االستدراكية ابلنسبة لالختبارات املتعلقة ابملواد غري املكتسبة هلذه الوحدة.

: خالل الدورة االستدراكية، حتدد العالمة اخلاصة بكل مادة معنية على أساس العالمة احملصل عليها يف الدورة 136املادة 
 أعاله. 128وفق كيفيات مراقبة املعارف و املؤهالت احملددة طبقا ألحكام املادة االستدراكية 

 يعتمد املعدل األفضل احملصل عليه بني الدورة األوىل و الدورة االستدراكية، عالمة هنائية.
و  133: إثر الدورة االستدراكية تعترب الوحدة التعليمية و كذا السداسي حمصل عليهما وفق نفس أحكام املادتني 137املادة 
 املذكورتني أعاله. 134

املذكورة أعاله، فإن األرصدة املسندة للمواد املكتسبة و املكونة  129يف حالة عدم اكتساب وحدة تعليمية طبقا ألحكام املادة 
 اظ هبا.هلا يتم االحتف

 :يطبق مبدأ التعويض على:138املادة 
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نقاط املواد املشكلة هلا و  : يسمح التعويض ابكتساب الوحدة التعليمية من خالل حساب معدلالوحدة التعليمية - 
 املوزونة مبعامالهتا. حتتفظ الوحدة التعليمية املكتسبة ابلتعويض ابألرصدة املسندة إليها. 

الوحدات التعليمية املشكلة  ابكتساب السداسي من خالل حساب معدل عالمات : يسمح التعويضالسداسي - 
 ( رصيدا املسند إليه.30لثالثني )للسداسي واملوزونة مبعامالهتا. حيتفظ السداسي املكتسب بتعويض ا

( من خالل حساب معدل عالمات 3، ل2، ل1يسمح التعويض ابكتساب مستوى )ل (3، ل2، ل1مستوى )ل - 
 لتعليمية املشكلة له و املوزونة مبعمالهتا.الوحدات ا
 ( رصيدا املسندة إليها.60حتتفظ السنة املكتسبة ابلتعويض ابلستني )         

رصيدا للماسرت)  300رصيدا و  180( ابحلصول على 3،ل2،ل1: يرتبط احلصول على شهادة الليسانس) ل139املادة 
 (2+م1ليسانس+ م

 أشهر بعد اتريخ املناقشة.3أقصاه اجح على شهادة جناح يف أجل : يتحصل الطالب الن140املادة 

 املشروع املوجه ومشروع هناية الدراسة.- 5.5

أجل إعداد مشروع هناية  : حيق للطالب يف الشعب اليت تتطلب إجراء تربص هناية الدراسة أو تربص موجه، التأطري من141املادة 
 الدراسة.

املشروع ابتفاق مشرتك بني الطالب ، األستاذ واملؤسسة املستقبلة إن وجدت، وجيب بعد ذلك : يتم اقرتاح موضوع 142املادة 
 املوافقة عليه من طرف الفريق البيداغوجي املسؤول عن التكوين.

 : ال يستطيع األستاذ املؤطر التخلي عن واجبات التأطري إال يف حال فشل أو غياب الطالب.143املادة 
 مشروع هناية دراسة الليسانس من طرف األستاذ املؤطر وأستاذين مكلفني ابملناقشة. : يتم تقييم144املادة 
( يف املاسرت للرتبصات أو األعمال التمهيدية للبحث، وخيتم مبذكرة خترج ومناقشة أمام S4: خيصص الفصل الرابع ) 145املادة 

 اذ املؤطر و ثالثة أساتذة آخرين.ة املناقشة من األستجلنة املناقشة. تقرتح هذه األخرية من طرف فريق التكوين و تتكون جلن
 و مذكرات املاسرت كاآليت: -املتعلقة ابلليسانس  -تقاريرحتدد دورات تسليم ال :146املادة 
 : يف شهر جوان. الدورة األوىل -
 الدورة الثانية :يف شهر سبتمرب. -
أن يعيد تسجيله بعد –يف احلاالت االستثنائية -يستطيع الطالب الذي مل يناقش مشروع خترجه يف اآلجال احملددة  :714املادة 

 موافقة إدارة القسم.
 

