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  سـة قابـجامع              

                                                                       المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس  

  

  

    نظام الدراسة واالمتحانات

  بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس

  

 واالمتحاناتلنظام الدراسة  ددالمح 1998جوان  25قرار وزير التعليم العالي بتاريخ أهم ما جاء في 
مع بعض التراتيب الداخلية   2004فيفري  20في  نقحالمطبق بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس والم

  الخاصة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
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بموجب  علمي تم بعثهاهي مؤسسة تعليم عالي و بحث  المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس
  .1975نوفمبر  14المؤرخ في  75- 75ن عدد القانو

عن  1995ديسمبر  25يتم القبول بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس طبقا للقرار المؤرخ في 
آما يمكن للمدرسة استيعاب عدد  .طريق المناظرة الوطنية للدخول إلى مدارس المهندسين

من المعاهد  في اإلختصاصات المناسبة التطبيقية اتدود من المتميزين الحاصلين على اإلجازمح
  .يتم فتحها آل سنة بالملفات خصوصية وطنية العليا أو الكليات العلمية عن طريق مناظرة

  
  ام الدراسةظن

 أحد فيسنوات تختم بالحصول على الشهادة الوطنية لمهندس  3تمتد الدراسة على 
 :التالية خمسةختصاصات الإلا

 أساليب –الهندسة الكيميائية  -
 آلية –الهندسة الكهربائية  -
 الهندسة المدنية -
 هندسة االتصاالت والشبكات -
 الهندسة الميكانيكية -

أسابيع تربص مهني، في  4سبوعا دراسة وأ 30من السنة األولى والسنة الثانية من  آل تتألف
أسبوع مخصصة إلجراء مشروع نهاية  15أسبوع دراسة و 15حين تتألف السنة الثالثة من 

وحدات مجموعات على  تتوزع الدروس في آل اختصاص من االختصاصاتو  .الدراسات
)groupe de modules( تمثل آل واحدة منها وحدة تقييم معارف. 

يتم أو اختيارية  يتعين على جميع الطلبة اجتيازها يمكن أن تكون إجبارية )modules( الوحدات
 تقدم الدروسو .للقسم تأمينها حسب اختيارات الطلبة ضمن اإلمكانات المادية و البشرية المتاحة

 Travaux(، أشغال مسيرة )Cours Intégrés(في شكل دروس مندمجة   حسب طبيعة الوحدة
Dirigés( أشغال تطبيقية ،)Travaux Pratiques ( وأشغال فردية مؤطرة)Mini Projets, 

Ateliers.. etc.(  ساعة أسبوعيا 30بمعدل.  

الوحدات ومجموعات الوحدات وأشكال تدريس آل وحدة وعدد الساعات الذي تتألف منه في آل 
 .سنة وضارب آل وحدة مبينة بالجداول الملحقة

 الحضور إجباري لكل الدروس واألنشطة التي تحويها برامج التدريس
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  نظام االمتحانات
  
 

  .يتم تقييم معارف الطالب عبر نظام مراقبة مستمرة وامتحان نهائي

 .أو تطبيقية ويةشف/يمكن أن يضم بحسب طبيعة الوحدة اختبارات آتابية نظام المراقبة المستمرة
آل طالب اجتياز اختبار آتابي أو شفوي واحد على األقل لتقييمه على المحتوى يتعين على 

آما يتعين . عن إجراء اإلختبار عصفر في حالة التخلف أو اإلمتناالنظري للوحدة ويتم إسناد 
على آل طالب حضور جميع حصص األشغال التطبيقية و تقديم تقرير في نهاية آل حصة 
لألستاذ المسؤول الذي يتولى وجوبا إسناد عدد عن آل حصة أشغال تطبيقية يؤخذ فيه باإلعتبار 

المقدم و يكون العدد صفرا في حالة تخلف الطالب  التقرير جودة المجهود المبذول و السلوك و
آما يمكن تنظيم امتحان تأليفي عند انتهاء األشغال التطبيقية يتم . أو امتناعه عن حضور الحصة

وفي هذه الحالة يتم إسناد العدد النهائي أخذا بعين  فيه تقييم جملة المعارف التي حصلها الطالب
ليه في اإلمتحان التأليفي واألعداد المسندة على امتداد الحصص و اإلعتبار العدد المتحصل ع

  .  يترك تقدير ذلك للمدرس المسؤول

 أو حصص األشغال التطبيقية و يمكن للطالب الذي يتخلف عن أحد اختبارات المراقبة المستمرة
 إقامة بالمستشفى أو طارئ صحي تمت معاينته –وفاة أحد أفراد العائلة (ألسباب قاهرة 

  .الحصة/لتمكينه من إعادة اإلختبار إلى مدير المدرسةأن يتقدم بمطلب ) بالمدرسة

في شكل اختبارات آتابية يتم تحديد الزمن المخصص لها سلفا  يتم تنظيمه في اإلمتحان النهائي
 دورتين متتاليتين وذلك على من طرف مدير المدرسة

