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 )مس(الضوابط الخاصة باملسالك  .1
  

 

 1مس  تعريف املسلك
 أو واحد ، ويتضمن مجموعة متجانسة من الوحدات تؤخذ من حقل معرفيللتعليم العالي دراسيامسارا  البكالوريوس سلكمسلك  يعد

 .حياتية وذاتيةمهارات تنمية و  كفاياتو  علمية معارف من اكتساباملسلك إلى تمكين الطالب  يهدفو معرفية؛ عدة حقول  من

 وحداته: في بعضيمكن أن يتم التكوين و  ،يكون التكوين في املسلك حضوريا

 عن بعد؛ 

 ؛والثقافي واالجتماعي عة والقطاع االقتصاديبين الجام بالتناوب 

  يدين الوطني والدوليعلى الصع الطالبيةفي إطار الحركية. 

 ، طبقا ملقتضيات نص تنظيمي. الحاصلة على ترخيص خاص بذلكيمكن أن يكون التكوين في املسلك كليا عن بعد في الجامعات 
 

 2مس  املسلك عنوان
م تحديدها يت التي options)االختيارات ) اءسمأو  الخامسالذي تم اختياره انطالقا من الفصل  التخصصمن اسم املسلك  عنوان يتكون 

 . عند االقتضاء ،السابعانطالقا من الفصل 
 يجب أن تكون أسماء االختيارات مخالفة السم التخصص وغير متناقضة معه.

 أهدافه ومضامينه.عنوان املسلك يعكس 
 

 3مس  تنظيم املسلك
 التالي:منظمة على الشكل  دراسيةفصول  ثمانيةيتضمن املسلك 

مساعدته  ، وكذاواللغوي  املعرفيتأهيل الطالب وتقوية مستواه  قصد سنة تكوينية تأسيسية برانيعت والثانياألول  نالفصال  –
في الحقل  السنة األولى من الجذع املشترك هذان الفصالن ويشكل .مواكبته في تغيير اختيارهأو  اختياره للمسلكعلى تأكيد 

 ة على الشكل التالي:موزع وحدات ست ،يتضمن كل فصل منهماو  .للمسلكاملعرفي األساس ي 
 ؛معرفيتان (2) وحدتان  
 ةبلغة أخرى غير اللغإذا كانت سلك اللغة األساسية لتدريس امل في وجوبا تكونان األجنبية في اللغات (2) وحدتان 

 املستوى املطلوب في هذه اللغة، تقترح لغة أجنبية ثانية. استيفاء وفي حالةالعربية. 
 تساعد الطالب على تنمية وتطوير رصيده الحقل املعرفي األساس ي للمسلك،  جتختار من خار  لالنفتاح (1) وحدة

 الثقافي في حقول معرفية أخرى؛
 الحياتية والذاتية. في الكفايات (1) وحدة 

 .التخصص املناسبالختيار  لتأهيل الطالب ،سلكامل في مجالالسنة الثانية من الجذع املشترك  يشكالن رابعالثالث و ال نالفصال  –
 موزعة على الشكل التالي: وحدات ستمن كل فصل منهما يتضو 

  معرفية؛ وحدات( 3)ثالث  
 ؛األجنبية اللغاتفي  (1) وحدة 
  ؛في الحقل املعرفي األساس ي للمسلك املتاحةاملجاالت على  لالنفتاح( 1)وحدة 
 في الكفايات الحياتية والذاتية. (1) وحدة 

 .املنتمية لنفس املجال لكاالجذع املشترك للمسلبكالوريوس تشكل الفصول األربعة األولى ملسلك سلك ا    

 موزعة على الشكل التالي: وحدات ست، ، يتضمن كل فصل منهماللتخصص سادسالخامس و الفصالن ال –
 معرفية؛ وحدات (4) أربع  
 ؛التخصصات املتاحةعلى  لالنفتاح (1) وحدة 
 في الكفايات الحياتية والذاتية. (1) وحدة 

 موزعة على الشكل التالي: وحدات ست منهما، ، يتضمن كل فصلخصصوالثامن لتعميق التع سابالفصالن ال –
 معرفية؛وحدات  (4) أربع  
 ر مخصصة للمشروع (1) وحدة

