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 مقّدمة
 

 )دوموني اونيفرسيتاس( على هذا الميثاق. لجامعة الدومنيكّية الدولّيةصادق مجلس الشيوخ األكاديمي ل

 دومني.هذا الميثاق مشترك ويطبَّق في جميع البرامج والمناهج والدورات التي تقّدمها جامعة 

 يحّدد الميثاق المبادئ والترتيبات العملّية لتنظيم االمتحانات وتصحيحها واعتمادها.

ويحّدد أيًضا، في إطار األحكام التنظيمّية، القواعد المتعّلقة بإجراء االمتحانات بشكل سليم وصحيح، من أجل 
مان االمتثال مرجعيًّا لتنظيم االمتحانات ولض ضمان الشفافية والمساواة للطّّلب. ويوّفر للمعّلمين والموّظفين إطاًرا

 للقرارات اّلتي يّتخذونها.

 .MOODLEيبلَّغ جميع الطّّلب بمحتوى الميثاق عن طريق نشره على منّصة موودل 

 

 جامعة دوموني )من معّلمين وأعضاء لجنة التحكيم وموّظفين إدارّيين( بما يلي: تلتزم

 ؛0202يونيو \حزيران 2األنظمة الموضوعة والمنشورة في  ،خّلل العام ،عدم تعديل 

 ة الرسوب للمواد الدراسّية التي يتم تقييمها عن طريق االمتحانات النهائي ةتنظيم دورة امتحان ثانية في حال
أو التقييم المختلط، واّلتي، في غياب أحكام تعليمّية خاّصة عكس ذلك، ال يمكن إجراؤها قبل انقضاء 

 .ًما بعد الدورة السابقةيو  25فترة 

 

 :ب  ب الطّّل  لتزمي

 ؛في األماكن المخصصة لذلك المنشورةالطالب،  ومعرفة معلوماتعلى طرق التحقق من  االّطّلع 

  ؛ت والنتائج المنشورةمتحاناعلى مواعيد االاالّطّلع 

  لوا فيهاالتي  الدراسّيةوحدات الة باالختبارات الخاّص و ت متحانااالإجراء جميع  اتدور ك ، بما في ذلُسجّ 
 الرسوب؛ ةثانية في حالالمتحان اال

 ؛بكل امتحان رتبطةاحترام اإلجراءات الم 

  للغش.أو محاولة  غشأي نوع من الالقيام باالمتناع عن 

 

ال يمكن إصدار الدبلوم أو الشهادة الجامعّية إاّل بعد أن تتداول لجنة التحكيم اّلتي تتمّتع بالسيادة في هذا 
 الخصوص.
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 . تنظيم السنة الجامعّية١
 

 .ينين المعنيَّ لفصل  كون صالًحا لوبالتالي ي سنوي   اإلداري   التسجيلُ 

 .التسجيل لّلمتحانات أو شهادة دبلوم للحصول علىل يجب على أي طالب مسجّ 

 .دراسيلن يكون التسجيل لّلمتحانات سارًيا إال بعد السداد الكامل لرسوم التسجيل وتوقيع العقد ال

 .سبتمبر من كل عام\شهر أيلولر التقويم السنوي العام في ش  . وُينالمتحاناتاسة مواعيد د المؤسّ تحدّ 

 المفعول ابتداًء منسارية  يونيو، وتكون \حزيران 2كل عام في الطالب  معلومات ومعرفةر طرق التحقق من نش  تُ 
 .سبتمبر التالي\أيلول 2
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 تنظيم االمتحانات. ٢
 االمتحاناتنظام  .أ

الدروس في  عمَّ ج  ، تُ دراسيّ  فصل   في كلّ و . ة  دراسيّ  في فصول   ةممنظّ  البرامج والمناهج التي تقّدمها دوموني
 .Unités d'enseignements (UE)دراسّية  وحدات  

عدد لنظام هذا ا ويحّدد. الطالب معرفةمهارات و والتحّقق من اختبار  ق  طر امتحان  نظامُ د دّ  ح  يُ وشهادة، لكل دبلوم 
ام  تها و االختبارات وطبيعتها ومدّ  ة كل النهائي وحّص  مقييوالت المستمرّ  قييملها وكذلك التوزيع المحتمل بين التُمع 

 من الدرجة النهائّية. ةة والشفويّ من االختبارات الكتابيّ 

دوموني  قعّلع عليها على مو يمكن االطّ و . يساالدر  همعقدعند توقيع  األنظمةب إلى هذه يجب توجيه انتباه الطّّل 
 االلكتروني.

