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هيكل اجلامعة

هيكل اجلامعة
مت إنشاء جامعة اجلزائر  3يف  22أكتوبر  2009مبوجب املرسوم التنفيذي

رقم 341-09

الذي اقر بتقسيم جامعة اجلزائر إىل ثالث جامعات مبوجب املرسوم التنفيذي رقم
املؤرخ يف  14جويلية  2010مت تغيري اسم اجلامعة من جامعة دايل إبراهيم إىل جامعة اجلزائر
 ،3تضم جامعة اجلزائر  3ثالث كليات ومعهد:

185-10



كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير


كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية


كلية علوم اإلعالم واالتصال


معهد التربية البدنية والرياضية

تضم كل كلية مكتبة توفر للطلبة واألساتذة خمتلف املراجع العلمية ،وتتوفر جامعة
اجلزائر 3على  22مدرج و 6قاعات للمحاضرات  220قاعة دروس وأعمال تطبيقية و9
قاعات لإلعالم اآليل ،باإلضافة للهياكل الرياضية ،مسبح وملعب وقاعة متعددة الرياضات.
كما تعد اجلامعة يف صفوفها:
 214 أستاذ التعليم العالي.
 741 أستاذ محاضر صنف أ  ،وصنف ب.
 525 أستاذ مساعد صنف أ  ،وصنف ب.

 530 إداريين وأعوان مصالح

يعملون على تأطري أكثر من  48ألف طالب يف التدرج وطالب فيما بعد التدرج.
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هيكل اجلامعة
مديـــر اجلامــعة

نيابة مديرية اجلامعة
للتكوين العالي يف
التدرج والتكوين
املتواصل والشهادات

نيابة مديرية اجلامعة
ملا بعد التدرج والتأهيل
اجلامعي والبحث
العلمي

األمانة العامة

الكليات واملعاهد

كلية العلوم االقتصادية والعلوم
التجارية وعلوم التسيري

نيابة مديرية
اجلامعة للعالقات
اخلارجية والتعاون
والتنشيط

األمن الداخلي

نيابة مديرية
اجلامعة للتنمية
واالستشراف
والتوجيه

املكتبة املركزية
للجامعة

مكتب
التنظيم

املديرية الفرعية للمستخدمني

املصاحل املشرتكة للجامعة

مركز التعليم املكثف للغات

كلية العلوم السياسية والعالقات
الدولية

كلية علوم اإلعالم واالتصال

املديرية الفرعية للمالية
واحملاسبة
املديرية الفرعية للوسائل والصيانة

معهد الرتبية البدنية والرياضية

مركز الطبع والسمعي البصري

مركز األنظمة وشبكة
اإلعالم

املديرية الفرعية لألنشطة العلمية
والثقافية والرياضية
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مدخل اىل نظام

مدخل اىل نظام
ما هية نظام
هو نظام للتكوين العايل منظم يف ثالث أطوار :ليسانس ،ماسرت،
دكتوراه ،ينتقل الطالب بني هذه األطوار وفقا لشروط موضوعية
تضعها اهليئات الوصية ،معتمدة فيها على املعارف احملصلة ،وترتيب
الطالب يف دفعة التخرج ،إضافة إىل قدرة التأطري واالستيعاب
للجامعة.

دكتوراه
سداسيات
• وحبث دراسة

مــاسرت
سداسيات

• دراسة

ليسانس
سداسيات

• دراسة
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مدخل اىل نظام
مصطلحات أساسية لنظام
من املصطلحات اليت جيب على الطالب معرفتها جيدا ،مايلي:
امليدان :جمال التكوين يتفرع إىل شعب والشعبة إىل ختصصات.
الشعبة :جزء من امليدان ،حيدد خصوصية تكوين أحادي أو متعدد التخصصات.
التخصـــــ  :ج ز زززء مز ززن شز ززعبة ،حيز ززدد مس ز ززار التكز ززوين ،والكف ز ززاءات الواج ز زب اكتس ز زاهبا
من قبل الطالب.
السداسي :املدة الدورية للتعليم ،حتدد مبتوسط

أسبوعا.

العالمة :هي مستوى النتائج اليت حتصل عليها الطالب.

الرصــــــيد :ميث ز ززل عب ز ززر م ز ززن العم ز ززل دروس ،عم ز ززل ف ز ززردي ،م ز ززذكرة التخ ز ززرج ،تربص ز ززات،

املطلوب ز ززة م ز ززن الطال ز ززب ح ز ززم يبلز ز ز أه ز ززداف وح ز ززدة التعل ز ززيم ،ويتض ز ززمن ك ز ززل سداس ز ززي 30
رصيد ،تطابق كل شهادة رصيد معني:
• السنة االوىل  -السداسي  60( 02-01رصيد)

ليسانس

• السنة الثانية  -السداسي 120( 04-03رصيد)
• السنة الثالث  -السداسي 180( 06-05رصيد)

• السنة االوىل  -السداسي 240( 02-01رصيد)

مــاسرت
دكتوراه

• السنة الثانية  -السداسي 300( 04-03رصيد)
•  3سنوات على االقل من الدراسة والبحث العلمي
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مدخل اىل نظام
وحدات التعليم يف نظام
وحدات التعليم هي عبارة عن مادة أو عدة مواد ،يتم ضمها وفق عدة أشكال تعليمية )
دروس ،أعمال موجهة وأعمال تطبيقية( ،وتنقسم إىل:

وحدة التعليم العرضية
تعليم خمص إلعطاء الطالب أدوات مثل :اللغات
احلية ،اإلعالم اآللي

وحدة التعليم االستكشافية

وحدة التعليم املنهجية
متكن الطالب من اكتساب الذاتية يف العمل.

الوحدة األساسية
حتتوي على مادة أو عدة مواد أساسية بالنسبة
لتخص الطالب.