 .اإلدارة فالسنة من طر الدورة الرئيسية التي يتم تحديد تاريخها منذ بداية -
ويرخص في اجتيازها فقط للطلبة الذين لم يتجاوز حجم غياباتهم الحد األقصى 

يحرم آل آما . لساعات التدريس من الحجم الجملي  %01هو المسموح به و 
إلحدى  لساعات المخصصةلمن الحجم الجملي   %20ه طالب تجاوز حجم غيابات

  الخاص بهذه الوحدة اإلمتحان النهائياختبار ن اجتياز الوحدات م
دورة التدارك التي يجب أن تجري أسبوعا على األقل وأربع أسابيع على األآثر  -

لم  نالذياجتيازها فقط للطلبة  يرخص فيو بعد إعالن نتائج الدورة األولى
صل فيها لوحدات التي حو يقتصر ذلك على افي الدورة الرئيسية  ميصرح بقبوله

خذ بعين االعتبار أفضل عددي و يؤ .20من  10 معدل أدنى من علىالطالب 
 .االمتحان النهائي المتحصل عليها في الدورة الرئيسية ودورة التدارك

 بمهما آان سبب التغي آل اختبار يتغيب عنه الطالب في االمتحان النهائييتم إسناد صفر عن و

  

تقوم إدارة المدرسة بإعالم الطلبة بأعدادهم في مختلف اختبارات المراقبة المستمرة و في 
عبر ) بالنسبة للسنوات األولى و الثانية(اختبارات اإلمتحان النهائي المنجزة في السداسي األول 

اية تعليق قائمات األعداد وال يتم اإلعالم بأعداد اختبارات اإلمتحان النهائي المنجزة في نه
النهائي بالنسبة للسنوات  السداسي الثاني بالنسبة للسنوات األولى و الثانية و اختبارات اإلمتحان

  .الثالثة و اختبارات دورة التدارك بالنسبة لجميع المستويات إال بعد مداوالت مجالس األقسام
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بت من الصحة وجود خطأ في العدد المسند إليه أن يتقدم بطلب للتثب يعتقدويمكن للطالب الذي 
و يمكن في هذه الحالة لمدير . ساعة من تعليق قائمة األعداد 48المادية للعدد في أجل ال يتجاوز 

المدرسة  تمكينه من اإلطالع على ورقة اإلمتحان الخاصة به و تكليف األستاذ المسؤول 
  .إن وجد بإصالح أي خطأ مادي

 :يحتسب معدل آل وحدة بإحدى الطرق التالية

 التي تتألف فقط من دروس أو دروس مندمجة المواد -

 2    لنهائيا اإلمتحان    المراقبة المستمرة     المعدل

 ).أو نشاطات فردية مؤطرة(تطبيقية الوحدات التي تتألف فقط من أشغال  -

العدد المسند   المعدل

 المواد التي تتألف من دروس وأشغال تطبيقية -

2    لنهائيا اإلمتحان  األشغال التطبيقية   المراقبة المستمرة       المعدل

مجلس يصرح من قبل و  الوحدات يقع الحصول على المعدل العام أخذا بعين االعتبار ضوارب 
القسم بالقبول في السنة الموالية في الدورة الرئيسية أو دورة التدارك للطالب الذي استوفى 

 :الشرطين التاليين

  .20من  10الحصول على معدل عام يساوي أو يفوق  /1
عات في آل مجموعة من مجمو 20من  08الحصول على معدل يساوي أو يفوق  /2

  .سيدرتال الوحدات آما وقع تحديدها في برنامج

وعلى  20من  10يمكن بعد دورة التدارك للطالب الذي حصل على معدل عام يساوي أو يفوق 
من السنة األولى أو مجموعة الوحدات  4في مجموعة الوحدات عدد  20من  08معدل يقل عن 

تعتبر الوحدة موضوع اإلمهال و  .من السنة الثانية أن يقبل في السنة الثانية بإمهال 5عدد 
من  08يساوي أو يفوق  لمجموعة الوحدات المعنية  مصادقا عليها عندما يكون المعدل الجديد

20.  

