
                                         امعة امحمد بوقرة بومرداس ج       

          ير                   االقتصادية والتجارية وعلوم التسيكلية العلوم 

                                                         خلية دعم الجدع املشترك          

 واالمتحانات  حصص األعمال املوجهةاملواظبة والغيابات في 
، الذي يحدد القواعد املشتركة للتنظيم والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل 03/11/2011املؤرخ في  711فيما يلي تلخيص لبعض مواد القرار 

 شهادتي الليسانس واملاستر:

 :تيةيمكن للطالب املسجل باملؤسسة أن يطلب عطلة أكاديمية مرة واحدة خالل مساره الدراس ي، وذلك لألسباب االستثنائية اآل: العطلة األكاديمية: 07 املادة

 .أمراض مزمنة 

 .األمومة 

 .مرض ملدة طويلة 

 .الخدمة الوطنية 

 .عائلية املتعلقة باألصول والفروعااللتزامات ال 

 .االلتزامات الوظيفيةتنقل الزوج واألولياء بسبب  

ويجب أن  ،ع املشتركذالسيد نائب رئيس الجامعة املكلف بالبيداغوجيا على أن تسلم نسخة من القرار بعد املوافقة إلى إدارة خلية الج يقدم الطلب مع املبررات إلى

 .األكاديمية تمنح ملرة واحة فقط(. )العطلة يقدم الطلب قبل فترة االمتحانات األولى

 )املحاضرة( إلى تقديم الجانب النظري للمادة املدرسة للطالب، ويعد الحضور ضروريا، وتترك إجبارية الحضور للفرقة البيداغوجية. : يهدف الدرس11املادة 

ب وتعميق املعارف املقدمة خالل املحاضرة، بواسطة تمارين تطبيقية أو : تهدف األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية إلى مساعدة الطالب على استيعا14و 12 املواد

 أي نشاط بيداغوجي تختاره الفرقة البيداغوجية )دراسات حاالت، بحوث، بطاقات قراءة كتب، عمل على برمجيات، ...(. 

األستاذ أن يسجل حضور وغياب الطلبة في كل حصة. لتؤخذ باالعتبار   : يعد الحضور في حصص األعمال املوجهة واألعمال التطبيقية إجباريا. ويجب على15و  13املادة  

 عند التقييم.

 :في األعمال التطبيقية أو األعمال املوجهةالغياب  :28، 26، 25، 24املواد 

 .مبرر أو دونهحصص ب( 05دون مبرر أو خمسة ) حصص( 03ثالثة ) عنيقص ى الطالب من املقياس في حالة غيابه أكثر  

ة، من نظام مواظبة خاص يستفيد الطلبة املعنيون باملراقبة الطبية املستمرة أو العالج )تصفية الكلى( أو املطلوبون بصفة منتظمة في املنافسات الرياضية للنخب 
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ى الطالب هذا األجل يعتبر مبرره غير مقبول. يؤشر مسؤول ساعة )أيام العمل العادية(، وإذا تعد 72ينبغي أن يسلم مبرر الغياب إلى إدارة الخلية في أجل أقصاه  

 الخلية على املبرر املستلم مع تاريخ االستالم، ويسلم نسخة منه ملسؤول املقياس، وتوضع نسخة منه في ملف الطالب.

 م تسليم األصلي الحقايمكن إرسال تبرير الغياب عبر الفاكس أو عبر البريد اإللكتروني الخاص بالخلية الظاهر أدناه، على أن يت

 .يعلن في كل الحاالت قبل دخوله إلى االمتحانور وصول الطالب إلى حد اإلقصاء و عن طريق اإلعالنات وذلك ف املقصينيتم إعالم الطلبة  

 حاالت الغياب املبررة والوثيقة الالزمة: 

 : الغياب في االمتحانات:31، 30، 29املواد 

يسمح الغياب املبرر في االمتحان النهائي  

للطالب باملشاركة في امتحان يعوض االمتحان 

 املعني. 

الغياب غير املبرر في أحد االمتحانات يؤدي  

 صفرعالمة إلى منح الكتابية اإلجبارية 

يستفيد الطالب . وال  االمتحانهذا  في    (20/ 00)

 من امتحان يعوض االمتحان املعني. 

 تعتبر حاالت الغياب املبررة نفسها لألعمال املوجهة أعاله. ويجب كذلك تسليم املبرر لإلدارة وفق الشروط املنصوص عليها أعاله. 

 : التخلي عن الدراسة وإعادة اإلدماج:34، 33، 32املواد 

يحضر أي شكل من أشكال التعليم املنتظمة في دروس وأعمال لم في السنة الجامعية من طرق رئيس القسم إذا  متخليا عن الدراسةنتظام ايعتبر الطالب املسجل ب .1

 موجهة أو تربصات. خالل سداس ي من السنة الجامعية. 

 في سداس ي واحد. يعتبر الطالب املسجل بانتظام مقص ى من الدراسة بعنوان السنة الجامعية إذا تقرر أنه متخل عن الدراسة .2

 يتم إبالغ ديوان الخدمات الجامعية بقائمة الطلبة املتخلين عن الدراسة. .3

طرف الهيئات املعنية في حالة التخلي عن الدراسة أو اإلقصاء، ال يرخص للطالب بإعادة اإلدماج إال مرة واحدة خالل مساره الدراس ي، وذلك بعد دراسة ملفه من  .4

 ية.وحسب توفر األماكن البيداغوج

 

 املبرر  حالة الغياب 

 وفاةشهادة  وفاة أحد األصول أو الفروع أو الصهر املباشر 

 بيان والدة  أمومة

 عقد الزواج  زواج املعني )ة( 

 شهادة اإلقامة باملستشفى )صادرة من املستشفى(  دخول املستشفى )املعني( 

 االستدعاء أو شهادة التسخير من طرف السلطة املخولة  النشاطات الدولية والوطنية أو استدعاء من سلطات مخولة 

 الحالة( حاالت قاهرة أخرى )تبرر بحسب 