 .سةالمؤسّ  قد تّلحظها ومشاكلة استثنائيّ  في حالة ظرو  ، إاّل يجوز إجراء أي تعديل خّلل العام ال

، اناتة التسجيل لّلمتحكل طالب مسؤوليّ على  وتقعالدراسة.  فيمرونة  ضمانل اشهريًّ  دورات امتحانم ظَّ ن  تُ 
 .بات التقييم المستمرالطالب قد استوفى مسبًقا متطلّ  ق من أنّ بشرط قبول العميد الذي يتحقّ 

 .ب بالموعد النهائي لتقديم رسالة الماجستير في بداية العام الدراسيالطّّل  بلَّغيُ 

 .عام دراسي كلّ  دورة، كلّ  في لجنة التحكيمتداول ت
 

 

 ق من المعرفة والمهاراتطرق التحقّ  .ب

 .بهذه الجامعات ة، يتم تطبيق القواعد الخاّص رسمّيةعليها مع الجامعات ال ف قتَّ دورات التي يُ برامج والبالنسبة لل

 أن يكون على شكل:تقييم لليمكن 

 ة )أو ملف أو تقرير(ختبارات كتابيّ ا، 

  ّيةشفو اختبارات، 

 مستمر تقييم، 

  ّة.اختبارات عملي 
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 تعريف التقييم المستمر .1

أو فهي، مكتوب أو ش وموضوع شكل سؤال يكون على أن ا. يمكنمنهجزًءا  ّيةسادر وحدة ل التقييم المستمريكون 
م فرضأو ، رتقريعلى شكل   .، إلخيعرض تقديمأو ، ستاذلأل ُيق دَّ

 

 الشامل متحانتعريف اال .2

 هذا يسمحو  .ةة أو عمليّ مكتوبة أو شفهيّ أن تكون  أكثر ويمكن لّلختباراتأو  اختبارالشامل من  متحانن االيتكوّ 
 ّية.سادر الوحدة ما يخّص اليم جميع معار  ومهارات الطالب في يتقب

 .سة لهذا الغرضدها المؤسّ التي تحدّ  متحاناتم االختبارات خّلل فترة االظَّ ن  تُ 

 

  االستدراكية دورةالثانية أو ال دورةال عريفت .3

خّصصة م هذه الدورة. ىاألول دورةبعد ال ُتن ظَّماالمتحان التي دورة ، هي ، كما يوحي اسمهاةاالستدراكيّ  دورةال
فرصة للحصول على م لهم قدّ تاألولى و  دورةفي ال 22/02 درجة نوا من الحصول علىذين لم يتمكّ ب الّ لطّّل ل

 .للفصل الدراسي غير المكتمل آخرتقييم 

 سبق ونجح فيها الطالب.الّتي  التقييمات لتحسين نتائجلدورة الثانية ل خضوعليس من الممكن ال

 ىاألول ورةدبين تلك التي حصلوا عليها في ال علىاأل درجةبال ةاالستدراكيّ  دورةلخضعون لالطّلب الذين ييحتفظ 
 .ذلك في حالة الغياب المبرر ويطبَّق، ةاالستدراكيّ  دورةالالتي حصلوا عليها في و 

 .والعكس صحيح ة  يّ شفو  اختبارات  الكتابية بالدورة األولى  تحكيم اختبارات  ال ، قد تستبدل لجنةُ الثانية دورةفي ال

 .األولى دورةبعد خمسة عشر يوًما على األقل من نشر نتائج ال الثانية دورةال يجب تنظيم

 

 مبادئ احتساب المواد واألرصدة .4

على  هحصول دبمجرّ  حّصلهاوي بشكل نهائيّ  دراسّيةالوحدات الاألخير ب ست، يكخّلل متابعة الطالب لبرنامجه
لذي التحق ا الخاّصة بالبرنامجاألوروبية  فتحصيل الوحدة الدراسّية يعني تحصيل األرصدة. درجاتهعّدل في الم

 .به الطالب

 يحصل الطالب عليها. الخاّصة بالوحدة ECTS األرصدةالحصول على  في الوحدة الدراسّية يعني نجاحال -
 في هذه الوحدات. ة إعادة التسجيلدون إمكانيّ من ، يحّصلهابشكل نهائي و 
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يحصل . الخاّصة ECTS على األرصدةالحصول  الطالب يعنيمعرفة التحّقق من اختبارات  النجاح في -
التحّقق بارات اخت ينجح الطالب فيإذا لم  .ة إعادة التسجيلدون إمكانيّ من ، يحّصلهابشكل نهائي و  الطالب عليها

ن على الطالب يّ سيتع ،(تقييم مستمر، عملّية، ة، شفهيّ ةكتابيّ )ة أنواع عدّ إن كانت االختبارات على ، و المعرفةمن 
 وافق عليه الذي يالدراس عقدالعلى خّل  ذلك في  ّص ن  ، ما لم يُ معرفةالالتحّقق من  اختباراتجميع  تقديمإعادة 

 المسؤول األكاديمي المختّص.