 االنتقـــال5.6-.

: يعترب االنتقال من السداسي األول إىل السداسي الثاين لنفس السنة اجلامعية ولنفس مسلك التكوين، حقا لكل 814املادة 
 مسجل بصفة منتظمة. طالب

 االنتقال يف الليسانس -أ
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للطالب الذي حتصل على السداسني األولني ىل السنة الثانية ليسانس، مكسبا : يعترب اإلنتقال من السنة األوىل إ491املادة
 ملسار التكوين ابلتعويض أو بدون تعويض.

 1/3( رصيدا على األقل، منها30، إذا حتصل على ثالثني )ُيسمح للطالب ابإلنتقال من السنة األوىل إىل السنة الثانية ليسانس
 يف السداسي اآلخر. 2/3على األقل يف سداسي و 

 
: يُعترب االنتقال من السنة الثانية إىل السنة الثالثة ليسانس، مكسبا للطالب الذي حتصل على السداسيات األربعة 015املادة 

 .ملسار التكوين. ابلتعويض أو بدون تعويض
( رصيدا على األقل، و 90، إذا حتصل على تسعني)لثانية إىل السنة الثالثة ليسانسالسماح للطالب ابالنتقال من السنة ا مُيكن

 اكتسب الوحدات التعليمية األساسية املطلوبة مسبقا ملوصلة الدراسات يف التخصص.
 150و  149االنتقال الواردة يف املادتني : مُيكن للطالب املسموح له ابالنتقال يف مسلك التكوين وفق شروط 115املادة 

املذكورتني أعاله، االحتفاظ ابملواد املكتسبة. ويف هذه احلالة فإن إجبار أو إعفاء الطالب من متابعة الدروس و األعمال املوجهة 
 واألعمال التطبيقية ابلنسبة للمواد غري املكتسبة من صالحيات فريق التكوين.

الة، السماح للطالب الراسب يف السنة الثانية أو السنة الثالثة يف مسلك تكوين، إبعادة التسجيل : ميكن، حسب احل215املادة 
 يف نفس املسلك أو إعادة توجيهه حنو مسلك تكوين آخر من طرف فريق التكوين.

 تعطى قدر املستطاع األولية لعملية توجيه الطلبة الذين هم يف حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين األويل.
نبغي أن تؤدي هذه العملية، عن طريق املعابر إىل بناء مسلك فردي يتوافق و قدرات الطالب اليت من شأهنا أن تسمح له بتدرج ي

 أفضل يف مساره الدراسي.
( سنوات حىت يف حالة إعادة توجيه. بينما 5يف كل احلاالت، ال ميكن للطالب املسجل يف الليسانس البقاء أكثر من مخس)

 رصيدا أو أكثر، إبعادة التسجيل لسنة إضافية، استثنائيا. 120للطالب الذي حتصل على  ميكن السماح
 االنتقال يف املاسرت.-ب 

يعترب االنتقال من السنة األوىل إىل السنة الثانية ماسرت مكسبا للطالب الذي حتصل السداسيني األولني ملسار :315ملادة ا
 التكوين.

( رصيدا على األقل، و 45السنة األوىل إىل السنة الثانية ماسرت، إذا حتصل على مخسة و أربعني)ُيسمح للطالب ابالنتقال من 
 حتصل أيضا على الوحدات التعليمية املشروطة ملواصلة الدراسات يف التخصص.

