التعليمات االمتحانية رقم ( )431لسنة 0222
المادة  - 1-تسري هذه التعلٌمات على الجامعات وهٌئة التعلٌم التقنيً والللٌيات والمعاهيد
التابعة للل منها .
الميادة  - 2-اوال – ٌحيدد مجليا الللٌية او مجليا المعهيد بيامتراج ميا مجليا القسييم او
الفرع فً الللٌة التً التوجيد فٌهيا امسي ام عيدد امتحانيات السيعً ونوعهيا ولٌفٌية اجرائهيا
واحتساب نسبها على اا التقل درجة السعً عيا  %33ثالثيٌا ميا المئية وال ت ٌيد عليى
 %53خمسييٌا مييا المئيية مييا الدرجيية النهائٌيية عييدا المواةييٌع ذات ال بٌعيية العملٌييية
والت بٌقٌة فٌترك تحدٌد نسبها لمجلا الجامعة او مجلا هٌئة التعلٌم التقنً .
ثانٌييا – تلييوا االمتحانييات النهائٌيية فييً النييفو المنتهٌيية لللٌييات ال ييب يياملة لييبع
المواةٌع التً ٌحددها مجلا الللٌة وٌحتسب السعً السنوي لمواةٌع الني السيادا
فً الللٌات ال بٌة بنسبة ( )%23ع رٌا ما المئة ما الدرجة النهائٌة .
المييادة  - 3-اوال – ٌلييوا االمتحيياا ال نهييائً الفنييلً او السيينوي للييدورٌا االول والثييانً
سرٌا فً جمٌع المواةٌع .
ثانٌا – ٌتةما االمتحاا الفنلً او السنوي مفردات المواةيٌع المقيررة خيالل الفنيل او
السينة عليى اا ال تقيل ميدة الدراسية لليدروا الفنيلٌة عيا ( )15خمسية ع يرة اسييبوعا
والدروا السنوٌة عا ( )33ثالثٌا اسبوعا وال تدخل ةما ذلك اٌام االمتحانات النهائٌية
والع ل الدراسٌة .
المادة ٌ - 4-لتي م عةيو الهٌئية التدرٌسيٌة ببرمجية مفيردات المواةيٌع التيً ٌدرسيها ميع
تو ٌييع الييدرجات علييى السييعً السيينوي واالمتحيياا النهييائً وٌعلييا ذلييك فييً بييد السيينة
الدراسييٌة واعييالا درجييات السييعً السيينوي لل لبيية بمييا الٌييع عييا خمسيية اٌييام مبييل بييد
االمتحانات النهائٌة ما خالل القسم بعد منادمة رئٌا القسم او رئٌا الفرع فً الللٌات
التييً لييٌا فٌهييا امسييام وٌحييع لل الييب االعتييرا علييى الدرجيية او تنييحٌ الخ ي خييالل
الفترة المذلورة .
المادة ٌ - 5-ؤل مجلا الللٌة او المعهد  ،بامتراج ما العمٌد لجنة دائمٌة او الثر الدارة
االمتحانات حالل العام الدراسً .
المادة  - 6-تلوا درجة النجاج النغرى ( )%53خمسوا ما المئة للل موةوع .
المييادة ٌ - 7-حسييب لييل موةييوعٌا فنييلٌٌا فيييً الللٌييات التييً تعتمييد الن ييام الفنيييلً
موةوعا سنوٌا واحدا اال فً حالة اا ٌلوا عدد ساعات الموةوع الفنيلً مسياوٌا للحيد
االدنى لعدد ساعات الدراسة للموةوع الواحد حالل العام الدراسً .

المييادة  - 8-اوال ٌ -سييم لل الييب الراسييب بنن ي المواةييٌع او امييل فييً امتحانييات الييدور
االول بادا امتحانات الدور الثانً فً المواةٌع التً رسب فٌها  3وبعلسي ٌعتبير راسيبا
ما الدور االول باس تثنا لبة الن المنتهً فً للٌات ال ب .
