جامعة محمد الخامس الرباط
المدرسة العليا لألساتذة

ميثاق حسن السلوك وتقييم المعارف والمؤهالت
(مصادق عليه من طرف مجلس المؤسسة)

توحيد طرق تقييم المعارف و المؤهالت والكفايات وتعريف المخالفات الالتربوية وتحديد العقوبات المطبقة.
بناء على القانون رقم  00.00المتعلق بتنظيم التعليم العالي ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  0.00.011بتاريخ
 01ماي  0000؛
و على المرسوم رقم  0.04..1بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسالك الدراسات العليا ،وكذا الشهادات
الوطنية المطابقة كما تم تتميمه وتغييره ؛
وعلى مذكـرة السيد وزير التعليم العـالي والبحث العلمي وتكوين األطـر رقم  00.1/00بتـاريخ  10يناير 0004
الخاصة بدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لإلجازة في الدراسات األساسية واإلجازة المهنية ؛
وعلى المادة ( ن د  ) 5من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك اإلجازة في الدراسات األساسية واإلجازة
المهنية ؛
واعتبارا لكون المؤسسة ذات استقطاب محدود ؛
يتحدد نظام تقييم المعارف والمؤهالت والكفايات لسلك اإلجازة والماستر في المحاور التالية  :حقوق وواجبات
الطالب(ة) ،نظام الدراسة والمواظبة وضوابط المراقبات و المخالفات الالتربوية والغش والتأخر والتغيب عن
الدراسة و اإلجراءات التأديبية.
مقتضيات عامة
 تلتـزم إدارة المؤسسة إخبار الطلبـة عـن طريـق مختلـف الوسـائل المتاحـة بجميـع النصـوص القانونيـة الخاصـة بهـموالمتعلقـة بتنظيـم الدراسـة وتسـيير المؤسسة ،
 يمنــح لــكل طالــب(ة) شــهادة مدرســية وبطاقــة طالــب(ة) تجــدد كل ســنة جامعيــة ، كل طالــب عنــد تســجيله(ا) مطالــب (ة) بقــراءة نظام تقييم المعارف و المصادقــة عليــه وااللتــزام بــه.حقوق و واجبات الطالب(ة)
-

للطالـب(ة) الحـق فـي :







أن يستفيد مـن تأطيـر جيد ونوعي تسـتعمل فيه طرق بيداغوجيـة عصريـة ،
أن يحظى باالحترام والكرامة من قبل األطر اإلدارية والتربوية على أساس احترام اآلخر و عدم المس بكرامته و
سالمته ،
أال يخضع ألي تمييز له عالقة بالجنس أو بأية خصوصيات أخرى ،
أن يتمتع ب حريـة التعبيـر والـرأي ،علـى أن يتـم ذلـك فـي إطـار احتـرام التنظيمات التي تحكم سـير المؤسسـات
الجامعية ،
أن ينظم أنشطة ثقافية وعلمية داخل المؤسسة بناء على طلب خطي موجه إلى مدير المؤسسة يحدد فيه المرافق
المطلوبة ،موضوع وتاريخ النشاط ،و أسماء أعضاء اللجنة المنظمة وذلك  51يوما قبل موعد النشاط.
أن يطلع على برنامـج الـوحدات فـي بدايـة كل فصل ،وأن توضـع تحـت تصرفـه الدعائـم التعليميـة (المصـادر
والمراجـع والمطبوعات) ،.....
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-

-

أن تسلم له/ها نقط االمتحـان ويسمح لـه/ها ،عنـد االقتضـاء ،باالطـالع علـى ورقة االمتحـان بعد تقديمه/ها لطلب
في الموضوع ،في أجل ال يتعدى  4.ساعة بعد اإلعالن عن النتائج ،إلى مصلحة الشؤون الطالبية الذي تحيله
على أستاذ المادة المعنية باألمر ليجيبه في أجل ال يتعدى أسبوعا ،
أن يطلع على ملفه التأديبي في حالة ارتكاب أفعال تستوجب عقوبات تأديبية داخل أجل أقصاه ثمانية أيام بعد إخباره.