 

 مبادئ التعويض .5

ل وعلى أساس المعدّ  تمنع الطالب من النجاحوجود أي درجة دون من التعويض على الفصل الدراسي،  ُيط بَّق
 ّلتعام  مُ  ك بحسبوذل المختلفة دراسّيةلوحدات الفي افي التقييم المستمر الطالب ل عليها التي حص درجاتالعام لل

 .22/02 أن تكون  االمتحان الشامل وعلى درجة. هذه الوحدات

لى من البكالوريوس أو و األنفسه )السنة  العام الدراسيين من ي  متتال  ين ن دراسيَّ فصلي   علىق التعويض أيًضا بَّ ط  يُ 
 .السنة األولى أو الثانية من الماجستير(أيًضا السنة الثانية أو الثالثة، أو 

 

 الحصول على وحدة دراسّية .6

 معّدلهي  اسّيةالدر الدرجة النهائّية للوحدة  في الخارج، فإنّ لفترة معّينة لطّلب الذين يدرسون ا تباستثناء حاال
ة بهذه الوحدة الخاّص  ةالعمليّ  واالختبارات المستمر والتقييم ةالشفويّ  واالختبارات ةالكتابيّ  االختبارات درجات

ب ة ،الدراسّية  من دون  عويضالت ُيط بَّق مبدأ على مستوى الوحدة الدراسّية،. اختبار كل ّلتمعام  حسب ب والُمحت س 
 تمنع نجاح الطالب. درجة

 :، فإن حصل الطالب علىوُيعطى تقدير مختلف لكل وحدة دراسّية بحسب الدرجة التي تم الحصول عليها

  ا"د جدًّ جيّ " يكون التقدير: 21من أو تساوي  علىدرجة إجمالية أ، 

  د"جيّ  يكون التقدير: 21من أو تساوي  علىدرجة إجمالية أ"، 

  ما د إلى حدّ  "جيّ  يكون التقدير: 20من أو تساوي  علىدرجة إجمالية أ"، 

  مقبول" يكون التقدير: 22من أو تساوي  علىدرجة إجمالية أ". 

 

أقل من رجة ة للطالب الذي حصل على د، منح نقاط إضافيّ في قراراتهااّلتي تتمّتع بالسيادة  جنة التحكيميمكن لل
 إًذاو  وحدة الدراسّيةالوبالتالي يحصل على  22/02بحيث يحصل على درجة تساوي  وحدة دراسّية في 22/02
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 .ECTSاألرصدة على 

 هفصلل يحصتمّكن من انهاء وتي البالتالي و  22/02أقل من  وحدة دراسّيةفي عندما يحصل الطالب على درجة 
على فيها ل لم يحص التي هذه الوحدة الدراسّية مواد من جديديقّدم الثانية ل دورةلل خضوعالدراسي، يجب عليه ال

 المطلوب. لالمعدّ 

. طلوبل المعلى المعدّ فيها المواد التي حصل ب ،للعام التاليمع ذلك، يحتفظ ، سة أخرى إذا رسب الطالب مرّ 
 الذي سيكون مسّجًّل فيه حينها. لعاما تدريس أساليب وفق تقييم عمله وسيتم

 

 الحصول على فصل دراسي .7

 :البكالوريوس والماجستير برامجق القواعد التالية على بَّ ط  تُ 

 22/02أقل من  ال تسمح درجةنة له. المكوّ   دراسّيةلوحدات الا درجات عّدلالعام للفصل الدراسي هو م لالمعدّ 
 بنجاح الطالب.الشاملة  متحاناتي أحد االف

 ةواحد نقصه وحدة دراسّيةوي ،22/02يساوي أو يزيد عن ل عام للفصل الدراسي الطالب الذي يحصل على معدّ 
ين الوحدات الدراسّية. فيحصل الطالب على الدراسي عن طريق التعويض ب لفصل، يحصل على ا)أو أكثر(

 .عن طريق التعويض ّلزمةال ECTS األرصدة

يحصل على معدل عام خّلل العام  لكن 22/02يقل عن في فصل عام ل الطالب الذي يحصل على معدّ 
يحصل ف. نفسه العامل الدراسي بالتعويض بين فصول يحصل على الفص 22/02يساوي أو يزيد عن الدراسي 

 .عن طريق التعويض ّلزمةال ECTS الطالب على األرصدة

 

 الدراسة من جديد -في الدراسة التقدم  .8

 في البكالوريوس والماجستير
 يلدراسعام االللطالب الذي أكمل عامه الدراسي )إما بشكل مباشر أو عن طريق التعويض( التسجيل في  حقّ ي