الســـداســــي

تساعد الطالب على استكشاف مواد تعليمية يف
ختصصات أخرى ،وتوسع ثقافته اجلامعية.
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مدخل اىل نظام
ما هو الفرق بني األرصدة والعالمات؟
يجب أن يميز الطالب بين مفهوم األرصدة ومفهوم العالمات ،فاألرصدة تعبر عن حجم العمل
املطلوب في حين أن العالمات تشهد على نوعية النتائج التي تحصل عليها الطالب ،فيحصل
الطالب على أرصدة وحدة تعليم ما أو مقياس عندما يلبي شروط التقييم الخاصة بوحدة
التعليم هذه.
يحدد عدد األرصدة لكل وحدة تعليمية على أساس العمل البيداغوجي الشامل واملطلوب قصد
الحصول على الوحدة املعنية .تتميز هذه الوحدات التعليمية بتعليم إجباري وتعليم اختياري.
وهي تختلف من حيث التاثير في السداس ي.
وما يميز األرصدة هي قابليتها للترصيد يعني أن كل تصديق على وحدة تعليم أو مادة يترتب عليه
إكتساب نهائي لألرصدة املطابقة ،كما انها قابلة للتحويل يعني أنه بإمكان الطالب الحاصل عليها
أن يستعملها في مسار تكويني آخر بشروط محددة.

10%
وحدة التعليم األساسية

وحدة التعليم املنهجية
وحدة التعليم االستكشافية ووحدة التعليم
العرضية

30%
60%
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مدخل اىل نظام
التدرج يف دراسات الليسانس
 يعتبر االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ليسانس مكسبا للطالب الذي
تحصل على السداسيين األولين ملسار التكوين بالتعويض أو بدون تعويض.
 يسمح للطالب باالنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ليسانس ،إذا تحصل على
ثالثين ( )30رصيدا على األقل منها  3/1على األقل في سداس ي و  3/2في السداس ي اآلخر.
 يعتبر االنتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس ،مكسبا للطالب الذي
تحصل على السداسيات األربعة ملسار التكوين بالتعويض أو بدون تعويض.
 يمكن السماح للطالب باالنتقال من السنة الثانية إلى السنة الثالثة ليسانس ،إذا
تحصل على تسعين ( )90رصيدا على األقل واكتسب الوحدات التعليمية األساسية املطلوبة
مسبقا ملواصلة الدراسات في التخصص.
 يمكن للطالب املسموح له باالنتقال في مسلك التكوين وفق شروط االنتقال الواردة
ادناه ،احتفاظ باملواد املكتسبة ،وفي هذه الحالة يعتبر إجبار أو إعفاء الطالب من متابعة
الدروس واألعمال املوجهة و واألعمال التطبيقية بالنسبة للمواد الغير املكتسبة من صالحيات
فريق التكوين.
 يمكن حسب الحالة ،السماح للطالب الراسب في السنة الثانية أو الثالثة في مسلك
التكوين ،بإعادة التسجيل في نفس املسلك أو توجيهه نحو مسلك تكوين آخر من طرف فريق
التكوين.
 تعطى قدر املستطاع األولوية لعملية توجيه الطلبة الذين هم في حالة إخفاق ضمن
مسلك التكوين األولي.
 ينبغي أن تؤدي هذه العملية ،عن طريق املعابر ،إلى بناء مسلك يتوافق وقدرات
الطالب التي من شانها أن تسمح له بتدرج أفضل في مساره الدراس ي.
 في كل الحاالت ،ال يمكن للطالب املسجل في الليسانس البقاء أكثر من خمس سنوات
( )5سنوات ،حتى في حالة إعادة توجيهه ،بينما يمكن السماح للطالب الذي تحصل على 120
رصيدا أو أكثر ،بإعادة التسجيل لسنة إضافية استثنائيا.
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مدخل اىل نظام
التدرج يف دراسات املاسرت
 يعتبر االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ماستر مكسبا للطالب الذي تحصل
على السداسيين األولين وملسار التكوين.
 يسمح للطالب باالنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ماستر ،إذا تحصل على
خمسة وأربعين ( )45رصيدا على األقل وتحصل أيضا على الوحدات التعليمية املشروطة
ملواصلة الدراسات في التخصص.
 يسمح للطالب بالتدرج في مسلكه التكويني وفق شروط االنتقال الوارد الحقا،
واالحتفاظ باملواد املكتسبة ،وفي هذه الحالة ،فان إجبار الطالب أو إعفائه من متابعة الدروس
واألعمال املوجهة واألعمال التطبيقية بالنسبة للمواد غير املكتسبة من صالحيات فريق التكوين.
 يمكن لفريق التكوين ،حسب الحالة ،السماح للطالب الذي يتمكن من االنتقال في
الستة الثانية في مسلك تكوين بإعادة التسجيل في نفس املسلك أو بتوجيهه نحو مسلك تكوين
آخر من طرف فريق التكوين.
 تعطى األولوية قدر املستطاع لعملية توجيه الطلبة الذين هم في حالة إخفاق ضمن
مسلك التكوين.
 ينبغي أن تؤدي هذه العملية ،عن طريق املعابر ،إلى بناء مسلك يتوافق وقدرات
الطالب التي من شانها أن تسمح له بتدرج أفضل في مساره الدراس ي.
 في كل الحاالت ،ال يمكن للطالب املسجل في املاستر البقاء أكثر من ( )3سنوات.
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التسجيل والعطل
االكادميية

التسجيل والعطل االكادميية


التسجيل واعادة التسجيل

التسجيل في جامعة الجزائر  3مفتوح للحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة أجنبية معادلة
لها واملوجهين من طرف الوزارة الوصية وفق شروط محددة ،وذلك ضمن القواعد التالية:
 يعد كشف نقاط البكالوريا االصلي أو الشهادة األجنبية املعادلة له وثيقة إجبارية في
ملف التسجيل؛
 ينبغي أن يوضع على كشف نقاط البكالوريا االصلي أو الشهادة األجنبية املعادلة له
ختم املؤسسة و تاريخ التسجيل في املؤسسة الجامعية؛
 ال يمكن للطالب سحب كشف نقاط البكالوريا االصلي أو الشهادة األجنبية املعادلة له
إال بعد نهاية دراسته وحصوله على الشهادة النهائية ،أو في حالة توقفه عن الدراسة ،وذلك
بطلب منه ومقابل وصل تسليم؛
 في حالة تعليق الطالب لدراسته أو التخلي عنها وطلب سحب كشف نقاط البكالوريا
االصلي أو الشهادة األجنبية املعادلة له ،يتم وجوبا وضع مالحظة "إلغاء التسجيل" على ظهر
الشهادة؛
 ال يسمح للطالب في حالة اقصائه من قبل املجلس التأديبي للمؤسسة ،سحب كشف
نقاط البكالوريا االصلي أو الشهادة األجنبية املعادلة له إلى بعد انقضاء العقوبة؛
 ال يسمح للطالب املتحصل على البكالوريا القيام بأكثر من تسجيل جامعي على
املستوى الوطني حتى إن كان متحصال على عدة شهادات بكالوريا ،وهذا سواء على مستوى
نفس املؤسسة أو على مستوى مؤسسات أخرى؛
 ال يمكن للطالب التسجيل في مؤسسة جامعية من اجل الحصول على شهادة تدرج
ثانية في شعبة أخرى غير الشهادة األولى إال بعد مرور خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة
األولى.
 التسجيل و اعادة التسجيل ساري املفعول لسنة واحدة فقط ،و يجب على الطالب
أن يقوم بإعادة التسجيل عند بداية كل سنة جامعية وفقا للجدول املعلن عنه من قبل
املصالح البيداغوجية.
 على الطالب دفع حقوق التسجيل في كل سنة جامعية حسب الرزنامة املحددة من
قبل املصالح البيداغوجية ،وأثناء التسجيل وإعادة التسجيل تمنح للطالب شهادة تسجيل
وبطاقة الطالب ،وفي حال ضياعها يمكن استخراج نسخة ثانية بعد تقديم تصريح بالضياع
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التسجيل والعطل االكادميية
مسلم من قبل مصالح األمن الوطني أو الدرك الوطني في كل الحاالت ال يمكن تسليم نسخة
أخرى من الوثيقة؛
 تحدد فترة التحويالت من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقا للمنشور
الوزاري املتعلق بالتسجيالت الجامعية خالل كل سنة.



