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 ــــــــةــــــــــــكام عامــــــــــأحـــــ

 
يمي ين األكادالعالي للرياضة والتربية البدنية بقفصة مؤسسة عمومية جامعية تهدف إلى التكو المعهد: 1الفصل 

م ة والتعليالرياضوالبحث العلمي في مجال الرياضة والتربية البدنية، تخضع إلى اإلشراف المزدوج لوزارتي الشباب و

 .2006جوان  26المؤرخ في  2006لسنة  1829عدد العالي والبحث العلمي. وقع إحداثها بمقتضى األمر 

 قانون.لكل طالب مسجل بالمعهد الحق في تلقي الدروس وكل من يعرقل هذا الحق يعتبر مخالفا لل :2الفصل 

 يجب على كل مرتادي المعهد المحافظة على الممتلكات باعتبارها ملكا عموميا. :3الفصل 

من  خصية واألمتعة الخاصة والحفاظ عليها: إن إدارة المعهد غير مسؤولة عن ضياع األغراض الش4الفصل 

 مشموالت أصحابها.

اصطحاب  لى الطلبةيلتزم الجميع بالحفاظ على النظام العام لضمان السير العادي للعمل بالمؤسسة ويمنع ع: 5الفصل 

 األجانب عن المعهد. وال يتم قبول أي شخص أجنبي عن المعهد إال بعد موافقة مسبقة من اإلدارة.

 يلتزم الطالب باالستظهار ببطاقة طالب كلما طلب منه ذلك أساتذته أو إدارييي المعهد.: 6الفصل

 

 نظام الدراسة بالمعهد
 

ت وم وتقنيافي عللإلجازة  يؤمن المعهد تكوينا أكاديميا حضوريا يتوج بالحصول على الشهادة الوطنية:7الفصل 

شطة ة في األنالمطبق البحث في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، الشهادة الوطنية لماجستير األنشطة البدنية والرياضية

ة والشهاد ةالمحلي الشهادة الوطنية للماجستير المهني في الرياضة والسياحة والترفيه والتنمية، البدنية والرياضية

 وإعادة التأهيل. اجستير المهني في اإلعداد البدنيالوطنية للم

 أشكال الدروس وفقا لما جاء بنظام الدراسات بالمعهديلتزم الطالب بحضور جميع :8الفصل

(، فانه يحرم في كل سداسي غيابات 04:كل طالب تجاوز العدد المسموح به من الغيابات في المادة الواحدة)9الفصل

 من اجتياز امتحان الدورة الرئيسية في تلك المادة.

خصصة لذلك بالفضاءات المموقع واب المعهد و بيجب على الطلبة االطالع على اإلعالنات المتواجدة  :01الفصل

 بصفة يومية وال تتحمل اإلدارة مسؤولية عدم اطالع الطلبة عليها.بالمعهد 

ن أالت يجب يتعين على جميع الطلبة خالص معاليم التسجيل الجامعي في اآلجال المحددة وفي كل الحا :11الفصل

 الطالب ة، وفي صورة عدم خالص معاليم التسجيل فان اليكون ذلك قبل موعد انطالق امتحانات الدورة الرئيس

 يتحصل على بطاقة الحضور أو األعداد أو الشهائد بالنسبة لألقسام النهائية.
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 نظام االمــــــــتحانات

 

أساس  فيها على )عناصر يتم تقييم الطالبتنقسم االمتحانات بالمعهد إلى امتحانات المراقبة المستمرة  :21الفصل

بة إلى المواد سداسية بالنس وامتحانات) اإلعالميةفروض حضورية كتابية أو شفوية أو تطبيقية مثل كرة القدم أو 

 .نظام تقييم يجمع بين المراقبة المستمرة واالمتحان النهائي()المزدوج الخاضعة للنظام 

من متحان( فتح ظروف االبعد ائق )دق 05إلى قاعة االمتحان بعد انقضاء  ال يسمح ألي طالب بالدخول :31الفصل

