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   )مس(الضوابط الخاصة بالمسالك   .1

 

 1مس  تعريف المسلك

 والتهييئ للبحث أو للحياة العملية.  مسارا للتكوين الماسترسلك لك يعد مس

إلى   هدفوي،  عدة حقول معرفية  من  أو  واحد   حقل معرفي  تؤخذ منمجموعة متجانسة من الوحدات  المسلك  يتضمن  

 . يات تمكين الطالب من اكتساب معارف ومؤهالت وكفا 

 .  ات تخصصمسلك اليتضمن يمكن أن 

  والقطاع االقتصادي واالجتماعي.  معهد ك في إطار التعليم بالتناوب بين اللتكوين في المسلايكون 

 
 

 2مس  عنوان المسلك 

بالنسبة للمسالك الملقنة باللغات األجنبية يتعين  و    المعرفي للتكوين.  والحقل  يعكس عنوان المسلك أهدافه ومضمونه

  ى العنوان باللغة األجنبية المعنية.إضافة إلة العربية في مطبوع طلب االعتماد تحديد العنوان باللغ

 
 

 3 مس   الماستر  سلك تنظيم مسلك

 : التاليعلى النحو  ظمأربعة فصول دراسية تنمدى  المتخصص علىالماستر أو الماستر سلك يمتد مسلك  

ويمكن أن يشكل أحد الفصلين أو هما معا   الماستر،  صلة بطبيعة  الن أول وثاني للتكوين األساسي ذيفص –

 عا مشتركا مع مسالك أخرى في نفس الحقل المعرفي؛جد 

 : فصالن ثالث ورابع  –

 للتعمق والتخصص والتهييئ للبحث بالنسبة للماستر؛  ✓

 أو

 للتعمق والتخصص والمهننة بالنسبة للماستر المتخصص.  ✓

من مصنفة إلى ثالث مجموعات    ،وحدة، بما فيها التدريب   24  الماستر أو الماستر المتخصص سلك  يتضمن مسلك  

 الوحدات:

.  لماسترا  صلة بتخصص في تخصص الماستر أو ذات عامة    دروس  الرئيسية المكونة منمجموعة الوحدات   .1

فيها   بما  المجموعة،  هذه  اإلجمالي    من  %  85إلى  %  80من  نسبة  التدريب،وتمثل  الزمني  الغالف 

 ؛وحدات منها للتدريب ( 6)  ستوحدة، تخصص   20إلى  19للمسلك.  وتضم 

الوح .2 الخاص )اللغات   دواتيةألا "  دات مجموعة  التواصل  تدبير،  الحديثةالمشاريع  ،  التقنيات  منهجية  ،   ،

أو   وحدة  للمسلك، وتضمالغالف الزمني اإلجمالي   من %  15 إلى %10والتي تمثل م  (،ابيبلوغالفيالبحث 

 وحدتين؛ 

التكميلية،   .3 الوحدات  للتخصص   وحدات من    المكونةمجموعة  أو  للأو    اختيارية  مع  ح  تفتوحدات  بارتباط 

للمسلك، الغالف الزمني اإلجمالي    من  %10إلى  %  5  من  مجال تخصص التكوين. وتمثل هذه الوحدات 

 .وحدات  3 إلى وحدة وتضم

للمسلك، الزمني  الغالف  التدريب   يحدد  احتساب  في  دون  منها    900،  والتقييم،  التدريس  من  ساعة    720ساعة 

ساعة    300وحدات، بغالف زمني إجمالي للفصل في حدود    ست حضوريا على األقل. ويتضمن كل فصل دراسي  

منها   والتقييم،  التدريس  األقل،    240من  على  حضوريا  وح.ساعة  الضابطة  للضوابط   3وفق  الدفتر  هذا  من 

 البيداغوجية الوطنية.  
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 4مس   أو الرسالة التدريب 

الرسالةالتدريب  يعد    للماستربالنسبة    .1.4مس   أجل    أو  إلزاميا لل  التهيءمن  الرابع  بحث  الفصل  أنه   .خالل  غير 