العطل االكادميية



التخلي عن الدراسة واعادة االدماج

 باستثناء حاالت القوة القاهرة يودع الطلب املبرر للعطلة األكاديمية لدى املصالح
البيداغوجية التي ينتمي إليها الطالب قبل االمتحانات األولى.
 يمكن للطالب تعليق تسجيله لألسباب االستثنائية التالية:
 أمراض مزمنة؛ األمومة؛ مرض ملدة طويلة؛ الخدمة الوطنية؛ االلتزامات العائلية :املتعلقة باألصول والفروع ،تنقل الزوج أو األولياء بسببااللتزامات الوظيفية ،وفي هذه الحالة ،تسلم للطالب حتما شهادة أكاديمية من قبل
الهيئة املختصة ملؤسسته.
 ال تمنح العطلة األكاديمية إال مرة واحدة خالل املسار الدراس ي للطالب؛
 اثر انتهاء العطلة االكاديمية لسبب طبي ،يخضع اعادة ادماج الطالب لراي خبير طبي
تعينه مؤسسة التعليم العالي.
 يعتبر الطالب املسجل بانتظام متخليا عن دراسته بعنوان السنة الجامعية من طرف
رئيس القسم ،إذا لم يحضر ألي شكل من أشكال التعليم املنظمة في الدروس واألعمال املوجهة
واألعمال التطبيقية ،أو تربص خالل السداس ي من كل سنة؛
 يعتبر الطالب املسجل بانتظام مقص ى من الدراسة بعنوان السنة الجامعية إذا تقرر
أنه متخل عن الدراسة في سداس ي من السنة الجامعية؛
 في حالة التخلي عن الدراسة أو االقصاء ،ال يرخص للطالب بإعادة االدماج إال مرة
واحدة خالل مساره الدراس ي وذلك بعد دراسة ملفه من قبل الهيئات املعنية وحسب توفر
األماكن البيداغوجية.
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سري الدروس
واالمتحانات
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سري الدروس واالمتحانات


سري الدروس والغيابات

 يهدف الدرس الى تقديم الجانب النظري للمادة املدرسة للطالب ،حيث يعد حضور
الطالب في الدروس ضروريا ،وتترك إجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية؛
 تهدف األعمال املوجهة إلى مساعدة الطالب على استيعاب وتعميق املعارف املقدمة
خالل الدرس بواسطة تمارين تطبيقية أو كل نشاط بيداغوجي تختاره الفرقة البيداغوجية؛
 يعد حضور الطلبة في األعمال املوجهة إجباريا ،ويجب على األستاذ املكلف باألعمال
املوجهة مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين االعتبار أثناء
عملية التقييم؛
 تهدف األعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على تطبيق جزء أو كل املعارف املقدمة
في الدرس والتي تم تعميقها في األعمال املوجهة ،كما يمكنها أن تكون وسيلة لتوضيح ودعم
الدروس؛
 يعد حضور الطلبة في األعمال التطبيقية إجباريا ،ويجب على األستاذ املكلف باألعمال
التطبيقية مراقبة الحضور في كل حصة قصد حساب الغيابات التي تؤخذ بعين االعتبار أثناء
عملية التقييم؛
 يعد الحضور في األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية إجباريا طوال السداس ي؛
 تؤدي ثالث غيابات غير مبررة أو خمس غيابات حتى ولو كانت مبررة في حصص
األعمال املوجهة للمادة إلى إقصاء الطالب من املادة بعنوان السداس ي الجاري؛
 يستفيد الطلبة املعنيون باملراقبة الطبية املستمرة أو العالج (تصفية الكلى...الخ) أو
املطلوبون بصفة منتظمة في املنافسات الرياضية للنخبة ،من نظام مواظبة خاص يناسب
متطلبات التزاماتهم؛
 في حالة الغياب املبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر  ،ميدان  ،تربص) يحق
له االستفادة من حصة تعويضية إذا توفرت الشروط لذلك خالل السداس ي؛
 في حالة الغياب غير املبرر للطالب في حصة العمل التطبيقي (مخبر  ،ميدان  ،تربص)
تمنح له عالمة  20/00عن تقرير هذه الحصة ،في هذه الحالة ،ال يمكن للطالب االستفادة من
حصة تعويضية؛
 يؤدي أكثر من ثلث ( )3/1الغيابات غير املبررة في حصص األعمال التطبيقية إلى
اإلقصاء من املادة بعنوان السداس ي الجاري؛
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 ينبغي أن يبلغ مبرر الغياب إلى مصالح اإلدارة خالل ثالثة أيام (أيام العمل الفعلية)
املوالية لتاريخ الغياب في حصة األعمال املوجهة أو األعمال التطبيقية ،وإذا تعدى هذا األجل،
يعتبر املبرر غير مقبول ،في حالة تبليغ املبرر عن طريق اإليداع أو اإلرسال أو الفاكس (يعد ختم
البريد إثباتا لذلك)؛
 يجب على رئيس القسم التأشير على مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه ،وذلك
قبل تسليمه ملسؤل املادة أو الوحدة التعليمية املعنية ،تدرج نسخ هذا املبرر في ملف الطالب.



