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 ﴾ بالمسالك﴿ مس  الضوابط الخاصة  -1

 تعريف المسلك 1مس 

من    تؤخذمتجانسة من الوحدات    ويتضمن مجموعةيعد مسلك سلك اإلجازة مسارا للتكوين،  

إلى تمكين الطالب من اكتساب معارف   ويرمي المسلك  ؛حقل معرفي أو من عدة حقول معرفية

 . اتيومؤهالت وكفا
 مسلك مسارات للتكوين.  كل  يمكن أن يتضمن

يمكن للتكوين في المسلك أن يتم في إطار التعليم بالتناوب بين المعهد العالي للصيد البحري 
 االجتماعي. والقطاع االقتصادي

 
 

 عنوان المسلك 2مس 

أهدافه   المسلك  المتعلقةيعكس عنوان  والحقول  البحري    ومضمونه  الصيد  والقطاعات بقطاع 
الملقنة باللغات األجنبية يتعين تحديد العنوان باللغة العربية في    وبالنسبة للمسالك .المعنية

 لى العنوان باللغة األجنبية المعنية. إضافة إمطبوع طلب االعتماد 
 

 

 تنظيم مسلك اإلجازة  3مس 

 التالي: يتضمن مسلك اإلجازة ستة فصول دراسية تنظم على النحو 
على   - فصل  كل  يتضمن  للتمهيد،  أولين  اللغة    7فصلين  وحدة  بينها  من  وحدات، 

ساعة على األقل من التدريس    315الزمني للفصل في    والمصطلحات ويحدد الغالف
 . والتقييم

  6، يتضمن كل واحد منهم على  وفصل سادس  وفصل خامس   وفصل رابعفصل ثالث   -
في محدد  الواحد  للفصل  إجمالي  زمني  بغالف  من    270  وحدات  األقل  على  ساعة 

 الفصول على النحو التالي: والتقييم وتنظم هذهالتدريس 
ثالث     ✓ رابعفصل  لدبلوم    وفصل  بالنسبة  الممنهن  للتكوين  بالنسبة  التوجه  لتحديد 

 ؛ الدراسات الجامعية المهنية
خامس    ✓ المهنية    وفصل سادسفصل  اإلجازة  طبيعة  تالئم  اقتراح للتعمق،    ويمكن 

 وحدات اختيارية ابتداء من الفصل الخامس. 
 الفصل األول موحد بين جميع مسالك المعهد.

 صنفين: وحدة، مصنفة إلى  38يتضمن مسلك اإلجازة 
  والتي تعكسالوحدات األساسية بما فيها التدريب المهني بالنسبة لإلجازة المهنية،   -

 %85إلى    %75الزمني لمجموع هذه الوحدات    ويمثل الغالفالطابع المعرفي للمسلك،  

 ؛من الغالف الزمني للمسلك

الزمني لمجموع   ويمثل الغالف ،  والمصطلحاتالوحدات التكميلية، بما فيها وحدات اللغة   -
تضم هذه الوحدات    ويمكن أن من الغالف الزمني للمسلك    %25إلى    %15ذه الوحدات  ه

التقنيات  المشاريع،  تدبير  المقاولتية،  المهني،  التواصل  التطبيقية،  اللغات  تدريس 
 الحديثة، إلى غير ذلك. 

 . والتقييممن التدريس  ساعة على األقل 1710يحدد الغالف الزمني اإلجمالي للمسلك في 
 

 

 التدريب المهني / المشروع المؤطر 4مس 

يعد التدريب المهني إلزاميا في الفصل السادس، غير أنه يمكن مباشرة مواضيع التدريب ابتداء 
 من الفصل الخامس. 

يمكن التدريب الطالب من تطبيق المعارف التي اكتسبها ومن االنفتاح على الوسط السوسيو  
علىمهني   عملنمط    والتعرف  التقنية    وسير  الناحية  من  الوسط  ناحيةهذا  الموارد    ومن 

 البشرية. 
بصفة   ويؤطر  مهنية،  سوسيو  بمؤسسة  خاصة  إشكالية  الطالب  يعالج  التدريب،  خالل  من 

 للصيد البحري.  والمعهد العالياته المؤسسة مشتركة من لدن ه
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وحدات    ثالث ويعادليكون التدريب موضوع تقرير يناقش أمام لجنة في جلسة عمومية، ينقط  
 دراسية. 