 على مستوى.األ

إعادة  برنامجه الدراسيمن  (ECTSرصيد  32أي ط )فصل دراسي واحد فق ينقصهب الذين اليجب على الط
 .قبل التسجيل للعام المقبل الفصل الدراسي على التقديم والحصول

 برامج التدريسر حالة تغيّ في 
، الذي سبق العامبين العام الحالي و  برامجة حدوث تغييرات كبيرة في ال، في حاللبكالوريوس والماجستيرلبالنسبة 

 عيدين ويقّرر الخطوات التالية.ب المُ الطّّل  تحصيّلتوضع و  في رئيس لجنة التحكيم نظري
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 :البكالوريوس / الماجستير شهادةالحصول على  .9

ا بشكل ، إمالستةالدراسّية الفصول  حصل علىالطالب أن يكون قد على يجب  للحصول على البكالوريوس،
 ،خّلل الفصول دراسّيةالوحدات ال ، أو عن طريق التعويض بين(دراسّيةمباشر )الحصول على جميع الوحدات ال

 .نفسهاالدراسّية أو عن طريق التعويض بين فصول السنة 

 :السنة الثالثة )الفصلين الخامس والسادس(معّدل هو منح التقدير ل الذي يؤخذ في االعتبار لالمعدّ 

 ا"د جدًّ جيّ " التقدير :21ساوي ين أو م علىأ  معّدل عام، 

 د"جيّ  التقدير: 21 ساوي يمن أو  علىأ  معّدل عام"، 

 ما د إلى حدّ  "جيّ  التقدير: 20 ساوي يمن أو  علىأ  معّدل عام"، 

 مقبول" التقدير: 22 ساوي يمن أو  علىأ  معّدل عام". 
 

شكل إما ب، األربعةالدراسّية الفصول  حصل علىالطالب أن يكون قد على يجب  للحصول على الماجستير،
 ،خّلل الفصول دراسّيةالوحدات ال ، أو عن طريق التعويض بين(دراسّيةمباشر )الحصول على جميع الوحدات ال

 لبرامج التيان دافع عن أطروحة في ، وبشرط أن يكو نفسهاالدراسّية أو عن طريق التعويض بين فصول السنة 
 .ب مثل هذا العملتتطلّ 

 :(والرابع الثالث)الفصلين ة نيالسنة الثامعّدل هو منح التقدير يؤخذ في االعتبار لل الذي المعدّ 

 ا"د جدًّ جيّ " التقدير :21ساوي يمن أو  علىأ  معّدل عام، 

 د"جيّ  التقدير: 21 ساوي يمن أو  علىأ  معّدل عام"، 

 ما د إلى حدّ  "جيّ  التقدير: 20 ساوي يمن أو  علىأ  معّدل عام"، 

 مقبول" التقدير: 22 ساوي يمن أو  علىأ  معّدل عام". 

 ره.تقريالطالب عن  بعد دفاع لجنة التحكيمستجري مداوالت 
 

 قينب المعوّ ة للطاّل الترتيبات الخاّص  .11

نة من مدوّ  L 114 د في المادةمحدّ كما هو االختبارات، إعاقة القيام بوقت  عند، لديهمذين ن الّ يحلمرشّ يمكن ل
أي تقييد  ةإعاقل على النحو التالي: "يشكّ  حّتى هذا التاريخ هيالعمل االجتماعي والعائّلت، والتي صياغتها 

هائي شخص في بيئته بسبب تغيير جوهري أو دائم أو ن منه يعانيلمشاركة في حياة المجتمع لللنشاط أو تقييد 
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األوجه دة عدّ ، أو إلعاقة متةة أو النفسيّ ة أو المعرفيّ قليّ ة أو العة أو الحسيّ في وظيفة أو أكثر من الوظائف الجسديّ 
من  D613-30 إلى D613-26 وفًقا ألحكام المواد همترتيب امتحان واطلبي عيق" أني مُ أو اضطراب صحّ 

ات عدّ ، وتركيب أو استخدام المة الوصول إلى المباني، وإمكانيّ لّلمتحان إضافي )وقتالفرنسي قانون التعليم 
 .وما إلى ذلك( ،المناسبة

ألّول من شهر اأكتوبر و  \األّول من شهر تشرين األّول  قبلاالمتحانات إلى قسم إدارة  خطيًّا اتيجب تقديم الطلب
ي ضوء فقبل شهرين من بدء االختبارات. لتقديم الطلبات هو ي الموعد النهائ مارس من كل عام دراسي؛ \آذار 

رسل رأيه إلى رئيس ويالضرورّية التسهيّلت الترتيبات و ة دير اإلدارة األكاديميّ ، يقترح ممةدَّ ق  ة المُ المعلومات الطبيّ 
 بقراره خطيًّا.ح المرشّ  عل مر األخير التسهيّلت الممنوحة، ويُ يقرّ و الجامعة. 