املذكورة أعاله، و  153: يسمح للطالب ابلتدرج يف مسلكه التكويين وفق شروط االنتقال الواردة يف املادة 415املادة 
االحتفاظ ابملواد املكتسبة. ويف هذه احلالة، فإن إجبار الطالب أو إعفائه من متابعة الدروس و األعمال املوجهة واألعمال 

 التطبيقية ابلنسبة للمواد غري املكتسبة من صالحيات فريق التكوين.
لذي مل يتمكن من االنتقال إىل السنة الثانية يف مسلك : مُيكن لفريق التكوين، حسب احلالة، السماح للطالب ا715املادة 

 تكوين إبعادة التسجيل يف نفس املسلك أو توجيهه حنو مسلك تكوين آخر من طرف فريق التكوين.
 تُعطى األولوية قدر املستطاع لعملية توجيه الطلبة الذين هم يف حالة إخفاق ضمن مسلك التكوين.
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ريق املعابر إىل بناء مسلك فردي يتوافق و قدرات الطالب اليت من شأهنا أن تسمح له بتدرج ينبغي أن تؤدي هذه العملية، عن ط
 أفضل يف مساره الدراسي.

 ( سنوات.3يف كل احلاالت ال ميكن للطالب املسجل يف املاسرت البقاء أكثر من ثالث )

 

 

 التوجيه والتحويل- 5.7

واليت حيدد فيها ابلرتتيب أولوايت التخصصات اليت اختارها بعد انتهاء فرتة : يقوم الطالب مبلء بطاقة الرغبات 815املادة 
 التكوين ابجلذع املشرتك.

: يوجه الطالب بعد انتهاء تكوينه ابجلذع املشرتك للتخصص الذي اختاره حتت إشراف جلنة مشكلة هلذا الغرض، 915املادة 
 وابلنظر لالعتبارات اآلتية:

 املختار )املقاعد البيداغوجية(.قدرة استيعاب التخصص  -
 استيفاء الشروط احملددة لاللتحاق هبذا التخصص. -
 نتائج الطالب منذ أول تسجيل ابجلامعة. -
 احلد األدىن لعدد الطلبة املرشحني يف التخصص. -

وهكذا إذا مل يسمح للطالب اباللتحاق ابلتخصص األول الذي اختاره فإنه يوجه للتخصص الذي يليه حسب بطاقة رغباته 
 دواليك.

أو  ،-برج بوعريريج  –حممد البشري اإلبراهيمي : جيوز للطالب تقدمي طلب بغرض حتويله إىل شعبة أخرى يف جامعة 601املادة 
يف جامعة أخرى، إذ يقوم فريق تكوين املسار املختار بدراسة هذا الطلب. من الضروري احلصول علي القبول من اهليئة 

 املستقبلة.
 

 اللجنـــة البيداغوجيــــة 5.8-
: يساعد إنشاء اللجنة البيداغوجية اخلاصة بكل مادة وبكل وحدة تعليمية وبكل فريق تكوين على التحكم يف املراقبة 116املادة 

 املستمرة للتكوين.
ات املناسبة لضمان القرتاح: تعترب اللجان البيداغوجية الفضاء املناسب لطرح االنشغاالت البيداغوجية للطلبة وتقدمي ا216املادة 

 جودة التكوين.
 :تتكون اللجنة البيداغوجية اخلاصة بكل مادة من 
 .األستاذ مسؤول املادة -
 األساتذة احملاضريني، األساتذة املسؤولون عن حصص األعمال املوجهة و األعمال التطبيقية. -
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 التطبيقية.ممثل منتخب من طرف طلبة كل جمموعة يف األعمال املوجهة واألعمال  -
 :تتكون اللجنة البيداغوجية اخلاصة بكل وحدة تعليمية من 
 رئيس الوحدة التعليمية خمتار من طرف األساتذة املعنيني. -
 األساتذة احملاضريني، األساتذة املسؤولون عن حصص األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية ملواد الوحدة التعليمية. -
 ومادة يف األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية. ممثل منتخب من طرف طلبة كل جمموعة -