ثانٌيا – اذا اعتبير ال الييب راسيبا فييً اي ميا الييدورٌا االول او الثيانً ٌعٌييد السينة دوامييا
وامتحانا فً جمٌع المواةٌع التً رسب فٌها وليذلك التيً حنيل فٌهيا عليى تقيدٌر مقبيول
مع مراعاة ما ورد باحلام المادة ( )18ما هذه التعلٌمات .
ثالثا – ٌعفى ال الب الراسب ما المواةٌع المحذوفة وٌ الب بالمواةيٌع المسيتحدثة فيً
نف عند تبدٌل المناهج الدراسيٌة عليى اا ال ٌيؤدي ذليك اليى انتقالي اليى ني اعليى او
تخرج اال اذا لاا غٌر م لوبا لموةوع مع مراعاة ما ورد بالبند .
رابعيا – فيً حالية نجياج ال اليب بجمٌيع المواةيٌع فيً المرحلية الدراسيٌة التيً هيو فٌهييا
ورسوب فً بع المواةٌع المحمل بها ما ن ادنى فٌتم نجاح للن االعلى وٌبقيى
محمال بالمواةٌع التً رسب فٌها وٌتوجب علٌ النجاج فٌها فً السنة الالحقة حتيى وليو
ٌنج بمواةٌع الن االعلى .
المادة – ٌ - 9عتبر ال الب راسبا فً اي موةوع اذا تجاو ت غٌاباتي ( )%13ع ير ميا
المئة ما الساعات المقررة لذلك الموةوع بدوا عيذر م يروع او ( )%15خميا ع يرة
بعذر م روع ٌقره مجلا الللٌة او المعهد .
المييادة  - 13-لل الييب الم ييارلة بامتحانييات الييدور الثييانً اذا ليياا عييدم م ييارلت فييً
امتحانييات الييدور االول بعييذر م ييروع ٌقييره مجلييا الللٌيية او المعهييد علييى اا ٌع ي ذلييك
بوثائع رسمٌة وفً احدى الحاالت االتٌة :
اوال  -المر المفاجئ
ثانٌا  -وفاة احد امربا ه ما الدرجة االولى
ثالثا  -حوادث الدها
رابعا  -التومٌ المفاجئ
المادة  - 11-تستثنى المواةٌع الدراسٌة ذات ال ابع العمليً او الت بٌقيً التيً ليٌا فٌهيا
امتحاا نهائً ما ت دٌة امتحاا الدور الثانً وٌحدد ذلك مجلا الللٌة او المعهد فً بداٌية
السنة وتعلا لل لبة .
المادة  - 12-الٌجو تاجٌل امتحاا الدور الثانً باٌة حال ما االحوال .
الميادة  - 13-تن ي ل ( ) 13ع يير درجييات مييا الدرجيية النهائٌيية للموةييوع الييذي نج ي فٌ ي
ال اليب فيً اليدور الثيانً عنيد احتسياب المعيدل عيدا النجياج بدرجية مقبيول فتليوا درجتي
 %53خمسوا ما المئة فً ذلك الموةوع .

المادة ٌ - 14-عد مجلا القسم النتائج النهائٌة وٌرفعها مع تونٌات الى مجليا الللٌية او
المعهد المرارها واعالنها عدا النفو المنتهٌية فٌيتم منيادم ة رئيٌا الجامعية او رئيٌا
هٌئة التعلٌم التقنً علٌها .
المادة  - 15-اوال ٌ -حسب معيدل ال اليب عليى اسياا اليدرجات التيً حنيل علٌهيا فيً ليل
موةوع وٌراعى فً ذلك عدد الوحدات للل موةوع .
ثانٌا  -تعتبر الوحدة جهد ساعة ن رٌة اسبوعٌا ولمدة ( )15خمسة ع ر اسبوعا .
ثالثا – تعا دل لل ساعتٌا عملٌة فً الللٌات ساعة ن رٌة واحدة ولل ثالث ساعات عملٌية
تعادل ساعة ونن ساعة اما فً المعهد فتعادل الساعة العملٌة ساعة ن رٌة .