 عليهو  على الطالب أن يوّفر األدوات، ومتخّصصة لكي يكمل اختبارهأدوات خاّصة ح إلى عندما يحتاج المرشّ 
 يازتهح عتبارلوبة لّلختبار والتي يمكن ا ، جميع المستندات غير المطالقرص الصلب، إن أمكن أن يحذ  من

م تنظّ التي لطة سال بينه وبينح إلى هذه النقطة عند تأكيد االتفاق . يجب لفت انتباه المرشّ لغشمحاولة ل لها
، المرّشح ذلكض رففي حالة و . الخاص بهالكمبيوتر محتوى جهاز قد يتم التحّقق من  ح أنّ المرشّ ب لَّغ االمتحان. يُ 

صال االتّ  وظائف طفاءمن المرشح أيًضا إأثناء االختبار. قد ُيطلب  دواتفي استخدام هذه األ هسيتم رفض حقّ 
 (.Bluetooth، والبلوتوث WiFiل الوايفاي على سبيل المثاي لجهازه )الّلسلك

 

 الغش في االمتحان .11

سياق االختبارات  ، سواء فيب عليهما في جميع االختباراتويعاق  )االنتحال(  والعلمّية ةوالسرقة األدبيّ  غّش ر الظَّ ح  يُ 
 أو البحوث، ،الرسالة، أو األطروحةأو  ،المكتوبة ات)الواجب، أو التقييم المستمر ة(ة أو الشفويّ ة )الكتابيّ النهائيّ 

 .ة، أو االختبارات العمليّ إلخ(

ميع ج خذ المشر  أو الفاحص، يتّ أو التقييم المستمر متحانأثناء اال غشس بالجرم أو محاولة الفي حالة التلبّ 
إعداد تقرير يقوم بو يصادر الوثائق أو المواد التي تسمح الحًقا بإثبات حقيقة الوقائع. و . غشالتدابير لوقف ال

غ لَّ ب  يُ التقرير(. و ر ذلك في ذك  يُ في حالة رفض التوقيع، و ) غّش حاول الأو من  غ ّش من  يحمل إمضائه وإمضاء
 .عميد الكلّيةو  جامعةورئيس ال تحكيمال لجنةرئيس  بالغّش كل من

 يتاس.سلدوموني اونيفر أمام المجلس التأديبي المثول )أو االنتحال(  غّش حاول الأو  غ ّش ن م  م ن  الطلبيمكن 

قوبات من يمكن أن تتراوح العو ن من قبل رئيس الجامعة. المعيّ  المختّص  التأديبي ّ  إلى المجلس   هكما يمكن إحالت
صول على ي إلى الحيؤدّ  والخضوع ألي امتحان  أكاديمّي  تسجيل   أيّ  على إجراء   نهائيّ   إلى حظر   بسيط   تحذير  

 .عال   تعليم   سة  عن مؤسّ  ةصادر  أي رتبةدبلوم أو شهادة أو 

 لجنةتداول ت حين اآلخرين، وعادةً بنفس شروط المرشّ  المرّشحورقة ح حَّ ص  ، تُ قرار المجلس التأديبيّ  في انتظار
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ة إذا اركلمشاح لمرشّ ل سم حاالختبارات، يُ مجموعة ثانية من  متحانن االح. إذا تضمّ التحكيم في نتائج المرشّ 
 ه.قرار  المجلس التأديبيّ  قبل اتخاذأي إفادة أخرى  إفادة العّلمات أو رصدتسمحت نتائجه بذلك. ال 

ودعوته عند  نتائجه هإلبّلغ المجلس التأديبي انتظار جامعةتلزم ال ألنظمةللطالب يبلغه بأن ا بريدم إرسال يت
إبّلغ رئيس  هيالثانية، يجب عل دورةاالستفادة من الالطالب رفض الثانية. في حالة  دورةكة في الالضرورة للمشار 

 المضمون. البريدالجامعة عن طريق 

 لجنة ة إلىالسلطة اإلداريّ  عود، تمفروضةالعقوبة ال جةيتاالختبار أو مجموعة االختبارات نفي حالة بطّلن 
 .حول النتائج التي حصل عليها الشخص المعني جديدة   لمداولة   تحكيمال

 الدعوة إلى االمتحانات الشاملة .ت

لتُ   .االدعوات إلى االختبارات المختلفة إلكترونيًّ  رس 

 .أي معلومات عن طريق الهاتف أو البريد ىعطتُ  العليها.  يكون مّطلًعاعلى الطالب تنظيم نفسه ل تعّيني