: تنشأ جلنة بيداغوجية خاصة بفريق التكوين لكل مسار،وتتكون من: رؤساء اللجان البيداغوجية اخلاصة ابلوحدات 316املادة 
درجة( خمتار من طرف األساتذة املعنيني  أعلىالتعليمية املشكلة ملسار التكوين و ممثلي الطلبة. يرتأس اللجنة أستاذ )ذات 

 يداغوجي ملسار التكوين )التخصص(.املسؤول الب أو)السنوات األوىل( 

 : يتم اختيار ممثلي الطلبة يف اللجان البيداغوجية من بني الطلبة الذين يتمتعون مبستوى دراسي و أخالق متميزة.416املادة 

 ة ابملادة والوحدة التعليمية و مسار التكوين بـ::هتتم اللجان البيداغوجية اخلاص516املادة 
تنسيق املناهج الدراسية يف املادة أوالوحدة أو مسار التكوين ورصد التقدم يف الدروس وبرامج األعمال املوجهة  -

 واألعمال التطبيقية.
 تقدمي االقرتاحات اهلادفة إىل احلفاظ على السري احلسن للمناهج الدراسية. -
 الربامج وتقدمي أي اقرتاح من أجل تنظيمها وترتيبها بغرض ربطها ابلتقييم املستمر للمعلومات يف كل مسار.تقييم حمتوى  -
 املعارف للطالب. إيصالتقييم فعالية طرق التدريس وتقدمي أي اقرتاح لضمان  -

 تنسيق رزانمة االمتحاانت مع مراعاة التقدم يف الربامج الدراسية. -
 نشطة البيداغوجية.متابعة حضور الطلبة يف األ -
أن تقدم إىل رئيس القسم أي اقرتاح تراه مناسبا لتحسني املستوى )التنظيم وميكن للجنة البيداغوجية  -

 اخل.ملنشورات، حمتوى الوحدات، البيداغوجي، واملعدات، وا
 ترتيب الطلبة وأوائل الدفعات -5.9

األطوار من طرف "جلنة الرتتيب و التوجيه" كما هي حمددة يف : يتم اإلعالن عن ترتيب الطلبة لدفعة معينة و لكل 616املادة 
 التنظيم املعمول به.

: يعترب معدل الرتتيب معدل املعدالت العامة لسداسيات الدراسة املعنية، موزونة ابملعامالت التصحيحية اليت أتخذ 716املادة 
 بعد الدورة االستدراكية. بعني االعتبار املتأخرات املرتاكمة و االنتقاالت بديون واالنتقاالت

 يتم حساب معدل الرتتيب كالتايل:  

 
 

= MC  معدل الرتتيب 
MSE      :معدل معدالت السداسيات املعنية =)/n = MSEi(MS∑ 

     iهو معدل السداسي   iMSحيث    

MC = MSE[1-a(r+d/2 + s/4)] 
 



 

24 

a   0.04= نسبة التخفيض املقدرة ب 
r  عدد التكرارات يف السنة = 
d عدد االنتقاالت ابلديون يف السنة = 
sعدد االنتقاالت بعد الدورة االستدراكية يف كل سداسي = 
n ( عدد السداسيات املعنية =n ابلنسبة لليسانس و 6و 1حمصورة ما بني n 4و 1حمصورة ما بني  )ابلنسبة للماسرت 

 املرافقة -5.10

 برانمج املرافقة لفائدة طلبة السنة األوىل يف بداية املسار)الليسانس(.: ينظم 816:املادة 
 تعد املرافقة مهمة متابعة دائمة للطالب هبدف متكينه من االندماج يف احلياة اجلامعية.: :169املادة
 :تكتسي مهمة املرافقة جوانب عديدة، منها علي اخلصوص:170املادة 
 شكل االستقبال، التوجيه والوساطة.اجلانب اإلعالمي واإلداري: أيخذ  -
ومساعدته يف بناء مساره لم و تنظيم العمل الشخصي لطالب اجلانب البيداغوجي: أيخذ شكل املرافقة يف التع  -