المادة  - 16-اوال  -تحسب مرتبة التخرج لل الب وفقا لما ٌاتً :
ا  -بالنسبة للدراسة التً مدتها سنتٌا حٌث ٌلوا نسب السنوات الح تساب مرتبة التخرج
لاالتً :
اربعوا ما المئة
السنة االولى %43
ستوا ما المئة
السنة الثانٌة %63
ب  -فً الدراسات التً مدتها ( ) 4اربع سنوات ٌلوا تو ٌع نسب السنوات لاالتً :
ع ر ما المئة
السنة االولى %13
ع روا ما المئة
السنة الثانٌة %23
ثالثوا ما المئة
السنة الثالثة %33
اربعوا ما المئة
السنة الرابعة %43
ج  -فً الدراسات التً مدتها ( ) 5خما سنوات ٌلوا تو ٌع نسب السنوات لاالتً :
خما ما المئة
السنة االولى %5
ع ر ما المئة
السنة الثانٌة %13
خما ع رة ما المئة
السنة الثالثة %15
ثالثوا ما المئة
السنة الرابعة %33
اربعوا ما المئة
السنة الخامسة %43
د  -فً الدراسات التً مدتها ()6
خما ما المئة
السنة االولى %5
خما ما المئة
السنة الثانٌة %5
خما ما المئة
السنة الثالثة %5
ع روا ما المئة
السنة الرابعة %23
خما وع روا ما المئة
السنة الخامسة %25
اربعوا ما المئة
السنة السادسة %43

ثانٌييا – ٌحتسييب معييدل التخييرج بةييرب معييدل ال الييب فييً لييل سيينة فييً النسييبة المئوٌيية
المؤ رة ا ا ذلك وٌلوا المجموع للسنوات الدراسٌة هو معدل تخرج ال الب .
المادة  - 17-اوال  -تعلا النتائج بالتقدٌرات التالٌية لتحدٌيد مسيتوى ال اليب بيٌا النياجحٌا
ما حٌث الدرجات - :
 93تسعوا  133 -مئة
ٌقابل بالدرجات
امتٌا
 83ثمانوا  89 -تسع وثمانوا
جٌد جدا ٌقابل بالدرجات
 73سبعوا  79 -تسع وسبعوا
ٌقابل بالدرجات
جٌد
 63ستوا  69 -تسع وستوا
ٌقابل بالدرجات
متوس
 53خمسوا  59 -تسع وخمسوا
مقبول ٌقابل بالدرجات
 49تسع واربعوا فما دوا
راسب ٌقابل بالدرجات
ثانٌا  -تجبر لسور الدرجة الى درجة واحدة اذا لانت نن
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المادة - 18-اوال  -لمجلا الجامعة او مجلا الهٌئة بنا ا على تونيٌة مجليا الجامعية او
المعهد احتساب سنة عدم رسوب لل الب الذي رسب فيً المواةيٌع التيً ليم ٌ يترك فٌهيا
بالدور ال ثانً فً السنة الثانٌة فً حالة تقدٌم تقرٌرا بٌا مندما ما مبيل لجنية مختنية
فً و ارة النيحة بسيبب خيارج عيا ارادتي او لقيوة مياهرة فيً فتيرة االمتحياا ٌقتنيع بهيا
مجلا الللٌة او المعهد .
ثانٌا  -لمجلا الجامعة او لمجلا الهٌئة بنا ا على تونيٌة ميا مجليا الللٌية او المعهيد
ال سيماج لل اليب الراسيب فيً السينة المنتهٌية لسينتٌا متتيالٌتٌا ولياا رسيوب فيً السينة
الثانٌيية بموةييوع سيينوي واحييد او بموةييوعٌا فنييلٌٌا بيياا ٌييؤدي االمتحيياا فييً السيينة
الثالثيية علييى اا ٌلييوا مومف ي مييا الخدميية العسييلرٌة سييلٌما وال ٌلييوا مييد امةييى المييدة
المسموج بها لبقائ فً الللٌة او المعهد .
المادة  - 19-تنتهً عالمة ال الب بالللٌة او المعهد فً احدى الحالتٌا االتٌتٌا :
اوال  -اذا رسب سنتٌا متتالٌتٌا فً نف .