 بعد تحان إاليمكن مغادرة قاعة االم موعد انطالق االمتحان إال بعد االستظهار بترخيص كتابي من اإلدارة. وال

 إجراء االمتحان.ساعة على األقل من انقضاء نصف 

 متحان بينعدات االيمنع إدخال الوثائق والمراجع إلى قاعات االمتحان، ويحجر تبادل األقالم والوثائق وم :41الفصل

 .االمتحانقاعة  إلىالهاتف الجوال  إدخالالطلبة كما يمنع 

التوقيع نهائيا و االمتحان إال بعد تسليم ورقةمهما كان السبب ال يمكن ألي طالب مغادرة قاعة االمتحان  :51الفصل

ة لمت ورقباإلمضاء على تسليم ورقة االمتحان وكتابة "سوفي صورة تسليم الورقة بيضاء فهو مطالب  على ذلك.

 اإلمضاءاالمتحان بيضاء" مع 

قصائه إحان يتم كل طالب يتم ضبطه بصدد الغش أو محاولة الغش أو القيام بما من شأنه إرباك سير االمت :61الفصل

 ل بها.اصلة االمتحان وتتخذ في شأنه اإلجراءات التأديبية المنصوص عليها بالقوانين المعموويمنع من مو

 

 أنظمة التقيـــــــــيم واالرتـــــــــــــــقاء

 

ق بضبط دليل المتعل 2009جوان  30قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في  المرجع:

ت ختلف مجاالمزة في الموحد لنظام األرصدة والقواعد العامة للتقييم واالرتقاء في الشهادة الوطنية لإلجا اإلجراءات

 التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام أمد.

فوق يساوي أو يبالنسبة للطلبة الراسبين فإنهم يعفون من إعادة كافة العناصر الخاصة بالوحدات التي  :17الفصل

 .20من  10ق . كما يعفون من إعادة العناصر المفردة بأرصدة والتي يكون معدلها يساوي أو يفو20من  10معدلها 

فوق يساوي أو يعفى الطالب في دورة التدارك من إعادة االمتحانات في كافة الوحدات التعليمية التي ي:18الفصل

عادة االمتحان إ، فان الطالب يعفى من 20على  10. وعندما يكون معدل الوحدة التعليمية أقل من 20على  10معدلها 

 . 20من  10في كافة العناصر التعليمية التي يساوي أو يفوق معدلها 

 فيمتحانه إعادة ا فيتقديم مطلب  عن إجراء امتحان المراقبة المستمرة ب غيابا شرعيايمكن للطالب المتغي  :19الفصل 

د م مطلب لم يقه وبه. وفي صورة استيفائه آجال األسبوع من تاريخ تغيب  ظرف أسبوع على أقصى تقدير من تاريخ تغي  

 إعادة االمتحان.في الغرض فال يمكن ألي سبب من األسباب 
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 :: يرتقي الطالب من سنة إلى السنة الموالية في الشهادات الوطنية لإلجازة في نظام أمد20الفصل 

 نيةفي كل الوحدات التعليمية للسنة الجامعية المع 20من  10( بالحصول على عدد يساوي أو يفوق 1    

 تعليميةربط والتكامل بين جميع الوحدات البال 20من  10( أو بالحصول على معدل سنوي يساوي أو يفوق 2   

ولى من السنة األ -أن يرتقي  )20من  10(( أو باإلمهال حيث يمكن للطالب الذي لم يتحصل على المعدل السنوي 3  

 موع ستين رصيدرصيدا على األقل من مج 45من أرصدة السنة األولى أي  % 75إلى السنة الثانية إذا اكتسب نهائيا 

 من أرصدة السنة الثانية. % 75ن السنة الثانية إلى السنة الثالثة إذا اكتسب نهائيا م -        

 ثالثة.سنة الويشترط في كل الحاالت الحصول على األرصدة موضوع اإلمهال الخاص بالسنة األولى لالرتقاء إلى ال

 

 عافـــــــاإلس

المتعلق  2009 جوان 30لبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في من قرار وزير التعليم العالي وا 29المرجع: الفصل 

جازة في طنية لإلالموحد لنظام األرصدة والقواعد العامة للتقييم واالرتقاء في الشهادة الو اإلجراءاتبضبط دليل 

 مختلف مجاالت التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام أمد.