يجب على الطالب(ة) :
 أن يقدم معلومات سليمة و دقيقة عند قيامه/ها بعملية التسجيل تحت طائلة المتابعة القانونية ،و أن يفي بالتزاماته
اإلدارية تجاه المؤسسة ،
 أن يحترم جميع التدابير المتعلقة بنظام الدراسة واالمتحانات ،
 أن ال يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره ،
 أن يتصف بالحس المدني و يتحلى بسلوك الئق وأن يحترم قواعد األمـن والنظافة وأن يحافظ على تجهيزات
المؤسسة واألماكـن المخصصـة للدراسـة وكل الوسـائل التـي يتـم وضعهـا رهن إشارته/ها فـي كامل المؤسسـة ،
 أن ال ينظم أنشطة أو لجان أو جمعيات أو ينشر صحف أو مقاالت ويوزعها أو يجمع أموال أو توقيعات قبل
الحصول على ترخيص مسبق من إدارة المؤسسة ،
كما يمنع عليه/ها منعا كليا استخدام الهاتف النقال وآالت التسجيل والتصوير داخل القاعات والمدرجات أثناء حصص الدروس
واالمتحانات.
المواظبة والغياب

 حضور الطالب/ة ضروري في كل الحصص. حضــور األعمــال التوجيهـيـة وحصص الدروس النظرية واألعمــال التطبيقيــة أو الميدانية إجبــاري وعلى الطالب(ة)المتغيب(ة) أن يبرر غيابه بالحجج و الوثائق الرسمية المقبولة إداريا و تربويا لدى المنسق(ة) البيداغوجي للمسلك ،
 كل طالب(ة) تأخر عن موعد الدرس ب  00دقائق ال يقبله/ها األستاذ(ة) داخل الفصل ،وكل طالب(ة) غير مقبول في إحدىالحصص نظرا لتأخره/ها أو بسبب سلوكه/ها يعتبر غائبا خالل الحصة كلها و لألستاذ(ة) كامل الصالحية في قبول أو رفض
دخول طالب(ة) تكرر(ت) تأخره/ها.

-

ضوابط المراقبات
يحدد الفريق البيداغوجي في كل مسلك كيفية تنظيم وإجراء المراقبات في كل وحدة مع اقتراح المدة الزمنية المالئمة لكل
مراقبة ووضع جدولة للحراسة في المراقبة النهائية ،
يتم تقييم معارف ومكتسبات الطلبة بواسطة مراقبة مستمرة أو أكثر في كل وحدة من وحدات المسلك ،باإلضافة إلى المراقبة
النهائية ،سواء في الفصل الخريفي أو الفصل الربيعي ،ويتم ذلك عن طريق التنسيق بين منسق المسلك ومنسقي الوحدات.

 ال يسمح ألي طالب(ة) المشاركة في المراقبات إذا : لم يكن مصحوبا/ة ببطاقة الطالب(ة) والبطاقة الوطنية ،
 لم يكن مسجال/ة في القوائم الرسمية للمؤسسة ،
 وصل/ت إلى قاعة االمتحان  05دقيقة بعد توزيع المواضيع.
كما ال يسمح له/ها :
 مغادرة قاعة االمتحان إال بعد مضي نصف ساعة من توزيع مواضيع االمتحان و ال يسمح له بالعودة مرة ثانية بعد
تسليمه ورقة االمتحان ،
 احتفاظه أثناء المراقبات بالمحفظات أو الكتب أو بأية وثيقة أو مستند أو هاتف نقال ،أو أية آلة معلوماتية ،ما لم يكن له
ترخيص استثنائي من طرف أستاذ (ة ) الوحدة التي تجرى فيها المراقبة.
الغياب في المراقبة النهائية والمراقبة المستمرة واألشغال التطبيقية
المراقبة النهائية:
 يمنـح الطالـب(ة) عنـد غيـاب غيـر مبـرر عالمـة صفـر فـي المراقبة النهائـية فـي تلـك الوحدة وال يسـتفيد مـن دورتـهاالسـتدراكية إال إذا ارتأى الفريق البيداغوجي للمسلك أن يمنحه/ها فرصة الجتياز دورة استدراكية إذا توفرت الشروط لذلك ،
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 في حالة الغياب المبرر خالل حصة المراقبة النهائية يستفيد الطالب(ة) المتغيب(ة) ،بترخيص من الفريق البيداغوجي للمسك،الجتياز مراقبة استدراكية ،
المراقبة المستمرة :
 كل غياب غير مبرر عن حصص المراقبة المستمرة للمعارف يستوجب النقطة صفر وتبقى ألستاذ(ة) الوحدة المعنية صالحيةالتصرف بما يراه الئقا.
األشغال التطبيقية :
-