سري االمتحانات

 يحدد جدول امتحانات املراقبة لكل مادة ،مدة االمتحانات وتواريخ وأماكن إجرائها
وكذا تنظيم الحراسة.
 يجب إعالم الطلبة بهذا الجدول عن طريق النشر القانوني أو أي وسيط إعالمي آخر
وبالنسبة لألساتذة عن طريق مذكرة في بداية السداس ي.
 أثناء امتحانات املراقبة ،ينبغي على الطلبة احترام كل التوجيهات املقدمة إليهم من
قبل األساتذة املراقبين.
 ال يسمح ألي طالب املشاركة في االمتحان اذا كان ضمن هذه الحاالت:
 إذا لم يكن مسجال في القوائم الرسمية للمؤسسة؛ إذا وصل إلى قاعة االمتحان نصف ساعة بعد توزيع املواضيع؛ ال يسمح ألي طالب مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مض ي نصف ساعة من توزيعمواضيع االمتحان؛
 ال يسمح للطالب العودة مرة ثانية إلى قاعة االمتحان بعد تسليمه ورقة االمتحان ،وفيحالة االضطرار  ،يسمح له بالخروج بمرافقة أحد األساتذة املراقبين.
 من أجل السير الحسن لالمتحان ،ينبغي على كل طالب أن يتزود بكل األدوات املسموح
بها لتمكينه من إجراء االمتحان في ظروف حسنة ،وال يسمح له استعارة أية أداة دون املوافقة
املسبقة لألستاذ املراقب.
 يجب على الطالب حيازة اثبات هوية جامعية اثناء االمتحانات ،لذلك يحب ان تجرى
مراقبة صارمة لهوية الطلبة قبل وأثناء دخول االمتحانات.
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 تضبط قائمة حضور الطلبة من قبل األساتذة املراقبين داخل كل مدرج وقاعة
امتحانات ،يجب على كل الطلبة الذين شاركوا في االمتحانات تسليم أوراق امتحاناتهم (حتى ولو
كانت بيضاء).
 على اثر انتهاء االمتحانات يدون محضر الحراسة ،ويسلم إلى القسم أو الهيئة التابعة
مرفوقا بقائمة الطلبة املشاركين في االمتحان ،ويتضمن املعلومات التالية:
 تسمية املادة وطبيعة االمتحان؛ مكان وتاريخ وتوقيت ومدة إجراء االمتحان؛ اسم ولقب وإمضاء األساتذة املراقبين؛ اسم ولقب وإمضاء األساتذة املراقبين الغائبين في الحراسة؛ عدد أوراق االمتحان املسلمة عند انتهاء االمتحان؛ اسم ولقب الطلبة املشاركين في االمتحان والذين لم يسلموا أوراق امتحانهم؛ الحوادث واملالحظات الخاصة باالمتحان؛ -موضوع االمتحان وسلم التنقيط.



الغيابات يف االمتحانات

 يسمح الغياب املبرر في االمتحان النهائي للطالب باملشاركة في امتحان يعوض االمتحان
املعني ،كما يؤدي الغياب غير املبرر في االمتحان النهائي إلى منح عالمة  20/00في ذلك االمتحان،
وفي هذه الحالة ال يستفيد الطالب من االمتحان الذي يعوض االمتحان املعني.
 حاالت الغياب املبررة:
 وفاة األصول و الفروع واألقرباء ( شهادة وفاة 03 ،أيام مسموح بها)، زواج املعني ( شهادة عقد زواج 03 ،أيام مسموح بها)، عطلة األبوة أو األمومة (شهادة الوالدة  03أيام مسموح بها بالنسبة لألبوة ،وحسبالشهادة الطبية بالنسبة لألم)،
 اإلقامة باملستشفى بالنسبة للمعني (شهادة اإلقامة باملستشفى ،عدد األيام املسموحبها حسب مدة املكوث باملستشفى)،
 مرض املعني (شهادة طبية مسلمة من طرف طبيب محلف ،عدد األيام املسموح بهاحسب مدة التوقف عن العمل)،
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 استدعاء أو دعوة رسمية (الوثائق املبررة) تسلم من طرف الهيئات املؤهلة ،عدد األياماملسموح بها حسب مدة النشاط.
 حاالت قاهرة أخرى مبررة. ينبغي أن يبلغ مبرر الغياب إلى مصالح القسم خالل ثالثة أيام (أيام العمل الفعلية)
املوالية لتاريخ الغياب ،وإذا تعدى هذا األجل يعتبر املبرر غير مقبول.
 في حالة تبليغ املبرر عن طريق اإليداع أو اإلرسال أو الفاكس (يعد ختم البريد إثباتا
لذلك) يجب على رئيس القسم التأشير على مبرر الغياب بحيث يحدد تاريخ إيداعه ،وذلك قبل
تسليمه ملسؤول املادة أو الوحدة التعليمية املعنية ،وتدرج نسخة من هذا املبرر في ملف
الطالب.



تصحيح وإعادة تصحيح أوراق االمتحان واالطالع عليها

 اثر االنتهاء من كل امتحان ،على األستاذ املسؤول عن املادة نشر نموذج مصحح
لالمتحان وسلم مفصل للتنقيط.
 ينبغي نشر كل العالمات قبل املداوالت ليتسنى إعالم األستاذ بكل خطأ أثناء صب
العالمات وحساب املعدل من أجل تصحيحه عند االقتضاء قبل املداوالت.
 بعد االطالع على أوراق امتحانه بعد تصحيح كل امتحان حقا للطالب ،وال يحق
للطالب االطالع على أوراق االمتحان االستدراكي.
 بعد اطالع الطالب على أوراق امتحانه وعلى النموذج املصحح لالمتحان والسلم
املفصل للتنقيط ،يمكن للطالب غير الراض ي عن عالماته ،طلب تصحيح ثان وذلك في أجل
أقصاه يومين (يومي عمل فعليين) املواليين لالطالع وال يقبل أي طعن خارج هذه املدة.
 يجب إيداع الطلب الخطي من أجل تصحيح ثان لدى رئيس القسم الذي يتخذ
التدابير الالزمة املحاطة بالسرية ،لتعيين األستاذ املكلف بالتصحيح الثاني ،يكون من رتبة أعلى
أو مساوية ومن نفس تخصص األستاذ املصحح األول.
 على اثر التصحيح الثاني ،تقارن العالمة الثانية بالعالمة األولى ،في هذه الحالة:
 إذا كان الفارق بين العالمة الثانية والعالمة األولى أقل من ثالث نقاط ،يؤخذ
املعدل الحسابي بين العالمتين في الحسبان.
 إذا كانت العالمة الثانية أعلى من العالمة األولى ،وكان الفارق يساوي أو يفوق ثالث نقاط،تؤخذ العالمة األعلى في الحسبان.
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 إذا كانت العالمة الثانية أدنى من العالمة األولى وكان الفارق يساوي أو يفوق ثالث نقاط،تؤخذ العالمة الدنيا في الحسبان نهائيا ويحال الطالب على املجلس التأديبي.
 اليحق للطالب االطالع على ورقة امتحانه بعد التصحيح الثاني.
 اثر انتهاء عملية اطالع الطلبة على أوراق االمتحان واحتمال وجود طلبات إلعادة
التصحيح ،ينبغي تسليم عالمات وأوراق االمتحان إلى رئيس القسم.