ويمكن تهييئ التدريب أو الرسالة في   الفصل الثالث،  يمكن الشروع في انجاز موضوع التدريب أو الرسالة ابتداء من

 أو لمؤسسة عمومية أو خاصة أو أي مؤسسة ذات صلة بمجال تكوين المسلك.   معهد بنية للبحث تابعة لل
 

المتخصصللماسبالنسبة    .2.4مس   المهنييعد    تر  بالوسط  الرابع  إلزاميا  التدريب  الفصل  يمكن  .  خالل  أنه  غير 

الفصل الثالث. ينجز التدريب بمقاولة خاصة أو عمومية أو إدارة أو    الشروع في انجاز موضوع التدريب ابتداء من

و للمسلك.  المهني  بالمجال  ذات صلة  مؤسسة  أي  أو  محلية  المباشراالتعلى    التدريب   ينصب جماعة   للطالب صال 

ومن خالل التدريب،  التقني والبشري.    يينط على المستووسكيفية تسيير هذا ال   االطالع علىو  السوسيومهني  وسطبال

إلى الطالب  بمؤسسة  يتطرق  المؤسسة   لدنمن    مشتركة  بصفة  التدريب ويؤطر  سوسيومهنية.    إشكالية خاصة  هذه 

 .ينتمي إليها الطالب   التي الجامعية والمؤسسة

للتدريب الغالف    يمثل الرسالة    الزمني  للمسلك%  25أو  اإلجمالي  الزمني  الغالف  أي   ست يعادل  و  من  وحدات، 

ويتم تنقيطه. وتضم   لجنة  أمام  الطالب   هعرضوي  موضوع تقرير  التدريب أو الرسالةويكون    .فصال دراسيا واحدا

 لين بالمسلك من بينهم مؤطر التدريب.  لجنة مناقشة التدريب أو الرسالة ثالثة أعضاء على األقل من المتدخ

 .المعتمد  في الملف الوصفي للمسلك التدريب  تحدد إجراءات تقييم

 

 

 5 مس تجانس المسلك

 تكون أهداف ومضامين الوحدات المكونة للمسلك متجانسة مع أهدافه ومع الكفايات المراد تحصيلها.
 
 

 

 6 مس الجسور

جسور المد  ع جذوع مشتركة مع مسالك أخرى في نفس الحقل المعرفي بهدف  وض  عند إعداد المسالك، يجب مراعاة

 المؤسسة أو مع مسالك خارج المؤسسة.   مسالكبين 
 

 

 

 7مس  انتماء المسلك

ويمكن لوحدات المسلك ؛  وينتمي المسلك إلى شعبة بالمؤسسة .ومهامه اختصاصاته، ويتطابق مع  لمعهد لالمسلك    يتبع

  و عدة شعب أو عدة مؤسسات.أن تؤطر من طرف شعبة أ
 

 

 

 8 مس لمسلكل بيداغوجيالمنسق ال

أستاذا ، وعند عدم توفره،  أستاذا للتعليم العالي  أو الماستر المتخصص   الماستر سلك  لمسلك  المنسق البيداغوجي  يكون

 حدات المسلكمنسقي و   رئيس المؤسسة، باقتراح من  من لدن  ويعين  .للشعبة التي ينتمي إليها المسلك  ينتمي   مؤهال

     بعد رأي رئيس الشعبة التي ينتمي لها المسلك.