ب خاصة وحس ، بل إجراء استثنائي تمنحه لجنة االمتحان في حاالتللطالباإلسعاف ليس حقا مكتسبا :21الفصل

 شروط تتولى هي بنفسها ضبطها وتحديدها.

جودة  افظة علىيخضع إسعاف الطلبة للسلطة التقديرية للجنة االمتحان. ويحاط بالضمانات الضرورية للمح:22الفصل

 لجنة االمتحان اإلسعاف إال في حاالت استثنائية. وال تمنحالتكوين ومستواه. 

لنظام  بين سنة جامعية وأخرى كما تختلف بين المؤسسات، فال وجود: يمكن أن تتغير شروط اإلسعاف 23الفصل

لب أي طا موحد لإلسعاف باعتبار أن اإلسعاف إجراء داخلي خاص بلجنة االمتحانات بالمؤسسة و ال يمكن إسعاف

 تأديبية. أسندت له عقوبة 

 

 السلوك والمظهر والهندام

بات فسه للعقوتعين على جميع الطلبة احترام إطار التدريس واإلطار اإلداري وكل مخالف لذلك يعرض ني  24الفصل

 المنصوص عليها بالقوانين المعمول بها. وللطالب الحق في التظلم لدى اإلدارة متى وجب ذلك.

ر مريب د في مظهيتعين على جميع الطلبة االلتزام بالهندام الالئق والمظهر المحترم وعدم دخول المعه :25الفصل 

 وفق ما تمليه طبيعة التكوين في مجالي الرياضة والتربية البدنية.

 لمكتبة.ايمنع استعمال الهاتف الجوال منعا باتا داخل قاعات التدريس وأثناء االمتحانات وداخل 26الفصل 

 يمنع التدخين داخل فضاءات التدريس. :27صل الف
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 التجهيزات والفضاءات

عالمية يجب على جميع الطلبة المحافظة على التجهيزات المتوفرة بالمعهد من كتب ومراجع وأجهزة إ28الفصل

 ومعدات رياضية.

طالب إلى قدم به الللطلبة االستفادة من المعدات الرياضية المتوفرة بالمعهد بناء على طلب مسبق يتيمكن  :29الفصل

 مني تضبطهجدول زاإلدارة، وتتم االستجابة للطلبات بناء على توفر المعدات المطلوبة. ويتم تسليم المعدات وفقا ل

 اإلدارة. 

لحالة تها على ام بإعادانتهاء العمل بها ويلتز إثرلمغازة مباشرة على الطالب الذي تسلم معدات رياضية أن يعيدها إلى ا

 التي تسلمها وكل ضرر بالمعدات الرياضية يعتبر إضرارا بالتجهيزات العامة للمعهد.

 

 مركز الطب الرياضي

لب بطاقة طابيتولى مركز الطب الرياضي بالمعهد تقديم عيادات مجانية لطلبة المعهد شرط االستظهار  :30الفصل

 للسنة الجامعية الجارية.

 ف النهارتكون العيادات بمركز الطب الرياضي يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة منتص :31الفصل 

 ط.وتخصص الحصة المسائية للحاالت االستعجالية فق

ي الرياض يجب على كل طالب تقديم الشهائد الطبية الخاصة باالستراحة ألسباب صحية إلى مركز الطب :32الفصل

شهائد الطبية ساعة من تاريخ إسناد عطلة االستراحة. ويتم االستظهار بال 48للمصادقة عليها في أجل ال يتجاوز 

 لب.المسلمة من قبل طبيبة المعهد لدى أستاذ المادة التي تغيب عنها الطا

طبيبة التصال باال يمكن لطلبة المعهد التوجه مباشرة إلى المركز الجهوي لطب وعلوم الرياضة إال بعد  :33الفصل

 المعهد. ويستثنى من ذلك الطلبة الذين يتعرضون إلى إصابات أثناء نشاطهم بالجمعيات المدنية.