 :ينعلى مرحلت   تتمّ و دوموني  قبلالدعوة من تكون 

  سبتمبر؛ \شهر أيلول  ر كل عام فينش  تُ االمتحان.  دوراتاإلبّلغ عن مواعيد 

  ّومكان االمتحان الشامل ام وأوقاتاإلبّلغ عن أي. 
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 االمتحانات َسْير. ٣
 

 اتلالمتحان تقّدمحّق ال .أ

م لّلمتحانات، لتقدّ ا دوموني اونيفرسيتاس - الجامعة الدومنيكّية الدولّية في لين بانتظام  ب المسجّ للطّّل فقط  يحقّ 
 ة.عمليّ  تطبيقاتنهائية أو  متحاناتة أو امستمرّ تقييمات  عبارة عنسواء كانت 

جيل في إفادة تسة بهم أو تقديم بطاقة الطالب الخاّص  بعد إالّ  بإكمال االمتحانب لطّّل ل السماحلذلك، ال يمكن 
ح سمو اص المشخ، وبعد التحقق من تسجيلهم في قائمة األمزّودة بصورة شخصّية ةهويّ بطاقة مصحوبة ب الجامعة

 التقّدم لّلمتحان. لهم

 

 حقوق وواجبات الطالب .ب

 (يهالوصول إلى االمتحان )الكتابي / الشف .1

الطالب  ببطاقة ، مزّوًدادقيقة من بدء االختبار 25مكان االمتحان قبل  إلىعلى الطالب أن يحضر  تعّيني
صحوبة م إفادة تسجيل في الجامعةيم ، يجب أن يكون الطالب قادًرا على األقل على تقدر ذلكالخاصة به. إذا تعذّ 

 .المشاركة في االختبارله لن ُيسم ح  ف، وإاّل مزّودة بصورة شخصّية ةهويّ بطاقة ب

 متحان.اال قاعةدخول  متحان،بدء االالرسمي لموعد البعد أي  ،ارً ح يصل متأخّ لى أي مرشّ ع من عيُ 

 

 ختبارأثناء االاألدوات الخاّصة  عمالاست .2

سموح غير الم األدوات)من  االمتحان قاعةعند دخوله  ممنوعة أدواتة يجب على الطالب ترك حقيبته وأيّ 
 .وما إلى ذلك(، ذكّية: الهاتف، والساعة الاالحتفاظ بها

ولهم عند دخالمعالم واضحة و  مكشوفة ب أن تكون وجوه الطّّل على ، بآخرين ب خطر استبدال األشخاصلتجنّ 
 لغّش.جيز امن عدم وجود جهاز يق أذنيه للتحقّ  الكشف على. قد يضطر المشر  إلى مطالبة الطالب بقاعةال

غير  دواتوسيلة لمعالجة أو نقل المعلومات، باستثناء األ أي عمالباإلضافة إلى ذلك، ال يجوز للطالب است
 .موضوع االختبار بحسب صراحةً  الممنوعة

 .قاعةالمسموح والمؤّقت للطالب من الخروج عند الو  ختبارهذا المنع أثناء االمفعول يسري 

 وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم ة  تأديبيّ  إلجراءات   يعّرض نفسه منعذي يخالف هذا الالطالب الّ 
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 \آب  27في  صادرال 0223لسنة  751بالمرسوم عدد  اأخيرً  ل  دّ  عُ واّلذي  2990يوليو  \تّموز الصادر في 
 .0223أغسطس 

 

 االمتحان قاعةفي طالب ال .3

ن إلذاالحصول على دون  مكان جلوسه من ص له وعدم تغييرفي المكان المخّص  جلوسح اليجب على المرشّ 
ق وراأو األالصفحات  لأو فواص أوراق االمتحانزة على مميّ وضع عّلمات  ى الطالبعل من عيُ و ذلك. لفعل 

ق ة   األخرى.الُملح 

 للطالب. ت أو نهائي، ال ُيسمح بأي خروج مؤقّ خّلل الساعة األولى من االختبار

لكن فقط  مغادرتها، ًتامؤقّ  قاعة االمتحانذين يرغبون في مغادرة حين الّ ، ُيسمح للمرشّ في نهاية الساعة األولى
أوراق يأخذوا  ًتا أالّ مؤقّ  قاعةذين يغادرون الحين الّ على المرشّ  تعّينيأحد المشرفين.  ةرافقوبم واحًدا تلو اآلخر

 .معهم االمتحان

م ورقة امتحان بتقديى لو قاموا ، حتّ الساعة األولى انتهاءا قبل نهائيًّ  قاعة االمتحانحين بمغادرة ال ُيسمح للمرشّ 
تي سيتم لّ ا ورقة االمتحان الخاصة بهدون تسليم من  اح مغادرة القاعة نهائيًّ ال يجوز ألي مرشّ و . فارغةأي  بيضاء
 .فارغةبيضاء أي  الطالب ورقة قّدم، حتى لو القسم العلوي منهاملء 