ويقوم بتنشيط أشغال الفريق البيداغوجي للمسلك   .يجب أن يكون المنسق البيداغوجي متدخال في التدريس بالمسلك

إش التكوين وتحت  في  المتدخلة  الشعب  مع  بتنسيق  بالمسلك  الخاصة  والمداوالت  والتقييم  التكوين  راف وبتتبع سير 

 المؤسسة.  مدير
 

 

 9مس  المسلك  اعتمادالملف الوصفي لطلب 

إعداد مشروع المسلك وفق الملف الوصفي لطلب االعتماد، من طرف فريق بيداغوجي ينتمي لشعبة أو لعدة شعب. يتم  

ع من طرف تقييم المشروبعد    المؤسسةإلى مجلس  الشعبة    وتأشيرة رئيس، متضمنا لرأي  م طلب اعتماد المسلكيقد ويتم ت

 معهد. اللجنة البيداغوجية لل

المؤسسة  مجلس  طرف  من  عليه  المصادقة  التنسيقاستطالع  و  بعد  مجلس  االعتماد  يوجه  ،  راي  السلطة إلى  طلب 

  االجتماعية.تحت إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية   من طرف المعهد الحكومية المكلفة بالتعليم العالي 

  يتضمن والوصفية للوحدات،    ات مرفوقا بالملف  معد لهذا الغرض  السالف الذكر  وصفي الملف  اليقدم طلب االعتماد وفق  
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 ما يلي: الخصوصعلى 

 عنوان المسلك،  -

 الشعبة التي ينتمي إليها المسلك؛ -

 من: كل لاآلراء المعللة -

 المنسق البيداغوجي للمسلك؛  •

 رئيس الشعبة التي ينتمي إليها المسلك؛ •

 رئيس مجلس المؤسسة ؛  •

 أهداف التكوين؛ -

 الكفايات المراد تحصيلها؛ -

 ؛ منافذ التكوين-

 ؛ الولوجشروط -

 الجسور مع تكوينات أخرى؛ -

 عند االقتضاء؛ التخصصات،-

 ( والغالف الزمني، أدواتية ،تكميلية   أساسية،) الوحدات طبيعة  تحديدقائمة للوحدات مع -

 ها؛ دريسخطط توم  وصف الوحدات-

 عند االقتضاء؛  العمل الشخصي للطالب، وصف-

   للماستر؛وصف التدريب أو الرسالة بالنسبة -

 بالنسبة للماستر المتخصص؛ لتدريب المهني وصف ا-

التكوين  أسماءكذا  و   حداتالو  منسقي أسماء  - في  التخصص  و  المادةوالشعبة  والمؤسسة  و  )األسماء  المتدخلين 

 ؛ الدروس أو األنشطة المؤطرة(واإلطار و

 خارج المؤسسة؛ المتدخلين من التزامات-

 والمادية؛الوسائل اللوجيستيكية -

 مجاالت الشراكة والتعاون؛-

 سيرة ذاتية موجزة للمنسق البيداغوجي للمسلك؛ -

إبداء    قصد المعتمد،  المكلفة بالتعليم العالي بطلب لكل تعديل بالمسلك  السلطة الحكومية  يتعين عند االقتضاء، موافاة    

  الرأي.

اعتماد     طلبات  لعرض  ترفق  تقديمية  بورقة  بالالتكوينلكل  المسالك  الملقنة  المسالك،   معهد ات  بين  الترابط  )الجدوى، 

 (. التكويناتمسارات التكوين والجسور بين 

 

 
 

 10 مس مدة االعتماد 

عةالي سنويا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطالع رأي اللجنةة الوطنيةة لتنسةيق التعلةيم ال  تحدد 

   المسالك التي تم اعتمادها.

بعةد قابلةة للتجديةد  سةنوات  (3) ثةالث لمةدة    المسلك من لدن السةلطة الحكوميةة المكلفةة بةالتعليم العةالي  عتماد يمنح ا

 رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.واستطالع  ييمقخضوع المسلك للت

 . معهد لمسالك حسب اإلجراءات المحددة على مستوى الل سنويةخالل فترة االعتماد، يتعين إجراء تقييمات 

حكومية المكلفة السلطة التم موافاة  ي  لكل مسلك،  اد، إجراء تقييم ذاتي شاملعند نهاية مدة االعتمعلى المؤسسة  يتعين  

   بنتائجه سواء تعلق األمر بطلب تجديد اعتماد المسلك أو بعدم تجديده. بالتعليم العالي
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   ) الخاصة بالوحدات )و ح الضوابط .2