إذا كان غياب الطالب(ة) مبررا في األشغال التطبيقية فيتم احتساب المعدل بمراعاة مجموع المراقبات التي حضرها ونقطة
المراقبة النهائية لألشغال التطبيقية وتبقى لألستاذ(ة) الصالحية في اتخاذ التدابير المناسبة ،

-

يمكن أن يتعرض للطرد كل طالب(ة) تغيب/ت ،بدون سبب مقبول ،خالل المراقبة النهائية لوحدة أو أكثر خالل الفصل.
الغش و الممارسات الالتربوية داخل المؤسسة

بناء على القانون رقم  00.00المتعلق بتنظيم التعليم العالي ،والسيما المادة  00منه ،وطبقا للمرسوم رقم 0.00.001الصادر في
0.من شوال ( 040.الموافق  0.أكتوبر  )000.المتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة يعتبر مجلس المؤسسة الهيئة العليا
للبت في حالة الغش ،وهو أيضا المكلف باتخاذ اإلجراءات التأديبية اتجاه كل طالب يخل بالشروط المنظمة للدراسة و االختبارات
و المراقبات.
يدخل في دائرة الغش :




-

أساليب الخداع في االختبارات و المراقبات و ما يرتكبه الطالب/ة من مخالفات شفهيا ً  ،أو ورقيا ً أو إلكترونيا ،
الوثائق أو الوسائل االلكترونية و المعلوماتية الغير المسموح بها التي تضبط أثناء المراقبة بحوزة الطالب/ة ،سواء
استعملها أو سلمها للغير ،أو تسلمها من غيره ،
الكتابات ،التي لها عالقة مع مادة المراقبة ،على األوراق غير المرخص بها والطاوالت و الكراسي والمقلمات والثياب
والجدران أو أي وسيلة أخرى ،
استالل المعلومات من مصادرها دون اإلشارة لمرجعها في التقارير والواجبات ومشاريع التخرج.

للمشرف(ة) على الحراسة الحق في :
 التحقق ،في حالة الشك ،من عدم توفر الطالب(ة) على الهواتف النقالة والوسائل اإللكترونية األخرى المحظور
حيازتها داخل الفضاءات المخصصة لالمتحان ،
 توجيه إنذار للطلبة و الطالبات في حالة التواصل الشفوي أو باإلشارات ( مناقشة الموضوع ،التعمد في وضع ورقة
الوسخ أو ورقة االمتحان بشكل يسمح بالغش) أو تنقيلهم/هن إلى مكان أخر و تحرير تقرير عن حالة الغش في حالة
عدم التوقف عن الممارسة السابقة و تقديمه إلى اإلدارة ،
 إخراج الطلبة/الطلبات في حالة استعمال أو تبادل وثائق ،أو آالت الكترونية و معلوماتية ،أو أوراق تسويد و تحرير
محضر بالنازلة يضمن الوثائق المحجوزة ،وإذا كانت تتعلق بآالت الكترونية (مثل الحاسوب و الهاتف المحمول و
غير ذلك) يشار إليها في المحضر.

-

تسلم المحاضر التي تحرر في حاالت الغش الثابـت أو التشـويش خــالل االمتحــان أو المخالفات الالتربوية إلى المجلس
التأديبي المنبثق عن مجلس المؤسسة و الذي يتمتع بصالحية اتخاذ اإلجراءات المناسبة لكل حالة.