التقييم واالنتقال

 يتم في كل سداس ي تقييم املؤهالت واكتساب املعارف لكل وحدة تعليمية أما عن
طريق املراقبة املستمرة واملنتظمة أو عن طريق امتحان نهائي أو كالهما معا ،تعطى األولوية قدر
اإلمكان لتطبيق طريقة املراقبة املستمرة واملنتظمة.
 ينشر رئيس القسم بالتشاور مع فريق التكوين في بداية كل سداس ي ،عدد االختبارات
وطبيعتها ومدتها وكذلك طريقة أو طرق املراقبة املعتمدة واملوازنة املطبقة.
 يشمل تقييم الطالب حسب مسلك التكوين على مايلي:
 الدروس؛ األعمال التطبيقية؛ األعمال املوجهة؛ الخرجات امليدانية؛ التربصات التطبيقية؛ العمل الشخص ي. يحسب معدل عالمات األعمال املوجهة ،كلما اقتض ى األمر من عالمات تقييم الطالب،
يمكن تنظيم هذه التقييمات في شكل عروض وأسئلة كتابية وفروض منزلية وعمل فردي ...الخ،
تترك عملية املوازنة لهذه العناصر لتقدير الفرقة البيداغوجية.
 تنظم في كل سداس ي دورتين ملراقبة املعارف واملؤهالت ،وتعتبر الدورة الثانية بمثابة
دورة استدراكية ،تنظم الدورات االستدراكية لكل سداس ي لنفس السنة الجامعية ،في أجل
أقصاه شهر سبتمبر.
 تكتسب الوحدة التعليمية نهائيا من طرف كل طالب ،تحصل على كل املواد املكونة
لهذه الوحدة ،حيث تعتبر املادة املكتسبة إذا كانت العالمة املحصلة عليها في هذه املادة تساوي
أو تفوق .20/10
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 تكتسب الوحدة التعليمية أيضا عن طريق التعويض ،إذا كان معدل مجموع العالمات
املحصل عليها في املواد املكونة لهذه الوحدة موزونة باملعامالت الخاصة بها يساوي أو يفوق
.20/10
 تكتسب الوحدة التعليمية أيضا عن طريق التعويض ،إذا كان معدل مجموع العالمات
املحصل عليها في املواد املكونة لها ،موزونة بمعامالتها يساوي أو يفوق .20/10
 ينجم عن اكتساب الوحدة التعليمية أيضا اكتساب األرصدة املسندة لها ،في هذه
الحالة تعتبر األرصدة املحصل عليها قابلة لالحتفاظ في نفس مسلك التكوين وقابلة للتحويل في
أي مسلك تكوين آخر يتضمن هذه الوحدة.
 ال يسمح اإلقصاء من مادة مكونة للوحدة التعليمية باكتساب هذه الوحدة ،من خالل
حساب معدل العالمات املحصل عليها في املواد األخرى املكونة لذات الوحدة.
 يعتبر السداس ي مكتسبا بالنسبة لكل طالب تحصل على مجموع الوحدات التعليمية
املكونة له وفقا للشروط ملحددة.
 يعتبر السداس ي مكتسبا أيضا عن طريق التعويض مابين مختلف الوحدات التعليمية
على النحو اآلتي:
 يحسب املعدل العام للسداس ي على أساس معدالت الوحدات التعليمية املكونةللسداس ي ،موزونة باملعامالت الخاصة بها ،وعندئذ يعتبر السداس ي مكتسبا إذا كان هذا
املعدل يساوي أو يفوق .20/10
 ينجم عن اكتساب السداس ي ،اكتساب األرصدة املسندة له والبالغ عددها ثالثون( )30رصيدا.
 ال يسمح للطالب املقص ى من مادة أو من وحدة تعليمية االستفادة من التعويض. في حالة اإلخفاق في الدورة األولى ،يتقدم الطالب للمشاركة في الدورة االستدراكية
بالنسبة لالختبارات املتعلقة بالوحدات التعليمية غير املكتسبة ،في هذه الحالة ،يحتفظ
الطالب باملواد املكتسبة ،ويتقدم فقط لالختبارات املتعلقة باملواد غير املكتسبة.
 في حالة اكتساب وحدة تعليمية عن طريق التعويض املقرر أعاله ،يمكن السماح
للطالب باملشاركة في الدورة االستدراكية بالنسبة لالختبارات املتعلقة باملواد غير املكتسبة لهذه
الوحدة.
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 خالل الدورة االستدراكية ،تحدد العالمة الخاصة بكل مادة معنية على أساس
العالمة املحصل عليها في الدورة االستدراكية وفق كيفيات مراقبة املعارف واملؤهالت املحددة
طبقا ألحكام السابقة.
 يعتمد املعدل األفضل املحصل عليه بين الدورة األولى والدورة االستدراكية ،عالمة
نهائية.
 اثر الدعوى االستدراكية ،تعتبر الوحدة التعليمية وكذا السداس ي محصل عليهما وفق
نفس أحكام النصوص عليها أعاله.
 في حالة عدم اكتساب وحدة تعليمية طبقا ألحكام املذكورة سابقا ،فان األرصدة
املسندة للمواد املكتسبة واملكونة لها يتم االحتفاظ بها.
 يطبق التعويض على:
 الوحدة التعليمية :يسمح التعويض باكتساب الوحدة التعليمية من خالل حسابمعدل نقاط املواد املشكلة لها واملوزونة بمعامالتها.
 تحتفظ الوحدة التعليمية املكتسبة بالتعويض باألرصدة املستندة إليها. السداس ي :يسمح التعويض باكتساب السداس ي من خالل حساب معدل عالماتالوحدات التعليمية املشكلة للسداس ي واملوزونة بمعامالتها ،يحتفظ السداس ي املكتسب
بالتعويض الثالثون ( )30رصيدا املسند إليه.
 السنة (ل ،1ل ،2ل )3يسمح التعويض باكتساب السنة ( ل ،1ل ،2ل )3من خاللحساب معدل عالمات الوحدات التعليمية املشكلة لها واملوزونة بمعامالتها.
 تحتفظ السنة املكتسبة بالتعويض ( )60رصيدا املسند إليها.
 يعتبر االنتقال من السداس ي األول إلى السداس ي الثاني لنفس السنة الجامعية ولنفس
مسلك التكوين حقا لكل طالب مسجل بصفة منتظمة.