 

 1وح  تعريف وخصائص الوحدة وطرق تدريسها 

ويمكن أن ،  متجانسينعنصرين    واستثناءا منعنصر واحد  وتتكون من    ،تعد الوحدة المكون األساسي لنظام التكوين

 بلغة واحدة أو أكثر.  تدّرس

 :   أو األشكال التالية ليمكن تدريس الوحدة على الشك

 ؛دروس نظرية -

 ؛ عمال توجيهيةأ -

  ؛تطبيقية أشغال -

 ة على شكل عمل ميداني؛تطبيقي أنشطة -

 . مشروع أو تدريب  -

 وفق اإلجراءات المحددة في الملف الوصفي للوحدة. ، جزء من الوحدة عن بعد  يمكن تدريسو

 تكون األعمال التوجيهية إلزامية في الوحدات األساسية.

 

 2وح    الوحدة نوانع

 ونها وأهدافها. الوحدة مضم  عنوان يعكس

 

 3 وح الغالف الزمني 

زمني  التمتد    بغالف  واحد،  دراسي  لفصل  والتقييممن    ساعة  50  إلى  40من  وحدة  منها  التدريس  ساعة    40، 

يقل عن   ساعة، على أن يكون    50حضوريا على األقل. في حالة إذا ما كان الغالف الزمني حضوريا في الوحدة 

ا  40أكبر من   يتعين تخصيص  المكمل  ساعة،  الزمني  يتعين    50  للغالف  المؤطر والذي  الشخصي  للعمل  ساعة، 

 تحديده بالملف الوصفي للوحدة.  

 

 4 وح تطبيقي النشاط لالمدة الزمنية ل

ويختلف النشاط التطبيقي عن األشغال   عمل.  يوم  15و  8، مدة تتراوح ما بين  يستغرق نشاط تطبيقي معادل لوحدة 

 . اأو تدريب اأو مشروع  ايدانيم عمالكونه   في، التطبيقية

 

 5 وح انتماء الوحدة

 ويمكن لشعب أخرى أن تساهم فيها.   شعبة معينة.ل الوحدة تنتمي 
 

 6وح  لوحدة والفريق البيداغوجي للوحدة امنسق 

العالي لوحدةامنسق    يكون للتعليم  توفره،  أستاذا  عدم  مؤهال، وعند  المسلك،   ينتم ي   أستاذا  إليها  ينتمي  التي    للشعبة 

  تعيينه   ويتم.  ويجب أن يكون متدخال في تدريس الوحدةتوفره أستاذا للتعليم العالي مساعدا بنفس المسلك    وعند عدم 

لدن   للفريق    باقتراحهلمعهد  ا  مديرمن  المكونين  المؤطرين  من طرف زمالئه  والبيداغوجي   استطالع   بعد للوحدة، 

 نية.رأي رئيس الشعبة المع

يقوم منسق الوحدة بتتبع سير التكوين والتقييم والمداوالت الخاصة بالوحدة بتنسيق مع الفريق البيداغوجي للوحدة   

 ومع المنسق البيداغوجي للمسلك ورئيس الشعبة المعنية. 

  اوالت بالوحدة. الوحدة المكلفين بالتدريس والتقييم والمد  تأطير فييتكون الفريق البيداغوجي للوحدة من المتدخلين 

 

   7ح و الملف الوصفي للوحدة
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 ما يلي:  الخصوص على  يوضع لكل وحدة ملف وصفي مفصل يحدد  

 عنوان الوحدة، –

 الوحدة، تدريس  لغة أو لغات  –

 ؛ اسم منسق الوحدة –

 الشعبة التي تنتمي لها الوحدة؛ –

 منهجية(؛  أو أدواتيةأو  تكميليةأو طبيعة الوحدة )أساسية  –

 ؛لوحدةالتكوين ل أهداف –

 مسبقا؛  المعارف الالزم اكتسابها –

 ؛ اتدريسهل مفصلوصف محتوى الوحدة ومخطط  –

– ( الوحدة  تدريس  المتدخلين في  األنشطة    والدروس  والتخصص   المادةو  الشعبةو  واإلطار  األسماءالئحة  أو 