 

 المحضر .4

ل ه. ونعوقّ يو  كتب المشرفون محضًرافي نهاية االختبار، ي وراق إلى قسم إدارة االمتحانات مع أ المحضروُيرس 
 .االمتحان

ْير االمتحانر ذكُ ي  و  ته، مدّ و  المشرفين، وعنوان االختبار اءعلى وجه الخصوص: مكان االختبار، واسم محضُر س 
 أحداث أخرى.وأي مّلحظات أو 
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 التصحيح واعتماد النتائج. ٤
 

 لجنة التحكيمتكوين ومداوالت  .أ

 .ورئيسهاالتحكيم  لجنة   دوموني اونيفرسيتاس رئيُس  نيّ ع  يُ 

البرامج ثناء الشهادات المعتمدة، باست ُتعطى خّللهالكل سنة  ورئيسهاالتحكيم  ة تولوز لجنة  أكاديميّ  عميدُ  نيّ ع  يُ 
 رسمّية.باالتفاق مع الجامعات ال اّلتي ُتعطى

 

 التغّيب عن االمتحان الشامل .ب

 ما.ل فيهالمسجّ  البرنامج أو الشهادة ختباراتجميع ا الحضور إلىيلتزم الطالب ب

 جراءهذا اإل ينطبقو صفر.  إعطائه درجة، بًرا أم المبرّ الغياب ، سواء كان ب عن االختبارتغيّ مالالمرّشح ب عاق  يُ 
في س ذلك على عك صَّ نُ سوى في حال ، )ماجستير( تهأو أطروحالتدّرج  م تقرير  أيًضا على الطالب الذي ال يقدّ 

 رسمّية.فاقية مع جامعة بموجب اتّ  ألقسام المختلفةة باالخاّص  نظمةاأل

لحضور دم اإشعار بعإرسال ، إلى الدورة الثانية اتاختبار الغياب عن ، بما في ذلك ري الغياب غير المبرّ يؤدّ 
 هذه فيو ة. منحة بناًء على معايير اجتماعيّ م ن م ن حصلوا على طالب كان ال ة في حالالمنح الدراسيّ  قسمل

 عوًضا عن تلك اّلتي غاب عنها الطالب. دورة أخرى م ظَّ ن  تُ  الحالة، ال
 

َهةال تطبيقاتالأو عن األعمال و  التقييم المستمرالتغّيب عن  .ت  ةيَّ لِ مَ العَ  أو ُمَوجَّ

انت المادة في حال ك ، سواء كان الغياب مبّرًرا أم ال،على عشرين صفر إعطائه درجةبب تغيّ مالالمرّشح ب عاق  يُ 
ه   ينتطبيق   منأو  ينمستمرَّ  ينتقييم  أو الوحدة الدراسّية المعنّية مؤّلفة من أكثر من  ل يَّ أو ع   ينُمو جَّ أو في حال ين، م 

 كانت المادة أو الوحدة الدراسّية المعنّية مؤّلفة من تقييم  مستمر أو من امتحان نهائي.

يسّلمون الملف إلى المسؤول عن البرنامج الدراسي لكي ، و لفصل الدراسيفي نهاية االمتابعة ضمن األساتذة ي
 يحتسب معّدل الطالب مع أخذ بعين االعتبار غيابات هذا األخير في حال تغّيبه عن أي استحقاق.

، لتقييم الطالب ةً جديد ، طريقةً البرنامجالمسؤول عن  ، بموافقةمادة الدراسّيةالمسؤول عن ال استثنائيًّا األستاذُ  يحّدد
ة أو و ألعمال أكثر، أو درجات أو  واحد مستمرتقييم وهذا في حال تنقص الطالب درجات  ه  ل يَّةع  تطبيقات ُمو جَّ ، م 

يَّم جزئيًّا أو بشكل  كامل عبر التقييم المستمر أو  ألعمال ابسبب غياب مبّرر واحد أو أكثر عن مواد دراسّية ُتق 
ه ة  .والتطبيقات الُمو جَّ
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رجب إرسال ي ل قب  لن يُ و  .المسؤول عن البرنامج الدراسيالغياب في غضون األسبوع الذي يلي الغياب إلى  مبرّ 
رأي   .رر الغياب غير مبرَّ عتب  وسيُ  نقضاء المهلة الزمنّية المحّددةبعد ا مبرّ 

ر الغيابة المستندات تقييم صحّ  يعود إلى المسؤول عن البرنامج الدراسي  .ختباراتعن الدروس واال اّلتي ُتب رّ 
 

 وضع الدرجات ونشر النتائج .ث

العام  ي خّللفى الطّلب نتائجهم ، يتلقّ حصل الطّّلب فيه على درجة فوًراالتقييم المستمر الذي ال ي في إطار
 .الدراسي