مذكرة التخرج

 يحق لكل طالب في نهاية كل طور االستفادة من التأطير من أجل تحضير مشروع
مذكرة التخرج.
 اختيار موضوع املذكرة يتم بالتنسيق بين االستاذ املؤطر والطالب و املؤسسة
املستقبلة إذا استدعى األمر ذلك،و يخضع املوضوع ملوافقة القسم حسب التنظيم املعمول به.
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سري الدروس واالمتحانات
 ال يحق لألستاذ املؤطر التخلي عن القيام بمهام التأطير و التزاماته إال إذا سجل على
الطالب قصور واضح أو غيابات متكررة.
 يناقش مشروع نهاية الدراسة أمام لجنة تحكيم متخصصة يعينها القسم.
 يخصص السداس ي الرابع في مرحلة املاستر إلجراء تربص يكلل بمذكرة تناقشها لجنة
مخصصة لذلك.
 دورات املناقشة محددة كما يلي:
 الدورة االولى :جوان. الدورة الثانية :سبتمبر. تسلم للطالب عند تخرجه شهادة نجاح مؤقتة.
 ال تسلم شهادة النجاح املؤقتة إال للمعني أو من يحمل تفويضا قانونيا عنه.
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املخالفات

تختلف املخالفات التي قد يرتكبها الطالب ،ولكل مخالفة عقوبة تقابلها ،وقد
قسمت املخالفات الى:
مخالفات من الدرجة االولى :تعد مخالفة من الدرجة االولى كل من:
 كل محاولة غش في االمتحان؛ رفض االمتثال ألوامر الصادرة عن اإلدارة واألساتذة الباحثين ،أو املكلفين باألمن؛ كل طلب غير مؤسسة لتصحيح ثاني لورقة االمتحان.مخالفات من الدرجة الثانية :تعد مخالفة من الدرجة الثانية كل من:
 حاالت تكرار مخالفات الدرجة االولى؛ عرقلة السير الحسن للمؤسسة ،الفوض ى املنظمة ،العنف ،التهديد وكل حاالتاالعتداء مهما كانت طبيعتها؛
 التزوير واستعمال املزور وتحوير محتوى الوثائق البيداغوجية و اإلدارية؛ القيام بسلوك متعمد من شأنه إحداث الفوض ى املوصوفة وعرقلة السير الحسنللنشاطات البيداغوجية ،كإعاقة سير الدروس واإلمتحانات أو مقاطعتها ،التجمعات
املخلة بالنظام ...الخ.
 السرقات وإستغالل الثقة و تحويل ممتلكات املؤسسة؛ إتالف متعمد ملمتلكات الجامعة كاألجهزة واألثاث و ملحقاته؛ الشتم والكالم البذيء في حق كافة أفراد األسرة الجامعية؛ رفض االمتثال والخضوع للمراقبة القانونية داخل الحرم الجامعي؛املخالفات غير املذكورة سابقا ،يمكن للمجلس التأديبي أن يصنفها ضمن مخالفات
الدرجة األولى أو الثانية حسب خطورتها والنتائج املترتبة عليها.

املخالفات والعقوبات





العقوبات

تحدد العقوبات املطبقة على مخالفات حسب درجتها ،وذلك كمايلي:
عقوبات املخالفات من الدرجة االولى :وهي:
 إنذار شفوي؛ إنذار كتابي يدرج في امللف البيداغوجي للطالب؛ توبيخ يدرج في امللف التأديبي للطالب؛ تمنح عالمة  20/0آليا المتحان املعني في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش.عقوبات املخالفات من الدرجة الثانية :وهي:
 االقصاء من املادة أو الوحدة املعنية ،يؤدي هذا االقصاء حتما إلى عدم املصادقة علىالنتائج التي يكون قد حصل عليها الطالب في املادة أو الوحدة؛
 اإلقصاء من السداس ي أو من السنة الجارية حسب ما إذا كان التدرج سداسيا أوسنويا ،يؤدي هذا االقصاء حتما إلى عدم املصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها
املعني في السداس ي؛
 االقصاء لسداسيين أو سنتين باحتساب السداس ي أو السنة الجارية ،حسب ما إذاكان التدرج سداسيا أو سنويا ،سيؤدي هذا االقصاء حتما إلى عدم املصادقة على النتائج
التي يكون قد حصل عليها املعني في هذا السداس ي؛
 االقصاء لسداسيين أو سنتين باحتساب السداس ي أو السنة الجارية ،حسب ما إذاكان التدرج سداسيا أو سنويا ،في كل مؤسسة للتعليم العالي ،يؤدي هذا االقصاء حتما
إلى عدم املصادقة على النتائج التي يكون قد حصل عليها املعني في هذا السداس ي؛
 -تحسب مدة االقصاء في املسار الجامعي للطالب.

املخالفات والعقوبات


االجراءات التاديبة

 ال تلغي العقوبات التأديبية الصادرة عن املجالس التأديبية ،املتابعة القضائية
املنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري املفعول.
 يمكن وجوبا للجهة البيداغوجية املؤهلة ،اتخاذ إجراءات تحفظية  ،ريثما يصدر قرار
مجلس التأديب بالنسبة لحاالت الغش واملخالفات من الدرجة الثانية ،وتحسب مدة تنفيذ هذه
االجراءات في مدة العقوبات.
 يتم اخطار املسؤول عن الجهة البيداغوجية املؤهلة قانونيا ،كتابيا عن كل مخالفة
تمت معاينتها وذلك في غضون  48ساعة التي تلي األحداث.
 يحدد النظام الداخلي للمجلس التأديبي ،تنظيم وسير مداوالت املجلس واجراءات
معالجة امللف التأديبي حتى اتخاذ القرار النهائي.
 يبلغ قرار العقوبة:
 للمعني باألمر؛ يدرج في امللف البيداغوجي للمعني؛ ينشر في املؤسسة؛ للمؤسسات الجامعية االخرى والديوان الوطني للخدمات الجامعية ،اذا كانتالعقوبة تتمثل في االقصاء ملدة سنة على االقل.
 يمكن للطالب املعاقب أن يلتمس كتابيا العفو لدى مدير الجامعة في أجل أقصاه 15
يوما بعد تبليغ املعني.
 بعد انقضاء مدة العقوبة ،يحق للطالب التمتع بجميع حقوقه الجامعية من جديد.