 أشغال تطبيقية(؛ -أعمال توجيهية -نظرية   دروس: المؤطرة

 جية الضرورية للتدريس؛الطرق الديداكتيكية والوسائل البيداغو –

 تنظيم األنشطة التطبيقية؛  كيفيات  –

 ؛المالئمة لتقييماطرق  –

 ط الوحدة؛ي نقت طريقة احتساب  –

 ؛الوحدةكيفية استيفاء أو اكتساب  –
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   الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم )ن د(  .3

 

 1 ن د الماسترمدة سلك 

 من  19ي الصادر ف 2.15.449 رقممن المرسوم  6، طبقا لمقتضيات المادة فصول بعةرأعلى ستر الماسلك  يشتمل 

 . إعادة تنظيم المعهد الوطني للعمل االجتماعي( ب2016سبتمبر  21) 1437دي الحجة 
 

 2ن د  السنة الجامعية

 الدراسة و التقييم.  منأسبوعا  16 امكل واحد منهيتضمن ، دراسيين تتكون السنة الجامعية من فصلين 
 

 3د ن  شروط الولوج 

في الدراسات األساسية   اإلجازة  الحاصلين على شهادةفي وجه  أو الماستر المتخصص  الماستر    سلك  تفتح تكوينات  

  المستوفين لمعايير أو شهادة االجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، و

  دة في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.القبول المحد 

معاي  القبول  يتقترح  االعتماد ر  لطلب  الوصفي  الملف  القانون  ضمن  لمقتضيات  وفقا  اعتمادها  ويتم  رقم   للمسلك، 

 . المنظم للتعليم العالي 01.00

لنتقاء  اال  يتم الترشيح    بعد رشحين  تلماألولي  ملفات  على  دراسة  القبول بناء  في    معايير  الوصفي المل المحددة  ف 

وعلى إثر عملية االنتقاء  دنى من القدرات اللغوية في لغة تدريس المسلك.  األ  الحد ويتعين اشتراط    المعتمد.  للمسلك

 الملف الوصفي للمسلك   محددة فيإضافة ألي طريقة أخرى    اختبار كتابيرشحين بناء على  تاألولي، يتم انتقاء الم

 . المعتمد 

قوم لجنة االنتقاء بإنجاز تو   ،    م المنسق البيداغوجي للمسلك ومتدخلين بالمسلكرشحين تضتتشكل لجنة النتقاء الم 

بموجبه   يتم  الطلبةمحضر  الئحة  انتقا   حصر  تم  االنتظار،  ؤ الذين  الئحة  وكذا  أعضاء وقع  ويهم  من طرف  عليه 

ب  ويبلغ  ؛اللجنة المسلك  إليها  ينتمي  التي  الشعبة  من  رئيس  ، المؤسسة  رمديإلى    األصل  ويرسلالمحضر،  نسخة 

 المخول له بنشر نتائج االنتقاء.

فصل   بوحدات  التسجيل  ا  الماسترسلك  من  يتطلب  المعارف  بالنسبة  استيفاء  مسبقا  اكتسابها  الوحدات    هلهذ لالزم 

 في الملفات الوصفية المطابقة لها.    ةوالمحدد 
 

 

 

 

  4د ن  تقييم المعارف 

غير أنه .  اختبار كتابي في نهاية الفصلبالنسبة لكل وحدة عن طريق    يات تتم عملية تقييم المعارف والمؤهالت والكفا

فروض أو   اختبار شفوي أو  روائز أو  على شكلطيلة الفصل  مستمرة  ات  مراقب  وباإلضافة إلى ذلك، يمكن إجراء

يف  ويتم تكي.  للوحدة  الملف الوصفيفي    ةمحدد وال  أخرى للمراقبة  طريقةأي    أو  المنجز  تدريب ال  عروض أو تقارير

  طرق ونوعية تقييم المعارف مع طبيعة الوحدات والفصول وخصوصيات المسالك.