ثانٌا  -اذا تجياو ال اليب ةيع الفتيرة المحيددة المقيررة للدراسية فيً تخنني بميا فٌهيا
سينوات الرسييوب وعييدم الرسييوب والت جٌييل واٌيية سيينوات اخييرى مةييافة لل الييب او عنييد
انتقال لدراسة اخرى .
الميادة  - 23-اذا ثبييت غييط ال الييب او محاوليية الغيط فييً اي مييا االمتحانييات الٌومٌيية او
االسبوعٌة او ال هرٌة او الفنلٌة النهائٌة ٌعتبر راسبا فً جمٌيع المواةيٌع لتليك السينة
واذا تلرر ذلك ٌفنل ما الللٌة او المعهد وٌرما مٌده ما سجالتها .

المييادة  - 21-اوال  -لل الييب اا ٌؤجييل دراسييت لسيينة واحييدة السييباب م ييروعة ٌقتنييع بهييا
مجلا الللٌة او المعهد على اا ٌقيدم ليب التاجٌيل م بيل ثالثيٌا ٌوميا فيً االميل ميا بداٌية
االمتحاا النهائً .
ثانٌا  -لرئٌا الجامعة او رئٌا الهٌئة بنا على تونٌة مجلا الللٌة او المعهد اا ٌؤجل
دراسة ال الب لسنة ثانٌة والسباب م يروعة ٌقتنيع بهيا عليى اا ٌقيدم ليب التاجٌيل مبيل
ثالثٌا ٌوما فً االمل ما بداٌة االمتحاا النهائً .
ثالثا  -الٌجو تاجٌل دراسة ال الب فيً الللٌيات او المعاهيد التيً تتبيع الن يام الفنيلً فيً
الفنل الدراسً الثانً اال اذا لاا بسيبب خيارج عيا ارادتي واا ٌليوا ناجحيا فيً الفنيل
الدراسً االول وفً هذه الحالة ٌعتبر التاجٌل للسنة الدراسٌة بالملها .
رابعا  -للو ٌر او ما ٌخول ما رؤسا الجامعات او الهٌئة بنا على تونيٌة ميا مجليا
الجامعة او هٌئة التعلٌم التقنً والسباب م يروعة ٌقتنيع بهيا تاجٌيل دراسية ال اليب سينة
ثالثة مع مراعاة ما جا فً المادة ( )19ما هذه التعلٌمات .
المادة  - 22-تلغى التعلٌمات االمتحانٌة عدد ( )7لسنة 3 1989
المادة  - 23-تن ير هيذه التعلٌميات فيً الجرٌيدة الرسيمٌة وتعيد نافيذة ميا السينة الدراسيٌة
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التعدٌل الثانً للتعلٌمات االمتحانٌة
المادة ٌ - 1-لغى نص المادة ( ) 8ما التعلٌمات االمتحانٌة رمم ( )134لسنة  2333وٌحل
محل ما ٌاتً :
الميادة  - 8-اوال ٌ -سيم لل اليب الراسييب بنني المواةيٌع ( بجبير اللسيير فيً حالية عييدد
المواةٌع الفردي لنال ال الب) او امل فً امتحانات الدور االول بيادا امتحانيات اليدور
الثانً فً المواةٌع التً رسب فٌها وبعلس ٌعتبر راسبا فً اليدور االول باسيتثنا لبية
الن المنتهً فً للٌة ال ب مع مراعاة ما ورد بالمادة ( )23ما هذه التعلٌمات .
ثانٌا  -اذا اعتبر ال الب راسبا فً اي دور ما اليدورٌا االول او الثيانً ٌعٌيد السينة دواميا
وامتحانا فً المواةٌع التً رسب فٌها ولذلك المواد التً حنل فٌها على تقدٌر مقبول .