 تحدد إجراءات تقييم التدريب على مستوى الملف الوصفي للمسلك المعتمد.
 

 

 تجانس المسلك 5مس 

الوحداتتكون أهداف   الكفاءاتالمكونة للمسلك متجانسة مع أهدافه    ومضامين  المراد   ومع 
 تحصيلها.

 
 

 الجسور   6مس 

يراعى كل مسلك مد الجسور مع مسالك أخرى قصد منح الطالب إمكانية إعادة التوجيه داخل  
 بمكتسباته. ترصيد المعهد العالي للصيد البحري أو إلى مؤسسة أخرى مع

حددة في  م فرة بالمعهد العالي للصيد البحريالمسالك المتوالجسور المحتملة بين مختلف  
 .الوصفي للمسلك ملفال

 

 انتماء المسلك 7مس 

إلى شعبة    وينتمي المسلك.  ومهامهاالمسلك للمؤسسة ويتطابق مع اختصاصاتها  ينتمي  
 شعب أو مؤسسات.عدة المسلك أن تؤطر من طرف شعبة أو  ويمكن لوحدات بالمؤسسة؛

 
 

 المنسق البيداغوجي للمسلك 8مس 

التدريس   - في  المتدخلين  األساتذة  جميع  من  للمسلك  البيداغوجي  الفريق  يتكون 
 بالمسلك؛

يكون المنسق البيداغوجي لمسلك اإلجازة أستاذا للتعليم العالي أو أستاذا مؤهال أو   -
  ويعين من المسلك.    اأستاذا للتعليم العالي مساعدا ينتمي للشعبة التي ينتمي له

 .وحدات المسلكلدن رئيس المؤسسة، باقتراح من منسقي 
البيد المنسق  يكون  أن  بالمسلكيجب  التدريس  أشغال   بتنشيطيقوم  و  اغوجي متدخال في 

للمسلك   البيداغوجي  سيرالفريق  الخاصةالتكوين    وبتتبع  والمداوالت  بالمسلك   والتقييم 
 رئيس المؤسسة.  وتحت إشرافبتنسيق مع الشعب المتدخلة في التكوين 

 

 

 الملف الوصفي لطلب اعتماد المسلك  9مس 

وإيتم   المسلك  االعتمادعداد مشروع  لطلب  الوصفي  الملف  بيداغوجي   فق  فريق  طرف  من 
 ينتمي لشعبة أو لعدة شعب.  

لى  إالشعبة التي ينتمي لها المسلك،    رئيس   ويتم تقديم طلب اعتماد المسلك، متضمنا لرأي
   .مجلس المؤسسة قصد المصادقة عليه

والمصادقة عليه من لدن مجلس    مؤسسةبعد تقييم المشروع من طرف اللجنة البيداغوجية لل
الحكومية    وعرضه علىالمؤسسة   التنسيق، يوجه طلب االعتماد الى السلطة  أنظار مجلس 

 المكلفة بالتعليم العالي قصد االعتماد. 
الذكر   السالف  الوصفي  الملف  وفق  االعتماد  طلب  الغرض  اليقدم  لهذا  بالملفات   امرفوقمعد 

 يلي:ما  الخصوص  ويتضمن علىالوصفية للوحدات 
 المسلك؛ عنوان  -
 المسلك؛ الشعبة التي ينتمي إليها  -
 من: اآلراء المعللة كل  -

 للمسلك؛ المنسق البيداغوجي  •
 المسلك؛ رئيس الشعبة التي ينتمي إليها  •
 المسلك؛ المؤسسة التي يتبع لها  مجلس  رئيس  •
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البحري   • التكوين  )مديرية  الوصية  المركزية  المديرية  والتنمية  رئيس 
 (. السوسيومهنية

 التكوين؛ أهداف  -
 الكفايات المراد تحصيلها   -
 التكوين؛ منافذ  -
 الولوج؛ شروط  -
 أخرى؛ الجسور مع تكوينات  -
 االقتضاء؛مسارات التكوين عند  -
 ؛الزمني الغالفو تكميلية﴾ أو  الوحدات﴿ أساسية قائمة للوحدات مع تعيين طبيعة  -
 ؛ومخطط تدريسهاوصف الوحدات  -
 ؛ االقتضاءوصف العمل الشخصي للطالب، عند  -
 وصف التدريب المهني بالنسبة لإلجازة المهنية؛  -
المتدخلين  وكذا أسماء   ومنسقي الوحداتللمسلك،    البيداغوجي ين أسماء المنسقين   -