هئيات دعم ومرافقة
الطالب

هئيات دعم ومرافقة الطالب


التنظيمات واجلمعيات الطالبية

 يتمتع الطلبة بحرية انشاء واالنخراط في الجمعيات طبقا للقوانين السارية.
 يجب أن يكون أعضاء الهيئة الطالبية مسجلين خالل السنة الجامعية الجارية.
 يجب على التنظيمات أو الجمعيات الطالبية املعترف بها تقديم نسخة من قرار
االعتماد الخاص بها وقائمة أعضاء مكتبها لألمانة العامة للجامعة.
 على الهيئة الطالبية االلتزام بالقانون االساس ي املنظم لها و بالنظام الداخلي للجامعة.
 يتعين على التنظيمات والجمعيات الطالبية املعتمدة تقديم برنامج نشاطها السنوي
وكذا حصيلة نشاطاتها لألمانة العامة للجامعة بغرض تقييمه.
 ال يمكن أن تستخدم املقرات املمنوحة مؤقتا للتنظيمات والجمعيات الطالبية لغير
األغراض املرخص بها من طرف الجامعة ،وطبقا للقانون األساس ي لهاته الجمعيات.
 للتنظيمات والجمعيات الحق في تنظيم اجتماعات ذات طابع بيداغوجي داخل الحرم
الجامعي ،بعد ترخيص من مدير الجامعة أو من السلطة التي يخول لها صالحياته ،بشرط أن ال
تعرقل النشاطات البيداغوجية والعلمية واإلدارية للجامعة.
 يمنع منعا باتا ،في إطار نشاطات التنظيمات والجمعيات ،دعوة كل شخص أجنبي عن
الجامعة لتقديم محاضرة ،دون اإلذن املسبق ملدير الجامعة أو للسلطة التي لها صالحياته.
 يخضع أعضاء الهيئات الطالبية بمختلف رتبهم لنفس القواعد املتصلة باالنضباط
العام ،التي يخضع لها باقي الطلبة ال سيما املنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
 يمنع منعا باتا كل نشاط يستهدف االخالل بالنظام العام أو عرقلة السير الحسن
للنشاطات البيداغوجية.
 في إطار نشاطات التنظيمات والجمعيات ،يمكن للجامعة أن تضع في متناولهم لوحات
للتعليق.
 يخضع التعليق وتوزيع أي وثيقة إلى ترخيص مدير الجامعة أو السلطة التي يخول لهاصالحياته.
 كل شخص )أو مجموعة من األشخاص( هو مسئول عن محتوى الوثائق التي يوزعها أويعلقها ) أو توزعها أو تعلقها ( ،كل وثيقة يجب أن تحمل التعيين الدقيق لصاحبه.
 في كل الحاالت ،يمنع منعا باتا استغالل نشاط مرخص لغير غايته.
 في حالة مخالفة هذه االحكام ،تطبق على املخالفين أحكام التنظيم الساري املفعول.

هئيات دعم ومرافقة الطالب


درا املقاوالتية

دار املقاوالتية لجامعة الجزائر  3فضاء علمي عملي يهتم بزرع الفكر املقاوالتي لدى الطلبة
وتشجيعهم على اقتحام عالم املؤسسة االقتصادية ،وترحب بالجميع وتفتح أبوابها لكل من
يريد املساهمة معها في تحقيق أهدافها الرامية إلى صناعة مقاولي املستقبل
دار املقاوالتية هيئة تابعة لجامعة الجزائر 3تهدف إلى ترقية روح املقاوالتية لدى الطلبة
وتحفيزهم نحو الفعل املقاوالتي من أجل تجسيد أفكارهم وإطالق مشاريع ذات قيمة مضافة
عالية تساهم في تنمية االقتصاد الوطني.
تم إنشائها كجزء من اتفاقية الشراكة بين جامعة الجزائر  3والوكالة الوطنية لدعم
تشغيل الشباب اونساج فرع الجزائر غرب ،من اجل نشر الثقافة املقاوالتية ،تكوين الطلبة في
مجال املقاوالتية ومرافقة الطلبة حاملي املشاريع ،وتقوم الدار بالعديد من االنشطة مثل:
تعمل دار املقاوالتية على تنظيم أيام إعالمية و تحسيسية حول املقاوالتية؛
أيام دراسية ،ندوات ورشات في مجال املقاوالتية؛
دورات تكوينية حول كيفية إيجاد فكرة املشروع ،طرق إنشاء املؤسسة
وخطوات الدراسة التقنية االقتصادية للمشروع ،كيفية تسيير املؤسسة وهذا كله وفق
نماذج املكتب الدولي للعمل؛
موائد مستديرة ونقاشات متخصصة حول املواضيع املتعلقة باملقاوالتية و
ريادة األعمال.
مسابقات ألحسن األفكار و ألحسن مخططات اإلعمال؛
زيارات ميدانية للمؤسسات االقتصادية؛
لقاءات مع مقاولين ناجحين؛
جامعة صيفية من اجل تقريب الطلية حاملي املشاريع من هيئات الدعم و
الهيئات الفاعلة املتدخلة في عملية إنشاء املؤسسة؛
والهدف من هذه النشاطات هو زرع الروح املقاوالتية لدى الطلبة ومرافقتهم
امليدانية من أجل خلق مؤسساتهم الخاصة.