 التكويين.
 تلقني مناهج العمل اجلامعي، بصفة فردية أو مجاعية. اجلانب املنهجي: أيخذ شكل  -
 أيخذ شكل التوجيه يف استعمال األدوات والدعائم البيداغوجية. اجلانب التقين:  -
 اجلانب النفسي: أيخذ شكل حتفيز الطالب وحثه علي متابعة مساره التكويين. -
 اجلانب املهين: أيخذ شكل مساعدة الطالب على إعداد مشروعه املهين. -

كما ميكن أحياان أن يتكفل هبذه املهمة الطلبة املسجلون   : تضمن مهمة املرافقة األستاذ الباحث املمارس يف اجلامعة.171املادة 
 يف املاسرت أو الدكتوراه،عند احلاجة، للقيام مبهمة املرافقة حتت مسؤولية أستاذ ابحث مكلف ابإلشراف.

 :املكتبة املركزية -5.11

 من طرف الطلبة و مساعدهتم يف حبوثهم.: تتكفل املكتبة املركزية بوضع الشروط املالئمة الستعمال الرصيد الواثئقي 172املادة 
بطاقة القارئ وهي صاحلة ملدة سنة  «برج بوعريريج » جــــامعة حممد البشري اإلبراهيمي : مينح للطالب املسجل يف 173املادة 

 قابلة للتجديد. 

يوما قابلة  15دة أقصاها : يسمح لكل طالب يف التدرج يف وضعية قانونية إزاء مصاحل املكتبة إبعارة كتابني مل174املادة 
 للتمديد ملرة واحدة و ملدة أسبوع إن مل يكن الكتاب مطلواب من قارئ آخر. كل أتخر يعرض املعين لإلقصاء.

 إن مل يكن الكتاب حمجوزا.يوما قابلة للتمديد،  15قصاها ( كتب ملدة أ04يسمح لطلبة ما بعد التدرج إعارة أربعة ) -
 حيرم من خدمات املكتبة كل من مل يقم إبرجاع الكتاب الذي هو حبوزته يف اآلجال املسموح هبا.  - 
ال تعار املراجع التالية: الكتب النادرة، املخطوطات، األطروحات، اجملالت العلمية وخباصة املشرتك فيها، املوسوعات،  -

 القواميس، املراجع.
 .لة، قرص مضغوط..اخلري مهما كان نوعه: كتاب، جمال يسمح بتشويه وإتالف أي وعاء فك -
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 على إستتبابه يف فضاءات املكتبة.على كل طالب إلتزام اهلدوء والعمل جيب  -
 ع غري القابلة لإلعارة اخلارجية.: يسمح للطالب ابملطالعة بعني املكان للمراج175املادة 
 :ــــــــــ: يف حالة الضياع والتشويه يتم املعين ب176املادة 

 تعويض النسخة بنسخة أصلية. -
 ن ثالث مرات للسعر اآلين للنسخة.ابلنسبة للطلبة يكو  -

 اهلاتف النقال و أدوات املوسيقى.: مينع التدخني واألكل وتناول املشروابت و استعمال 177املادة 
اإلحالة على اجمللس التأدييب للكلية أو يرتتب عن خمالفة ضوابط السري العادي للمكتبة، السحب الفوري لبطاقة القارئ و 

 اجلامعة.
 : متفرقاتالفصل السادس

، ميكن إعداد وإصدار نسخة عنها بناء على تقدمي تصريح ضياع هذه الف أي وثيقة بيداغوجيةيف حالة فقدان أو إت: 178املادة 
 نسخة اثلثة مهما كان السبب.الوثيقة مؤشر عليه لدى مصاحل األمن الوطين أو الدرك الوطين. ال ميكن استخراج 