األنشطة  ) التكوين  في   أو  الدروس  التخصص،  المادة،  اإلطار،  الشعبة،  األسماء، 
 المؤطرة...(؛ 

 المتدخلين من خارج المؤسسة؛  التزامات -
 ؛والمادية اللوجيستيكيةالوسائل  -
 ؛والتعاونمجاالت الشراكة  -
 سيرة ذاتية موجزة للمنسق البيداغوجي للمسلك؛  -

تقديمية لعرض التكوين الشامل للمؤسسة  ترفق طلبات اعتماد المسالك لكل مؤسسة بورقة  
 .التكوينات( والجسور بين مسارات التكوين   المسالك،الترابط بين  الجدوى،)

السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بطلب لكل تعديل بالمسلك المعتمد    موافاةيتعين  
 قصد إبداء الرأي.

 

 االعتماد مدة  10مس 

تحدد سنويا بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية  
 لتنسيق التعليم العالي المسالك التي تم اعتمادها.

لمدة خمس سنوات قابلة   من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي االعتماديمنح 
 للتجديد بعد خضوع المسلك للتقييم واستطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. 

المحددة على   اإلجراءات  للمسالك حسب  تقييمات سنويا  اجراء  يتعين  االعتماد،  فترة  خالل 
   .المؤسسةمستوى 

تقييم ذاتي شاملالمؤسسة    يتعين على اجراء  االعتماد،  نهاية مدة  يتم  لكل مسلك  عند   ،
سواء تعلق األمر بطلب تجديد اعتماد   بنتائجه  موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي

 المسلك أو بعدم تجديده. 
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 ﴾وح﴿الخاصة بالوحدات  الضوابط -2

 وطرق تدريسها وخصائص الوحدةتعريف  1وح 

  وتتكون من ،  وأهدافهامضمونها    ويعكس عنوانهاتعد الوحدة المكون األساسي لنظام التكوين  
 .تدرس بلغة واحدة أو أكثر ويمكن أنعنصرين متجانسين،   واستثناءا منعنصر واحد 

 التالية: األشكال  أو الشكل يمكن تدريس الوحدة على
 نظرية؛ دروس  -
 توجيهية؛ أعمال  -
 أعمال تطبيقية؛  -
 أنشطة تطبيقية على شكل عمل ميداني؛  -
 مشروع أو تدريب.  -

 بعد، وفق اإلجراءات المحددة في الملف الوصفي للوحدة.  عنيمكن تدريس جزء من الوحدة 
 تكون األعمال التوجيهية إلزامية في الوحدات األساسية. 

 
 

 عنوان الوحدة  2وح 

 .وأهدافهايعكس عنوان الوحدة مضمونها 
 

 

 الزمني للوحدة الغالف  3وح 

ساعة    50إلى    40أن تمتد لفصلين أو أكثر بغالف زمني من    وال يمكنهاتمتد الوحدة لفصل واحد  
 .والتقييممن التدريس  حضوريا

يتعين أن يشتمل التدريس بالمسلك على أشغال تطبيقية، دون المشروع المؤطر أو التدريب  
من الغالف الزمني اإلجمالي للوحدة التي تستلزم    %20المهني، في حدود نسبة ال تقل على  

 األشغال التطبيقية. 
 

 

 المدة الزمنية للنشاط التطبيقي  4وح 

  ويختلف النشاطعمل.    يوم  15و  8يستغرق نشاط تطبيقي معادل لوحدة، مدة تتراوح ما بين  
 التطبيقي عن األشغال التطبيقية، في كونه يعد عمال ميدانيا أو مشروعا أو تدريبا.

 
 

 انتماء الوحدة 5وح 

 أخرى أن تساهم فيها.  ويمكن لشعبتنتمي الوحدة لشعبة معينة، 
 

 

 للوحدة  والفريق البيداغوجيالمنسق البيداغوجي  6وح 

أن يكون متدخال في تدريس الوحدة، للشعبة التي تنتمي   والذي يجبينتمي منسق الوحدة،  
من لدن رئيس المؤسسة باقتراح من طرف زمالئه المكونين للفريق   ويتم تعيينهلها الوحدة.  