 

 خلية اإلصغاء واإلرشاد

ل جاد الحلوم على إيخلية اإلصغاء واإلرشاد خلية مقرها المعهد وهدفها اإلحاطة النفسية بالطلبة ومساعدته :34الفصل

المعهد  مكن لطلبةيخلية، لمختلف المشاكل االجتماعية والنفسية التي يمر بها الطالب. لالستفادة بالخدمات التي تقدمها ال

 التوجه إلى الوحدة الطبية بالمعهد.

 

 لثقافية والفكرية والرياضيةاألنشطة ا

تعارض لى أال تيضمن المعهد حرية التعبير واإلعالم ويشجع على استثمارها في ما يخدم مصلحة الطلبة ع :35الفصل

 ممارستها مع األنشطة البحثية والتعليمية بالمؤسسة وقواعد النظام العام.

 لى ترخيصعيضمن المعهد ممارسة العمل النقابي في إطار التراتيب الجاري بها العمل وبعد الحصول  :63الفصل

 ل المعهد.سي داخمسبق من اإلدارة، ويمنع على الجميع الدعوة الحزبية أو الدينية و ال يمكن ممارسة النشاط السيا
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 ة الجاريةيل للسنبمجرد إتمامهم اجراءات التسج : جميع طلبة المعهد ينتمون إلى الجمعية الرياضية بالمعهد37الفصل

توى ن كل مسعويمثل طالب  المعهد.ودفع معلوم االنخراط بالجمعية. ويدرب الفرق الرياضية التابعة لها أساتذة 

 زمالئه في الهيئة المديرة للجمعية.

 

 التأديب

عليم العالي بتنظيم الجامعات ومؤسسات التالمتعلق  2008أوت  04المؤرخ في  2008لسنة  2716المرجع:األمر عدد 

. 61إلى  50تعلق الباب الخامس من األمر المذكور أعاله بمجلس التأديب وذلك في الفصول من  .وقواعد سيرها

 ونذكر منها: 

سسة اخل المؤدينظر مجلس التأديب لمؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي في كل االخالالت الجامعية  :38الفصل

 من هذا األمر. 55سواء صدر ذلك عن الطلبة المنتمين للمؤسسة أو األشخاص المبينين بالفصل 

ي تنظم ات التت واالمتحانيخضع لسلطة التأديب: الطلبة المرسمون بالمؤسسة، الطلبة المترشحون للمناظرا:39الفصل

مناسبة بي خطأ بمؤسسات التعليم العالي أو األشخاص الذين يمكن أن ينسب لهم قبل ترسيمهم بمؤسسة التعليم العال

 ى.سة أخرالقيام بالترسيم. يقع تتبع الطالب تأديبيا بالمؤسسة المسجل بها عند ارتكاب خطأ تأديبي في مؤس

للمؤسسة  ام الداخليعند خرق الطالب للنظ اإلبانتأديبية في  إجراءاتفي حال عدم اتخاذ العميد أو المدير  :04الفصل

 الطالب المعني على مجلس األديب. إحالةأو عند ارتكابه لخطأ جسيم يتولى رئيس الجامعة 

 يمكن توجيه العقوبات التأديبية التالية: :41الفصل

 اإلنذار 

 التوبيخ 

  حانالمشاركة في دورة واحدة أو دورتين اثنين من دورات االمتالحرمان من 

 الرفت من المؤسسة لمدة أقصاها سنة جامعية 

 الحرمان المؤقت من التسجيل بالمؤسسة لمدة أقصاها سنتان جامعيتان 

 الرفت النهائي من مؤسسة التعليم العالي 

 الرفت النهائي من الجامعة 

 الرفت النهائي من كل الجامعات 

 

 
 

 