 : يستفيد الطالب املسجل ابنتظام من تغطية طبية على مستوى املركز الطيب ابجلامعة.179املادة 
 : يستفيد الطالب من الضمان االجتماعي ) التأمني( وفقا ألحكام الصندوق الوطين للتأمينات االجتماعية.180املادة 
 الثقافية على مستوى اجلمعيات والنوادي الثقافية املوجودة يف اجلامعة. نشطة الرايضية أو: يستطيع الطالب ممارسة األ181املادة 
للحصول على  bba.dz)-(www.univتظام على موقع االنرتنت للجامعة:: جيب على الطالب االطالع ابن182املادة 

 .املعلومات يف آجاهلا، استعمال التعلم عن بعد و الرصيد الرقمي للمكتبة، اخل
 

 : التنظيمات الطالبيةالفصل السابع

 : حيق للطالب االخنراط أو عدمه يف مجعية طالبية معتمدة وتنشط يف إطار القانون.183املادة 
: يطالب مكتب املنظمة أو اجلمعية الطالبية املعتمدة بتقدمي نسخة عن قرار اعتمادها وكذا قائمة أبمساء أعضاء 184املادة 

 العامة للجامعة.املكتب لدى األمانة 
: يتعني على التنظيمات الطالبية املعتمدة يف اجلامعة أن تقدم تقريرا سنواي عن مجيع نشاطاهتا إىل اإلدارة املركزية 185املادة 

 للجامعة من أجل تقييمها.
ال للنشاطات : ال جيوز استعمال املقرات املوضوعة حتت تصرف التنظيمات الطالبية يف أي حال من األحوال، إ186املادة 

 املرخصة هبا من طرف إدارة اجلامعة.
: حيق للتنظيمات الطالبية تنظيم اجتماعات داخل احلرم اجلامعي بعد احلصول على ترخيص من املصاحل املختصة 187املادة 

 بشرط أن ال يؤثر ذلك على النشاطات البيداغوجية والعلمية واإلدارية للجامعة.
لى التنظيمات الطالبية يف إطار نشاطاهتا دعوة أي شخص أجنيب عن جامعتنا إللقاء حماضرة دون : مينع منعا ابات ع188املادة 

 إشعار مسبق ملسؤويل اجلامعة.
 : ختضع التنظيمات الطالبية لنفس القواعد املطبقة على الطلبة من منظور اآلداب العامة.189املادة 
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العام والسري احلسن لألنشطة البيداغوجية، العلمية واإلدارية، وحنصي على  : مينع منعا ابات تنظيم أعمال ختل ابلنظام190املادة 
 ، الدعوة لإلضراب..... عروض واالجتماعات غري املرخص هباسبيل املثال: مقاطعة الدروس و االختبارات، ال

 أعاله.: تطبق اإلجراءات املنصوص عليها يف التنظيم ساري املفعول يف حال خمالفة األحكام 191املادة 
 
 
 
 

 : أحكام ختاميةالفصل الثامن
ينشر هذا القانون الداخلي للمؤسسة على مستوى الكليات و األقسام يف األماكن املخصص لذلك و يف املواقع : 192املادة 

 اإللكرتونية اخلاصة ابجلامعة و الكليات.
 النظام احلايل.: مت إلغاء األحكام والقواعد املدرجة يف النظام القدمي بصدور 193املادة 
 : جيب علي الطالب املعرفة التامة لنص هذا النظام الداخلي الذي ينظم سري العمل ابجلامعة.194املادة 
 : جيعل التسجيل اجلامعي الطالب موافقا على كل الشروط والقواعد البيداغوجية دون حتفظ.195املادة 
 جملس إدارة اجلامعة. : ال تعدل مواد النظام الداخلي إال بعد موافقة196املادة 
ني أو معيدي التسجيل : تطبق أحكام النظام الداخلي للدراسة يف اجلامعة احملددة يف هذا القانون على الطلبة املسجل197املادة 

 يف اجلامعة.
بتداءا من يوم املصادقة عليه من طرف جملس إ اإلبراهيمييسري مفعول هذا النظام الداخلي جلامعة حممد البشري :198املادة 

 . 2015جوان  25اإلدارة جلامعة حممد البشري اإلبراهيمي لربج بوعريريج يوم 