 الشعبة المعنية. رأي رئيس  وبعد استطالعالبيداغوجي المؤطرين للوحدة، 
بالوحدة بتنسيق مع الفريق   والتقييم والمداوالت الخاصةيقوم منسق الوحدة بتتبع سير التكوين  

 المعينة.  ورئيس الشعبة البيداغوجي للمسلك  ومع المنسقالبيداغوجي للوحدة 
بالتدريس   المكلفين  الوحدة  تأطير  في  المتدخلين  من  للوحدة  البيداغوجي  الفريق  يتكون 

 .والتقييم والمداوالت بالوحدة
 

 

 الملف الوصفي للوحدة  7وح 

 يلي: يوضع لكل وحدة ملف وصفي مفصل يحدد على الخصوص ما 



6 
 

 عنوان الوحدة؛  -
 الوحدة؛ أو لغات تدريس لغة  -
 اسم منسق الوحدة؛  -
 الشعبة التي تنتمي لها الوحدة؛  -
 ؛ ﴾ تكميلية /  الوحدة﴿ أساسيةطبيعة  -
 أهداف التكوين؛  -
 المعارف الالزم اكتسابها مسبقا؛  -
 ؛ هالتدريس ومخطط مفصل وصف محتوى الوحدة  -
تدريس   - في  المتدخلين  األسماءالئحة  التخصص،  الوحدة﴿  المادة،  الشعبة،  اإلطار،   ،

 ؛ ﴾تطبيقية الدروس أو األنشطة المؤطرة، دروس نظرية، أعمال توجيهية، أشغال 
 الضرورية للتدريس؛  والوسائل البيداغوجية الطرق الديداكتيكية  -
 كيفيات تنظيم األنشطة التطبيقية؛  -
 طرق التقييم المالئمة؛  -
 طريقة احتساب تنقيط الوحدة؛ -
 ء أو اكتساب الوحدة. كيفية استيفا -
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 ﴾ د   والتقييم﴿ نالخاصة بنظام الدراسات الضوابط  -3

 مدة سلك اإلجازة 1د ن 

 المادة   لمقتضيات  طبقاة المهنية،  اإلجازلدبلوم  بالنسبة    يشمل سلك اإلجازة على ستة فصول
 متعلق ال( 2014 أغسطس  25) 1435 شوال  من 28 في الصادر 2.14.377 رقم المرسوم من 5

 .بإعادة تنظيم المعهد العالي للصيد البحري
 

 السنة الجامعية  2د ن 

أسبوعا من الدراسة    16تتكون السنة الجامعية من فصلين دراسيين، يتضمن كل واحد منهما  
 . والتقييم

 
 

 شروط الولوج  3د ن 

جازة على مستوى الفصل األول في وجه حاملي الباكالوريا أو دبلوم معترف  تفتح تكوينات اإل
 الولوج المحددة في الملف الوصفي للمسلكـ المعتمد. والمستوفين لشروطبمعادلته لها 

الالزم   المعارف  على  المتوفرين  للطلبة  بالنسبة  اإلجازة  سلك  فصول  مختلف  ولوج  يمكن 
لهذه   بالنسبة  أو اكتسابها مسبقا  اختبار  أو عن طريق  الملفات  بناء على دراسة  أو  الفصول 

 مباراة، وفق ما هو محدد في الملف الوصفي للمسلك المعتمد.
يتم االنتقاء األولي للمرشحين بناء على دراسة ملفات ترشيحهم طبقا للمعايير المحددة في 

المعتمد   الوصفي للمسلك  القد  ويشترط توفرهمالملف  اللغوية  على مستوى أدنى من  رات 
 في لغة تدريس المسلكـ. 

عملية االنتقاء األولي، يتم انتقاء المرشحين بناء على اختبار كتابي إضافة ألي طريقة    وعلى إثر
 أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلكـ المعتمد.

للمسلكـ،   البيداغوجي  المنسق  تضم  لجنة  الغرض، تشكل  بهلهذا  بإنجاز   والمتدخلين  تقوم 
االنتظار، ويؤشر عليه من    وكذا الئحةبموجبه حصر الئحة الطلبة الذين تم انتقائهم  محضر يتم  

 ويتم:  اللجنة؛طرف أعضاء 
 إبالغ رئيس الشعبة التي ينتمي اليها المسلكـ بالمحضر، -
 .بنشر نتائج االنتقاءدون غيره إرسال المحضر إلى رئيس المؤسسة، المخول له  -

من   فصل  بوحدات  التسجيل  اإليتطلب  اكتسابها مسبقا   ءاستيفاجازة  سلكـ  الالزم  المعارف 
 الملفات الوصفية المطابقة لها.  والمحدد فيبالنسبة لهذه الوحدات 

ألحكام القانون المنظم   وتعتمد طبقاتقترح معايير القبول من طرف الفريق البيداغوجي للمسلكـ  
 للتعليم العالي. 