-

يستدعى الطالــب/ة للمثــول أمــام المجلس التأديبي للمؤسسة في اليوم والساعة المحددين له/ها ويعتبر عدم الحضور بمثابة
الحضور،
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-

يعلن المجلس التأديبي عن نتائج مداوالته في أجل أقصاه أسبوعين يسري ابتداء من تاريخ إحالة الملف التأديبي عليه ثم يخبر
مجلس المؤسسة بالقرارات المتخذة.
اإلجراءات التأديبية عن الغياب والغش والممارسات الال تربوية

اإلجراءات التأديبية عن الغياب :
يعاقب الغياب الغير المبرر المتراكم خالل أي فصل على النحو التالي :
 حصتين في الوحدة :تنبيه الطالب(ة) شفويا ً يصدر عن أستاذ(ة) المادة؛
 ثالث حصص في الوحدة :إنذار يصدر عن منسق(ة) المسلك؛
 أربع حصص في الوحدة :إنذار يصدر عن إدارة المؤسسة؛
 خمس حصص في الوحدة :يمنع الطالب(ة) من متابعة الوحدة واجتياز المراقبة النهائية ؛
 كل غياب غير مبرر خالل األشغال التطبيقية ،ال يخول للطالب(ة) اجتياز المراقبة النهائية ،
 ال يعتبـر الغياب المبـرر مقبـوال إذا تجـاوز أجـل ثالثـة أيـام بعـد الغيـاب ،
 كل غياب غير مبرر لمدة أربعة أسابيع متتالية يعتبر انقطاعا عن الدراسة ،
 ال يرخــص للطالــب(ة) المتخلــي(ة) أو المقصــى(ة) بإعــادة اإلدمــاج إال مــرة واحــدة خــالل مســاره/ها
الدراســي ،وذلــك بعــد دراســة الملفــ وحســب األماكــن البيداغوجية.
اإلجراءات التأديبية عن الغش :
يعاقب الطالب(ة) المضبوط(ة) في حالة ثبوت الغش أو محاولة الغش بإحدى العقوبات التالية :
منح عالمة صفر على عشرين آليا في الوحدة المعنية ،

إلغاء نتيجة الفصل ،أي عدم احتساب نقط وحدات الفصل ،

التوقيف لمدة فصلين أو أكثر أو الطرد النهائي بعد موافقة مجلس المؤسسة ثم مجلس الجامعة.

اإلجراءات التأديبية عن الممارسات الال تربوية:
 تتراوح العقوبة بين اإلنذار والتوبيخ واإلقصاء من متابعة الدراسة لمدة فصل واحد أو فصلين اثنين أو الطرد النهائي من
المؤسسة أو الجامعة مع المتابعة القضائية في حق كل من قام بالممارسات الغير الالئقة اآلتية داخل الحرم الجامعي :
 انتحال شخصية الغير والتزوير ،
 االستخدام المتعمد للعنف اللفظي أو الجسدي داخل المؤسسة ضد الطلبة أو اإلداريين أو األساتذة ،...
 إتالف أي من ممتلكات المؤسسة (األدوات و األجهزة )......
 اإلخالل باألمن العام داخل المؤسسة،
 التعاطي للمخدرات أو الكحول.
وبعد االتفاق على نوع العقوبة يبلغ قرار العقوبة للمعني(ة) باألمر و يدرج في ملفه/ها البيداغوجي و ينشر في المؤسسة و في
باقي المؤسسـات األخرى التابعة للجامعة إذا كانـت العقوبـة تتمثـل فـي اإلقصـاء لمـدة فصلين علـى األقـل.
بعد انقضاء مدة العقوبة ،يحق للطالب التمتع بجميع حقوقه الجامعية من جديد وتلغى كل األحكام المخالفة لهذا القرار.

المصادقة
أنا الموقع أسفله .................................................................طالب(ة) بالمدرسة العليا لألساتذة بالرباط ،
مسلك  ، ........................................................... ..... ......شعبة................. ...............................
أصرح بأنني اطلعت على محتوى نظام تقييم المعارف و المؤهالت والكفايات للمؤسسة وألتزم باحترام وتطبيق كل المواد
والبنود الواردة طيه.
حـرر ب...........................................

يــومه ................................. :
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