 

 

 5ن د  نظام تقييم المعارف 

يتم إطالع الطلبة  و مؤسسة  مجلس ال  لدنيصادق عليه من    ايات نظاما لتقييم المعارف والمؤهالت والكف  يضع المعهد 

الغش والتأخر والتغيب عن    المتخذة في حاالت   ءات اإلجراوطرق التقييم    على الخصوص   هذا النظام  ويتضمن  ،عليه

 إطالع الطلبة على أوراق االمتحانات. كيفيات كما يتضمن ، الدراسة
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   6 ن د الوحدة  نقطة

 ة ، طبقا لإلجراءات المحدد مختلف تقييمات الوحدةل  متوازن  محصل عليها في الوحدة باحتساب معدللا  النقطةتحدد   

 . في الملف الوصفي للوحدة
 

 

   7 ن د الوحدة استيفاء 

في الملف الوصفي    ةاإلجراءات المحدد ، وفق  20على    10يتم استيفاء الوحدة بالحصول على نقطة تعادل أو تفوق  

 للوحدة. 

 

 

  8 ن د  الوحدةبالمداوالت الخاصة  لجنة

  .ةهذه الوحد  تدريسن في متدخلي للوحدة والالمنسق البيداغوجي  من، وحدةبالنسبة لكل  مداوالت ال لجنة تتشكل

المنسق البيداغوجي موافاة  ات ولوحد المستوفين لالطلبة    ةالئح  بحصر  وتقومالمراقبة االستدراكية    قبل  اللجنةتتداول  

بها  للمسلك يوافي  والذي  الوحدة  لها  تنتمي  التي  الشعبة  رئيس  وكذا  له    مدير  بها  المخول  نتائج  المؤسسة،  نشر 

 المداوالت.
 

 

 

    9 ن د ية الستدراكاالمراقبة 

في كل وحدة من الوحدات    استدراكية  ة، اجتياز مراقبات وحد وحدة أو عدة  من استيفاء    لب الذي لم يتمكن ايمكن للط

ويتم إجراء المراقبة االستدراكية وفق نفس إجراءات اختبار  .  على مستوى الجامعة  ةوفق اإلجراءات المحدد   المعنية

 نهاية الفصل. 

بالنسبة لهذه   باجتياز المراقبة االستدراكيةولذلك ال يسمح له  يكتسبها بصفة نهائية.  ،  الوحدة ستوفىاالطالب الذي  إن  

 .الوحدة

 المراقبة االستدراكية.  وبعد   ا قبلمالمحصل عليه النقطتينبين  مناألعلى يحتفظ الطالب بالنقطة 

 
 

 

   10 ن د لجنة المداوالت الخاصة بالفصل 

 الفصلمنسقي وحدات  من  بصفته رئيسا، و  المنسق البيداغوجي للمسلك  منفصل،  بال  لخاصةا  مداوالت اللجنة    تتشكل

   متدخلين مشاركين في تأطير هذه الوحدات.و

 تحدد ما يلي: و،  اللجنة بعد المراقبة االستدراكيةتتداول 

 ؛ الفصللوحدات الئحة الطلبة المستوفين -

 ؛ طلبةإعادة توجيه البقتراحات المتعلقة االتقديرات وال-

نتمي إليها المسلك رئيس الشعبة التي ي   ويبلغ  .  ئهاعليه من طرف أعضا  لجنة المداوالت بإنجاز محضر موقع  قومت

من  ب والمداوالت   محضرنسخة  له    ،المعهد   مديرإلى    األصل  ليرس،  كما  المخول  المداوالت،  نتائج  إبالغ نشر  يتم 

 الطلبة بنتائج المداوالت. 

 

 11ن د  الجامعية  السنة استيفاء

إذا     ،  20على    7ا  عليه  المحصل  النقط  معدللوحدة يفوق  عند نهاية السنة الجامعية    استيفاء وحدة بالمعاوضةيمكن  

 استوفى الطالب السنة التي تنتمي إليها الوحدة.  