 

 تقييم المعارف  4د ن 

لكل وحدة عن طريق اختبار كتابي   بالنسبةالمؤهالت والكفايات  وتتم عملية تقييم المعارف  
وقد ذلك، يمكن إجراء مراقبات مستمرة طيلة الفصل    وباإلضافة إلىفي نهاية الفصل، غير أنه  

طابع روائز أو اختبار شفوي أو فروض أو عروض أو تقارير تدريب أو أي طريقة أخرى للمراقبة    تأخذ
في للوحدة    والمحددة  الوصفي  تكييفالملف  تقييمطرق    ويتم  طبيعة    ونوعية  مع  المعارف 

 .والفصول وخصوصيات المسالكالوحدات 
 

 

 نظام تقييم المعارف  5د ن 

عليه من    والمؤهالت والكفايات يصادقيضع المعهد العالي للصيد البحري نظاما لتقييم المعارف  
المؤسسة   مجلس  إطالعلدن  عليه    ويتم  هذاالطلبة  الخصوص طرق    ويتضمن  على  النظام 

المرتبطةالتقييم   والتغي بالغش    واإلجراءات  عنوالتأخر  إطالع    ب  طرق  يتضمن  كما  الدراسة، 
 الطلبة على أوراق االمتحانات.

 
 

 الوحدة  نقطة   6د ن 
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تحدد الدرجة المحصل عليها في الوحدة باحتساب معدل متوازن لمختلف تقييمات الوحدة، طبقا  
 لإلجراءات المحددة في الملف الوصفي للوحدة. 

 

 

 استيفاء أو اكتساب الوحدة 7د ن 

 المعاوضة:يتم تحصيل الوحدة إما باستيفائها أو عن طريق 
 ؛ 20على  10يتم استيفاء الوحدة بالحصول على نقطة تفوق أو تعادل  ✓
تعتبر الوحدة مكتسبة عن طريق المعاوضة، عند استيفاء الطالب للفصل الذي تنتمي  ✓

 . 10إليه الوحدة، وفقا للضابطة ن د 
 

 

 الخاصة بالوحدةلجنة المداوالت  8د ن 

 والمتدخلين في تتشكل لجنة المداوالت بالنسبة لكل وحدة، من المنسق البيداغوجي للوحدة  
 تدريس هذه الوحدة. 

االستدراكية وتقوم بحصر الئحة الطلبة المستوفين للوحدات المراقبة    إجراء  تتداول اللجنة قبل
والذي   الشعبة التي تنتمي لها الوحدةبها وكذا رئيس البيداغوجي للمسلك   وموافاة المنسق

 بها رئيس المؤسسة، المخول له دون غيره بنشر نتائج المداوالت. يوافي
 

 

 المراقبة االستدراكية  9د ن 

وحدات، اجتياز مراقبة استدراكية في   وحدة أو عدة يمكن للطالب الذي لم يتمكن من استيفاء
  ويتم إجراء كل وحدة من الوحدات المعنية وفق اإلجراءات المحددة على مستوى المؤسسة.  

 المراقبة االستدراكية وفق نفس إجراءات اختبار نهاية الفصل. 
نهائية   بصفة  يكتسبها  الوحدة،  استوفى  الذي  الالطالب  المراقبة    ولذلك  اجتياز  له  يسمح 

 دراكية بالنسبة لهذه الوحدة. االست
قبل   عليهما  المحصل  النقطتين  بين  من  األعلى  بالنقطة  الطالب  المراقبة يحتفظ   وبعد 

 . االستدراكية
 

 استيفاء الفصل  10د ن 

يتم استيفاء فصل من سلك اإلجازة إذا كان معدل النقط المحصل عليه في مجموع وحدات   
ال تقل النقطة المحصل عليها في كل وحدة من ، شريطة أ20على    10ساوي أو يفوق  الفصل ي

 . 20على  5 وحدات الفصل عن
، استيفاء الفصل عن طريق 1.10الفصل وفق الضابطة ن د    يستوفونيمكن للطلبة الذين لم  
 التاليين: ، عند تحقق الشرطين  6  و  5الفصلين    أو  4و  3الفصلين    أو  2و  1المعاوضة بين الفصلين  

 ؛20على   10أن يساوي أو يفوق معدل النقطة المحصل عليها في الفصلين المعنيين  -
على    5ات الفصلين المعنيين عن  أال تقل النقطة المحصل عليها في كل وحدة من وحد -

20 . 
 