هئيات دعم ومرافقة الطالب


مركز املسارات املهنية

مركز املسارات املهنية لجامعة الجزائر  3نتاج التعاون بين املكتب الدولي للعمل ()BIT
وجامعة الجزائر  ،3ويمثل مركز املسارات املهنية همزة وصل بين الجامعة وعالم الشغل،
عن طريق إعطاء الطلبة عناصر مفيدة وتزويدهم بالتقنيات الالزمة للتعامل بشكل أفضل
مع عالم الشغل ،وتزويدهم باملعلومات الخاصة بالبيئة االجتماعية واالقتصادية ومتطلباتها
للسماح له برؤية أفضل وإدماج منهي ناجح ،مع السماح للطالب بالحصول على دورات
تكوينية في مجاالت تخصصهم ،ومن مهام املركز نجد:
 تنظيم جلسات لالستشارات املهنية بهدف التعرف على شخصية الطالب من الناحيةالنفسية واملهنية؛
 تنظيم دورات تدريبية حول تقنيات البحث عن العمل؛ إنشاء روابط جمعوية وطالبية مع الجامعات األخرى مع تنظيم لقاءات واجتماعات قصدمشاركة خبرتهم.



نادي البحث عن وظيفة

يعد إنشاء نادي البحث عن الوظيفة لجامعة الجزائر 3نتيجة عن مشروع "التوظيف" من
الجامعة إلى عالم الشغل .املمول من اململكة املتحدة والذي تم تنفيذه من قبل مكتب
العمل الدولي) (ILOبالشراكة مع وزارة العمل والضمان االجتماعي ووزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،ومن مهام املركز نجد:
-

املساعدة في إختيار مهنة املستقبل؛
إعطاء حلول ميدانية للتقدم نحو األفضل فيما يخص التكفل بخريجي الجامعة؛
تعلم تقنيات املساعدة في البحث عن الوظيفة؛
توسيع شبكة اتصاالت الطالب مع الشركات ومن خالل مقابالت التوظيف التي يتم
تنظيمها من الشركات أثناء التدريب.

اخلدمات اجلامعية

اخلدمات اجلامعية


املنحة



االيواء



الضمان االجتماعي

تضمن املنحة الجامعية للطالب على مدى املدة املدرسية املحددة ،يكون حساب هذه

املدة ابتداء من الحصول على شهادة البكالوريا وليس ابتداء من التسجيل األول ،وال يسمح
بإعادة السنة الدراسية إال مرة واحدة خالل الطور الدراس ي؛
 ويعتبر تأخرا دراسيا كل تغيير في الفرع أو إعادة توجيه أو التوقف عن الدراسة ملدة
معينة مهما كانت األسباب ،وينم توقيف املنحة عندما يتجاوز التأخر السداسين (سنة
واحدة) ،ال تمدد املنحة ملستفيديها إال بعد سنة كاملة من النجاح (الحصول على السداسين).
 تمنح اإلقامة الجامعية في حدود إمكانياتها املادية والهيكلية وقدرات استقبالها غرفا
جماعية يختلف عدد مقيميها حسب مساحتها ،يضع الديوان الوطني للخدمات الجامعية في
متناول كل طالب لوازم الغرفة ،ترتبط االستفادة من الغرفة االجتماعية بالشروط التالية:
 أن تكون مسجال في إحدى فروع مؤسسات التعليم العالي ،وأن تستوفي الشروطالبيداغوجية والجغرافية املحددة في بداية كل سنة جامعية عن طريق منشور وزاري
يتضمن مقاييس وطرق التسجيل في مختلف الجامعات عبر الوطن ويحدد الدوائر
الجغرافية للتسجيل؛
 أن تتقاض ى منحة وأال تمارس أي نشاط مقابل أجرة؛ أال يتعدى سن الطالب  28سنة. ال يستفيد من اإليواء باإلقامة الجامعية إال الطلبة القاطنين على بعد  50كلم بالنسبة
للذكور و 30كلم بالنسبة لإلناث.
يحق للطالب االستفادة من خدمات الضمان االجتماعي ،عن طريق االنخراط في الصندوق
الوطني للضمان االجتماعي باملصادقة على استمارة االنخراط التي تمال من طرف املعني ويصادق
عليها من طرف مصلحة التسجيالت للكلية ،وترفق بشهادة مدرسية للسنة الجارية.

اخلدمات اجلامعية


املكتبة

تحتوي كل كلية على مكتبة متخصصة تعمل على توفير مختلف املراجع العلمية
الضرورية لفائدة البحث العلمي واملعرفة ،وهي موضوعة تحت تصرف كل الطلبة املنخرطين بها
دون استثناء ،ساعية لتقديم خدماتها في أحسن صورة ،فهي مفتوحة من الساعة  9صباحا إلى
الساعة  16مساء ،طيلة أيام األسبوع ماعدا الجمعة والسبت ،وهي تضم في مجملها  80ألف
عنوان موزعة مابين الكتب ،األطروحات ،الرسائل الجامعية ،املجالت املختلفة ..الخ.
يمكن للطالب االستفادة من خدمات املكتبة عن طريق بطاقته الشخصية للمكتبة
املوجودة على مستوى الكلية ،حيث يتكون امللف اإلداري للمكتبة:
 صورة شمسية؛ نسخة طبق األصل من الشهادة املدرسية للسنة الجارية؛ -نسخة طبق األصل من بطاقة الطالب.

قوانني وتعلميات

قوانني وتعلميات
هناك العديد من القوانين التي تنظم الدراسة حسب نظام  L.M.Dوهي كما يلي:


مرسوم تنفيذي رقم  265-08مؤرخ في  17شعبان عام  1429املوافق  19غشت سنة ،2008

يتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة املاستر وشهادة الدكتوراه؛


قرار رقم  711مؤرخ في  03نوفمبر  ، 2011يحدد القواعد املشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجيين

للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس واملاستر؛


قرار رقم  712مؤرخ في  03نوفمبر  2011يتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه في طوري

الدراسات لنيل شهادتي الليسانس واملاستر؛


قرار رقم  713مؤرخ في  03نوفمبر  2011يحدد تشكيلة لجنة اإلشراف وسيرها؛



قرار رقم  714مؤرخ في  03نوفمبر  2011يتضمن كيفيات ترتيب الطلبة؛



قرار رقم  363مؤرخ في  09جوان  2014يتضمن شروط التسجيل في الدراسات الجامعية لنيل

شهادة املاستر؛


قرار رقم  362مؤرخ في  09جوان  2014يحدد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة املاستر؛



قرار رقم  547مؤرخ في  02جوان  2016يحدد تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول

على شهادة الدكتوراه؛


مرسوم تنفيذي رقم  231-10مؤرخ في  23شوال عام  1431املوافق  2أكتوبر سنة  ،2010يتضمن

القانون األساس ي لطالب الدكتوراه..