َ
 ؛املؤط

 في الكفايات الحياتية والذاتية. (1) وحدة 
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 :مصنفة كما يلي وحدة (48ن )يثمانية وأربع البكالوريوسيتضمن مسلك 
 معرفية؛ ةوحد (26وعشرون ) ةست 
 ( 6ست )للمسلك. تكون اثنتان منها على األقل من خارج الحقل املعرفي األساس ي :لالنفتاح وحدات 

 ال  .العربية باللغة وجوباالوحدتين املبرمجتين بالسنة األولى  إحدى تدرس ،أجنبية بلغات امللقنة للمسالك بالنسبة
لغة العربية، حيث يقترح عليهم التسجيل في إحدى وحدات ينطبق هذا الشرط على الطلبة األجانب غير الناطقين بال

 .االنفتاح امللقنة بلغة أجنبية مخالفة للغة األساسية لتدريس املسلك
 ؛أجنبية بلغةالوحدتين املبرمجتين بالسنة األولى  إحدى يمكن تدريس ،العربية باللغة امللقنة للمسالك بالنسبة 

وحدات االنفتاح املقترحة من طرف من مجموعة  بين منلطلبة، إمكانية اختيار وحدة يوس لالبكالور  الدراسات بسلك يتيح نظام
 الجامعة على مستوى كل فصل بالنسبة لكل مسلك.

 للم وحدتان مخصصتان 
َ
 .رشروع املؤط

 ( وحدات 6ست )في اللغات األجنبية؛ 
 ( 8ثمان )؛وحدات في الكفايات الذاتية والحياتية 

وحدات الكفايات الحياتية والذاتية من مجموعة  بين من كالوريوس للطلبة، إمكانية اختيار وحدةالب الدراسات بسلك يتيح نظام
 املقترحة من طرف الجامعة على مستوى كل فصل بالنسبة لكل مسلك.

 

 4مس  الكفايات الحياتية والذاتية 

، موزعة على تية والذاتية )وحدة خالل كل فصل(الحيا الكفاياتوحدات في  (8) ثمان خالل سلك البكالوريوس، يدرس الطالب لزوما

 الشكل التالي:

  في مهارات التعلم  (2) وحدتان((STUDY SKILLS عية خالل الفصلين األول والثاني لتمكين الطالب من التأقلم مع الحياة الجام

 بعد البكالوريا؛

 الحياتية  في املهارات (2) وحدتان( LIFE SKILLS)   الطالب من مهارات شخصية لتنمية  لتمكين والرابعخالل الفصلين الثالث

 والقيادة؛  خرينالذات ومهارات التواصل والتعامل اإليجابي مع ال 

 ةاملجتمعي املسؤوليةاملرتبطة ب في املهارات (2) وحدتان (CIVIC SKILLS)لتطوير  ،، على مستوى الفصلين الخامس والسادس

 للطالب، وذلك عبر التزامه بتدريب مجتمعي.املهارات املرتبطة باملسؤولية املجتمعية 

 في املهارات املهنية  (2) وحدتان(PROFESSIONAL SKILLS) ، ،تمكين الطالب من من أجل خالل الفصلين السابع والثامن

  .وتنمية روح املقاوالتية ،بعض املهارات ملساعدته على ولوج سوق الشغل واالندماج فيه
 

 
 
 5مس  ر املشروع املؤط

  تبريع
َ
و أ ،مشروع إحداث مقاولةأو  ،تدريب منهيأو  ،ميدانية دراسة ،تمهيدي أكاديميبحث  شكلإما إلزاميا، ويأخذ  راملشروع املؤط

 .في امللف الوصفي للمسلك تحديدهيتم  ،تخصص املسلكمجال مع خر مالئم شكل آ أو أي ،دراسة تحليلية للوثائق

 امل يعادل املشروع
َ
ي فن على الفصلين السابع والثامن، ويمكن إنجازه على امتداد هذين الفصلين أو تين موزعتيدراسي (2) وحدتين رؤط

 .الفصل الثامن

 يكون املشروع املؤ 
َ
ي في امللف الوصف تحّددإجراءات وفق  ، ويتم تقييمهملناقشته أمام لجنة يعرض ويمكن أن ،مفّصل ر موضوع تقريرط

 للمسلك.
 