 في صفحة "إفادة العّلمات".، موودل على منّصةب تة على الطّّل نتائج المؤقّ الض عر  تُ 

ة نهائيّ  درجاتّل تصبح الف. طأو منح نقا درجاتتعديل ال حرّيةللجنة التحكيم اّلتي تتمّتع بالسيادة في قراراتها  تبقى
 .جنة التحكيملمداولة بعد  إالّ 

ت لجنة التحكيم مداوال بعد، ين(دراسي  الين فصل  نهاية اللكل طالب في نهاية العام الدراسي ) إفادة العّلماتم لَّ س  تُ 
 للدورة الثانية.مداوالت لجنة التحكيم  بعد، ، وعند االقتضاءاألولىللدورة 

 هاخنس بلطّّل إلى ا يعود .بلطّّل إلى ا مطبوعةً ة اإلدارة األكاديميّ لها رس، تُتعطى نسخة واحدة من إفادة العّلمات
ار أي نسخة ، لن يتم إصدفقدان الطالب لإلفادةفي حال  .ةلتلبية احتياجاتهم المستقبليّ  (يقها إن أرادواصدوت)

" حالة لد الكلمتان "مقبول" أو "مؤجّ تحدّ كتابة أو رمز إضافي. و يجب أال يحتوي هذا المستند على أي  أخرى.
 .السنة التي تم تقييمها

 

 المواد الدراسّية االختيارّية .ج

يَّم و  ايًّ سنو  إضافّيةللحصول على نقاط  الدراسّية االختيارّيةالمواد تحتسب   قييم المستمر.حصًرا من خّلل التُتق 
 

 طروحاتصياغة التقارير واأل .ح

   دناه( في والتوقيع عليه )انظر أ )االنتحال( والعلمّية ةالسرقة األدبيّ عدم د بتعهّ  إضافةب من الطالب ُيطل
 وأطروحة. الصفحة األولى من أي تقرير

  ّعبر  ايودعهة ، ونسخة رقميّ تحن(ممأستاذ دة )نسخة واحدة لكل ة مطبوعة ومجلّ م الطالب نسخة ورقيّ يقد
 .المنصة
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 جميع االقتباسات ذكر مصدر من كل بد يجب. 

  ة لمعاقب يتأديبالمجلس بال االستعانةي إلى وقد تؤدّ وغّش انتحال( هي احتيال علمّية ) وأسرقة أدبّية أي
 مرتكبها.

 

 وسائل االستئناف ومهله .خ

 :التقّدم بـه يمكن، فاإلدارة مشكوك فيهخذته ذي اتّ ر الّ القرا إذا اعتبر الطالب أنّ 

 

  ستعطافيّ اتظل م 

 :إرساله إلى ، يجبأمام صاحب القرار

 الّلهوتة عميدة كليّ 

 ة الفلسفةأو عميد كليّ 

 ةة العلوم االجتماعيّ أو عميد كليّ 

 admin@domuni.euالوسائل اإللكترونية على وذلك عبر 
 

  ّتظل م رئاسي 

 رئيس جامعة دوموني اونيفرسيتاس أمام

 secgen@domuni.euالوسائل اإللكترونية على وذلك عبر 
 

  وباستئنا  قضائيّ  \أو 

 ةرئيس محكمة تولوز اإلداريّ  ،اة إقليميًّ ة المختّص أمام المحكمة اإلداريّ 
 

 .دةة محدّ دون أي شروط زمنيّ من  رئاسيّ التظل م وال ستعطافيّ االتظل م بال قّدمتاليمكن 

.ين من تاريخ اإلخطار بالقرارفي غضون شهر   ، فيجب التقّدم بهستئنا  قضائيّ أّما بالنسبة لّل
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 تضا  هذه الفقرة إلى الصفحة األولى من التقرير

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 _______________________________________________________ أدناه )ة(ع، الموقّ أنا
لك شكال، بما في ذاألمن  شور على أي شكل  بأنني أدرك تماًما أن انتحال المستندات أو جزء من مستند من أقرّ 

ا و عن كونه  تهاًكا لحقوق الطبع والنشر فضًّل ل ان، يشكّ اإلنترنت د بأن ، أتعهّ احتيااًل صارًخا. وبناًء على ذلكغشًّ
 هذه األطروحة. تها لكتابة هذا التقرير أوأورد جميع المصادر التي استخدم

 

 :مضاءاإل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والملفات  في الصفحة األولى من جميع التقارير )االنتحال(بعدم السرقة األدبّية والعلمّية د يجب تضمين هذا التعهّ 
 .واألعمال المكتوبة طروحاتواأل

 والعلميّة )االنتحال(تعّهد بعدم السرقة األدبيّة 