ثالثا ٌ -عفى ال الب الراسب ما المواةيٌع المحذوفية وٌ اليب بالمواةيٌع المسيتحدثة فيً
نف عند تبدٌل المناهج الدراسيٌة عليى اا ال ٌيؤدي ذليك اليى انتقالي اليى ني اعليى او
تخرج اال اذا لاا غٌر م لوب لموةوع مع مراعاة ما ورد بالبند (ثانٌا) ما هذه المادة.
رابعيا  -فييً حاليية نجيياج ال الييب بجمٌييع المواةييٌع فييً المرحليية الدراسييٌة التييً هييو فٌه يا
ورسوب فً بع المواد المحمل بها ما ن ادنى فٌتم نجاح الى الن االعلى وٌبقى
محمال بالمواةٌع التً رسب فٌها وٌتوجب علٌ النجاج فٌها فيً السينة الالحقية حتيى ليو
نج بمواةٌع الن االعلى .
المادة ٌ - 2-ةا ما ٌلً الى نص المادة ( ) 16ما التعلٌمات وٌلوا البند (ثالثا) من :
ثالثا  -تحسب مرتبة النجاج لل الب الذي ٌقبل فيً ني اعليى ميا الني االول (لاالوائيل
ما خرٌجً المعاهد المقبولٌا فيً الني الثيانً او فيً حياالت االنتقيال ميا خيارج الق ير
وغٌرهييا) للسيينوات التييً درسييها فق ي وبيينفا النسييب المقييررة عنفييا للييل مرحليية معيياد
احتسابها الى (. )%133
المادة ٌ - 3-لغى نص المادة ( ) 17ما التعلٌمات وٌحل محل ما ٌاتً :
المادة  - 17-اوال  -تعلا النتائج بالتقدٌرات التالٌية لتحدٌيد مسيتوى ال اليب بيٌا النياجحٌا
ما حٌث الدرجات :
امتٌا – ٌقابل بالدرجات 93-تسعوا 133 -مائة
جٌد جدا – ٌقابل بالدرجات –  83ثمانوا – امل ما تسعٌا
جٌد – ٌقابل بالدرجات –  73سبعوا – امل ما ثمانوا
متوس – ٌقابل بالدرجات –  63ستوا – امل ما  73سبعٌا
مقبول – ٌقابل بالدرجات –  53خمسوا – امل ما  63ستوا
راسب – ٌقابل بالدرجات –  49تسع واربعوا فما دوا
ثانٌا – تجبر لسور الدرجة الى درجة نحٌحة اذا لان ت ننفا او الثر للموةوع الواحد .
ثالثا – الٌجو جبر لسور الدرجة الى درجة نحٌحة بالنسبة للمعدل 3

المادة ٌ - 4-لغى نص المادة ( 19ملررة) ما التعلٌمات وٌحل محل ما ٌاتً :
المادة  - 19-ملررة –
اوال -ا ٌ -قبييل ال لبيية المرمنيية مٌييودهم مييا الدراسييات النييباحٌة فييً للٌييات ومعاهييد ذات
تخنيص مختلي وحيدود مبيول ادنيى فيً المعييدل لتليك السينة عيا الللٌيات والمعاهيد التييً
رمنت مٌودهم فٌهيا وحسيب اختٌيارهم  3وتتيولى اليو ارة تيو ٌعهم بيٌا الللٌيات والمعاهيد
وفع استمارة خانة تعد لهذا الغر على اا الٌ ٌد عددهم على  %13ميا خ ية القبيول
فً الللٌة او المعهد  3وٌةا هذا العدد الى خ ة القبول المقررة سينوٌا وٌلتحيع ال لبية
بد ا ما النفو االولى ولمجلا الللٌة او المعهد اعفاؤهم ما بع المواةٌع .
ب  -فً حالة ترمٌا مٌد ال لبية الم يمولٌا باحليام الفقيرة (ا) ميا هيذا البنيد تيرما مٌيودهم
نهائٌا ما سجالت الللٌات النباحٌة .
ثانٌا -ا ٌ -قبل ا ل لبة المرمنة مٌودهم فً النفو االولى والثانٌية فيً الللٌيات  /الدراسيات
النيباحٌة فييً الني مييا االختنياص المنييا ر او المقيارب لتخنييص ليل ميينهم فيً احييد
معاهد هٌئة التعلٌم التقنً  /الدراسات النباحٌة او المسائٌة .