 

 

 

 لجنة المداوالت الخاصة بالفصل الدراسي  11د ن 

دراسي، من المنسق البيداغوجي    ولكل فصلتتشكل لجنة المداوالت بالنسبة لكل مسلك  
رئيسا،   بصفته  منسقيللمسلك  الفصل    ومن  مشاركينوحدات  هذه   ومتدخلين  تأطير  في 

 الوحدات.
 يلي: وتحدد ماالمراقبة االستدراكية،  إجراء تتداول اللجنة بعد

 الوحدات عن طريق المعاوضة؛  والذين اكتسبواالئحة الطلبة المستوفين لوحدات الفصل   -
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 بتوجيه أو إعادة توجيه الطلبة،  واالقتراحات المتعلقةالتقديرات  -
الشعبة التي    ويبلغ رئيس تقوم لجنة المداوالت بإنجاز محضر مؤشر عليه من طرف أعضائها  

إلى رئيس المؤسسة، المخول له    ويرسل األصل المسلك بنسخة من المحضر،    إليهاينتمي  
 نشر نتائج المداوالت. كما يتم إبالغ الطلبة بنتائج المداوالت. 

 

 المستوفاة إعادة التسجيل في الوحدة غير  12د ن 

يمكن للطالب التسجيل لمرة واحدة في الوحدة الغير المستوفاة. مع ذلك يمكنه االستفادة من  
 رخصة مسلمة من طرف رئيس المؤسسة للتسجيل للمرة الثانية.  

الثالثة  استثنائيةبصفة   من طرف    واألخيرة بترخيص، يمكن السماح للطالب للتسجيل للمرة 
 رئيس المؤسسة. 

وابالغها يد اجراءات إعادة التسجيل في الوحدات الغير المستوفاة  يقوم مجلس المؤسسة بتحد 
 علم الطلبة.  الى

 

 

 لجنة المداوالت الخاصة بالمسلك 13د ن 

تتكون لجنة المداوالت الخاصة بتسليم الدبلوم، بالنسبة لكل مسلك، من المنسق البيداغوجي  
 وحدات المسلك. ومن منسقيللمسلك، بصفته رئيسا،  

  ويتم بموجبهتقوم اللجنة، بعد المداوالت، بإنجاز محضر مؤشر عليه من طرف أعضاء اللجنة،  
 ويتم:صل عليها المح وتحديد الميزاتحصر الئحة الطلبة الناجحين 

 إبالغ رئيس الشعبة التي ينتمي إليها المسلك بالمحضر؛ -
 إرسال المحضر إلى رئيس المؤسسة، المخول له نشر نتائج المداوالت. -

 الطلبة بنتائج المداوالت.  ويتم إبالغ
 

 

 استيفاء المسلك  14د ن 

 التاليين:يتم استيفاء مسلك اإلجازة بأحد الشرطين 
 استيفاء جميع وحدات المسلك؛  -
 استيفاء جميع فصول المسلك؛  -

 اإلجازة المهنية مع تحديد المسلك.المسلك الحصول على دبلوم  ويخول استيفاء
  والمستوفين للفصول يسلم دبلوم الدراسات الجامعية المهنية حسب الطلب للمعنيين باألمر  

 األربعة األولى للمسلك المطابق.
 

 

 الميزة 15د ن 

 اآلتية: يسلم دبلوم اإلجازة المهنية بإحدى الميزات 
   20على  16إذا كان المعدل العام لنقط الوحدات يساوي على األقل  "حسن جدا" -
 20على  16 ويقل عن 20على  14إذا كان المعدل يساوي على األقل  "حسن" -
 20على   14 ويقل عن 20على  12إذا كان المعدل يساوي على األقل  "مستحسن" -
 .20لى ع 12 ويقل عن 20على  10إذا كان المعدل يساوي على األقل  "مقبول" -

 

 

 