 الماستر، عند االستجابة للشروط الثالث التالية:  من سلك  السنة الجامعية استيفاء يتم 

 ؛ على األقل، في السنة الجامعيةحد عشر وحدة الطالب أل استيفاء –

 ؛20على    7حصول الطالب في الوحدة الواحدة غير المستوفاة، على نقطة تساوي أو تفوق  –

 .20على  10يساوي أو يفوق ي السنة الجامعية، وحدات فصل نقط معدلحصول الطالب على  –
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   12 ن د بالسنة الجامعية لجنة المداوالت الخاصة 

  ، بصفته رئيسا  ،من المنسق البيداغوجي للمسلك، بالنسبة لكل مسلك،  بالسنة الجامعيةنة المداوالت الخاصة  لج  ألفتت 

 .   الجامعية فصلي السنةومن منسقي وحدات 

حصر بموجبه    ، ويتم من طرف أعضاء اللجنة  محضر موقعبإنجاز  تقوم  و   ،تتداول اللجنة بعد المراقبة االستدراكية

ل ، ويرسالمداوالت   بمحضر  رئيس الشعبة التي ينتمي إليها المسلكويبلغ    .الجامعية  ستوفوا السنةالذين االئحة الطلبة  

 .  بنتائج المداوالت  إبالغ الطلبةيتم كما  ،المداوالت نشر نتائج المخول له ، المعهد  مديرمحضر المداوالت إلى 

 

 

   13 ن د غير المستوفاة  إعادة التسجيل في الوحدة

ت إعادة  لدن    غير مستوفاة،  وحدة  فيواحدة    مرةالطالب    ليسج يتم  االستفادة من ترخيص من  للطالب   مديرويمكن 

  .وأخيرة ثانيةالتسجيل مرة إعادة قصد  المؤسسة

ال المستوفاة من طرف مجلس  الوحدات غير  في  التسجيل  إعادة  إجراءات  الطلبة  و   مؤسسةيصادق على  يتم إطالع 

 . اعليه
 

   14 ن د لمسلكلجنة المداوالت الخاصة با

 ، بصفته رئيسا  ،من المنسق البيداغوجي للمسلكدبلوم، بالنسبة لكل مسلك،  اللجنة المداوالت الخاصة بتسليم    ألفتت 

 .  ومن منسقي وحدات المسلك

المداوالت،   بعد  اللجنة،  اللجنةموقع    محضربإنجاز  تقوم  أعضاء  طرف  ومن  الطلبة بموجبه    يتم،  الئحة  حصر 

 لويرس  ،المحضرنسخة من  ب  رئيس الشعبة التي ينتمي إليها المسلك  بلغوي   .المحصل عليها  الميزات   الناجحين وتحديد 

 . بنتائج المداوالت  إبالغ الطلبةيتم كما  ،نشر نتائج المداوالت المخول له ،  المؤسسة مديرإلى  األصل

 

 15ن د استيفاء المسلك

 لشرطين التاليين: ا حد أل  بعد االستجابة الماسترسلك  يتم استيفاء مسلك

 استيفاء جميع وحدات المسلك؛-

 .المسلكسنتي استيفاء -

  .الماستر أو الماستر المتخصص  ، شهادةعلىحسب الحالة ويخول استيفاء المسلك الحصول 

 

   16ن د ةالميز

 اآلتية: بإحدى الميزات  الماستر أو الماستر المتخصص  شهادةسلم ت 

 20على  16لنقط الوحدات يساوي على األقل "حسن جدا": إذا كان المعدل العام  –

 . 20 على16ويقل عن  20على   14"حسن": إذا كان هذا المعدل يساوي على األقل  –

 20  على 14ويقل عن  20على   12"مستحسن": إذا كان هذا المعدل يساوي على األقل  –

 . 20على   12ويقل عن  20على  10"مقبول": إذا كان هذا المعدل يساوي على األقل  –

 