ب ٌ -قبيل ال لبية المرمنية مٌيودهم فيً النيفو الثانٌية فميا فيوع فيً الللٌيات  /الدراسيات
النباحٌة فً الن الثيانً فيً االختنياص المنيا ر او المقيارب لتخنيص ليل مينهم فيً
احد معاهد هئٌة التعلٌم التقنً م الدراسات النباحٌة او المسائٌة .
ج  -تسري احلام الفقرتٌا (ا) و (ب) ما هذا البند على ال لبة المرمنة مٌودهم فً الللٌات
 /الدراسات المسائٌة لقبولهم فً احد معاهد هٌئة التعلٌم التقنً المسائٌة .
د ٌ -عاد ال لبة المرمنية مٌيودهم فيً العاهيد التقنٌية فيً الدراسيات النيباحٌة ميا خرٌجيً
المدارا المهنٌة الى نفا نفوفهم واختناناتهم فً الدراسات المسائٌة .
السييادا مييا للٌييات ال ييب فرنيية ادا

ثالثييا ٌ -ميين ال لبيية المرمنيية مٌييودهم فييً الن ي
االمتحاا وبدورٌا فق .
رابعا – تعتبر احلام البنود (اوال) و (ثانٌا) ما هذه المادة خٌارات مستقلة الٌجو لل لبية
المرمنة مٌودهم الجمع بٌنها .
خامسا – الٌ مل باحلام هذه المادة ال لبة الذٌا لاا مبولهم فً الللٌات والمعاهد بامتٌا
خاص بهم وهم ( الع رة ا الوائيل والمتمٌي وا ميا المعاهيد والخمسية االوائيل عليى الق ير
فً االعدادٌات المهنٌة ) .
سادسا  ٌ -يتر فيٌما ٌ يمل باحليام هيذه الميادة اا ٌليوا ميد انهيى الخدمية العسيلرٌة او
اعفً منها او دفع البدل النقدي عنها او اجل منها السباب غٌر دراسٌة .
المادة ٌ - 5-لغى نص المادة ( ) 23ما التعلٌمات وٌحل محل ما ٌاتً :
المادة  - 23-اذا ثبت غط ال الب او ثبتت محاولت الغط فً اي ما االمتحانيات الٌومٌية
او ال هرٌة او الفنلٌة او النهائٌة ٌعتبر راسبا فً جمٌع المواةٌع لتلك السنة واذا تلرر
ذلك ٌفنل ما الللٌة او المعهد وٌرما مٌده ما سجالتها .
المادة  - 6-تنفذ هذه التعلٌمات ما تارٌخ ن رها فً الجرٌدة الرسمٌة .

التعدٌل الثالث للتعلٌمات االمتحانٌة المرممة ( )134لسنة 2333
اسيتنادا اليى احليام البنييد ( )2ميا الميادة ( ) 37ميا مييانوا و ارة التعليٌم العيالً والبحييث
العلمً رمم ( )43لسنة  ، 1988اندرنا التعلٌمات االتٌة :
رمم ( )157لسنة 2334
التعدٌل الثالث للتعلٌمات االمتحانٌة
رمم ( )134لسنة 2333
المادة ٌ - 1-لغى نص البند (ثانٌا) ما المادة ( ) 19ما التعلٌمات االمتحانٌية رميم ()134
لسنة  2333وٌحل محل ما ٌاتً :
ثانٌا  -اذا تجاو ال الب الميدة المقيررة للدراسية فيً تخنني ونيص هيذه الميدة بميا فٌهيا
سنوات الرسوب  ،وال تحتسب ةما ذلك سنوات التاجٌل وعدم الرسوب .
ٌ بع هذه القرار على ال لبة الجدد الذٌا سٌتم مبولهم للعام الدراسً 3 2335/2334
المادة  - 2-تنفذ هذه التعلٌمات ما تارٌخ ن رها فً الجرٌدة الرسمٌة .