  

  

  

  

  ضمن الضوابط التاليةدود من الطلبة باإلسعاف آما يمكن تمتيع عدد مح

  اإلسعاف ليس حقا  -
التي يمكن بناء عليها النظر في إمكانية اإلسعاف  موضوعيةالشروط يتم تحديد ال -

 .مسبقا المجلس العلمي و يتم إعالم الطلبة و األساتذة بها عن طريق
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يقدر مدى يتدارس مجلس القسم الحاالت التي تستجيب للشروط المحددة سلفا و  -
  .أهليتها للتمتع باإلسعاف و يتخذ قراراته حالة بحالة

 باالنتفاعفي حالة الرسوب يحتفظ الطالب و يرخص في الرسوب مرة واحدة خالل الدراسة،
يمكن للطالب الذي حصل على أآثر من  آما .20من  10بالوحدات التي يساوي معدلها أو يفوق 

إلى أن يتقدم بمطلب  20من  10في األشغال التطبيقية إلحدى الوحدات التي يقل معدلها عن  10
  .قصد إعفائه من إعادة األشغال التطبيقية مدير المدرسة

  

  التربصات

ألولى وآخر في آخر السنة ا بأربعة أسابيع التكوين في آل شعبة يكمل إجباريا بتربصين مهنيين
ذي صبغة مهنية ومؤطر من طرف  بخمسة عشر أسبوعاالسنة الثانية وبمشروع نهاية دراسات 

 .خالل السداسي الثاني من السنة الثالثة مدرس

تحت إشراف  هيعده الطالب الذي تابعتقرير تربصين المهنيين موضوع ليكون آل تربص من ا
آل تربص و يضبط ترآيبتها مدير المدرسةتقرير من قبل لجنة الم يقييتم تمدرس مسؤول و

  .يصرح من قبل اللجنة بأنه غير مقنع يتطلب تربصا تعويضيا ينجز ويقيم بنفس الشروط

مدرسين بما في ذلك المدرس المسؤول ويمكن  3يناقش مشروع نهاية الدراسات أمام لجنة من 
ضوع البحث ليكون عالوة على ذلك آل شخص مشهود بكفاءته في مو ولمدير المدرسة أن يدع

ال يصرح بمناقشة مشروع نهاية الدراسات إال للطلبة الذين نجحوا في امتحان و  طرفا في اللجنة
  .السنة الثالثة والذين حصلوا على المصادقة في الوحدات موضوع اإلمهال

يمكن إجراء دروس السنة الثالثة والتربصات ومشاريع التخرج في مؤسسة أجنبية تربطها 
مصادق عليها مع المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، في هذه الحالة يتم تقييم التكوين اتفاقيات 

  .بالمؤسسة المستقبلة وتحتسب نتائج التقييم آما هي بالمدرسة
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  الشهادة الوطنية لمهندس

 :تمنح الشهادة الوطنية لمهندس لطلبة السنة الثالثة الذين استوفوا الشروط التالية

  .على المصادقة على الوحدات موضوع اإلمهالالحصول / 1
  .السنة الثالثة بنجاح امتحاناتاجتياز / 2
  .الحصول على المصادقة على آل التربصات المطلوبة/ 3
  .في مشروع نهاية الدراسات 20من  10الحصول على عدد يساوي أو يفوق / 4

أو لم يناقشوا بنجاح مشروع  يمكن للطلبة الذين لم يحصلوا على المصادقة على تربصاتهمو 
  .نهاية الدراسات أن ينتفعوا لهذا الغرض بتمديد في الدراسة يمكن أن يصل إلى ستة أشهر
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  توصيات عامة

  

يتعين على آل طالب يدرس بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس اإللتزام بمجموعة من الضوابط 
  القانونية و السلوآية بما يشمل

تقديم  –دفع معاليم التسجيل (القيام بجميع اإلجراءات اإلدارية الواجبة عليه  -
 .ضمن اآلجال المحددة...) الوثائق الالزمة

 .احترام ما جاء في نظام الدراسة و اإلمتحانات أعاله -
عدم اإلمتناع الفردي أو الجماعي عن دخول حصص الدرس أو حصص  -

 و احترام أوقات الدخول و الخروج المنصوص عليها بجداول األوقات  اإلمتحان
 .اإلمتناع عن محاولة الغش في اإلمتحانات -
 .احترام المدرسة و جميع المنتمين إليها من مدرسين و إداريين و طلبة و عملة -
 .و المحافظة على مبانيها و محتوياتها درسةلمساهمة في نظافة الما -
المؤسسات أو  المقدسات أو تخدش الحياء أو تسيء إلىدم اإلتيان بممارسات ع -

 .األشخاص
 اإللتزام بكشف الهوية عند آل طلب سواء عند الدخول أو داخل حرم المدرسة -
 اإللتزام بعدم القيام بأي نشاط سياسي داخل المدرسة  -

 يمكن لمدير المدرسة في حالة تجاوز طالب أحد هذه الضوابط أن يقوم حسب تقديره للتجاوز
  المقترف

 بإجراءات تأديبية محدودة تشمل إسناد إنذار أو توبيخ للطالب -
تطور العقوبة إلى إحالة الطالب إلى مجلس التأديب و في هذه الحالة يمكن أن ت -

أو ) يوم أو ثالثة أيام أو خمسة عشر يوما أو نهائي(الرفت لمدة يحددها المجلس 
  .الحرمان من إجراء دورة امتحان نهائي آاملة