 6مس  املسلك انسجام

 .، أو مكملة لهااكتسابهااملراد  كفايات املسلكمع  منسجمة الوحداتومضامين ف أهداتكون 
 

 7مس  الجسور 

الجامعة أو من  الجامعةداخل نفس  مد الجسور مع مسالك أخرى قصد منح الطالب إمكانية إعادة التوجيه ،املسلكيراعى في هندسة 

 .الوحدات املكتسبةمع ترصيد  ،أو مؤسسة للتكوين املنهي العالي للتعليم أخرى  مؤسسةإلى 
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 8مس  انتماء املسلك

، سواء في تأطيره مجموعة من الشعب تساهميمكن أن و  ،الجامعةلنفس ويوطن بمؤسسة تنتمي  ،للجامعة البكالوريوسينتمي مسلك 

 بنفس الجامعة. تنتمي ملؤسسة توطين املسلك أو ملؤسسات أخرى  كانت

 االجتماعي واالقتصادي طاملحيبما في ذلك  ،خبراء من خارج الجامعةو بأساتذة  ند االقتضاء،في تأطير املسلك، ع يمكن االستعانة

 .والثقافي
 

 9مس  سلكتدبير امل

 :رئيس املؤسسة 

 .مسؤولية اإلشراف على التدبير البيداغوجي واإلداري للمسلكاملؤسسة التي يوطن بها املسلك يتولى رئيس 

  لمسلكلاملنسق البيداغوجي  

 ينتمي اأو عند االقتضاء أستاذا للتعليم العالي مساعد ،أو أستاذا مؤهال ،للتعليم العالي لمسلك أستاذالاملنسق البيداغوجي يكون 

يجب أن يكون كما  سلك. ملا منسقي وحدات. ويعين من لدن رئيس املؤسسة، باقتراح من إلى املؤسسة التي يوطن بها املسلك

 باملسلك. التدريس في متدخالو  ملسلكا لمجامتخصصا في  البيداغوجياملنسق 

، والحرص على تجانس وتكامل وحدات شغال الفريق البيداغوجي للمسلكأ للمسلك مهمة تنسيق املنسق البيداغوجييتولى 

رؤساء  بتنسيق مع والسهر على احترام امللف الوصفي للمسلك، ،هالتكوين والتقييم واملداوالت الخاصة بتتبع سير و  املسلك،

 املؤسسة. رئيسإشراف  تحت ،الوحدات منسقيو  عب املتدخلة في املسلكالش
 

 10مس  طلب اعتماد املسلك

 متدخلين من جامعات إشراك، وبعدة شعب بالجامعةمن  والتخصصاتمتنوع الخبرات  من طرف فريق بيداغوجي املسلك يتم إعداد

 .والثقافي قتصادياالو  االجتماعي املحيط فاعلين منو عند االقتضاء أخرى  ومؤسسات

لجنة تقديمه لبعد  مجلس املؤسسة رئيس املؤسسة التي يوطن بها املسلك من أجل عرضه على إلى طلب اعتماد املسلك يتم تقديم

 املصادقة عليه. قصد ،البيداغوجية ملؤسسة توطين املسلك

من طرف اللجنة  هتقييم بعدوذلك  ،العالي بالتعليمحكومية املكلفة إلى السلطة ال يقدم طلب اعتماد املسلك من طرف الجامعة

 . عليه من لدن مجلس الجامعة البيداغوجية للجامعة، واملصادقة

 ويتضمن على الخصوص ما يلي: للوحدات،مرفوقا بامللفات الوصفية  ،عد لهذا الغرضاملوفق امللف الوصفي  طلب االعتماد يتم تقديم

 اللغة األساسية لتدريس املسلك؛

 لغة  كانت إذا في حالة ما اللغة االنجليزيةو/أو  إلى اللغة العربية و/أو اللغة الفرنسيةا مترجم ؛بلغة التدريس عنوان املسلك

 ؛هذه اللغاتحدى إل  مغايرة التدريس

  الخاصة باملسلك؛املستهدفة  الكفاياتاملعارف و 

 ؛منافذ التكوين 

 ؛للمسلك الولوج وإجراءات شروط 

  أخرى؛ مسالكالجسور مع 

 اس ي النجاح باملسار الدر  املواد األساسية املدرسة بالسنة النهائية لسلك البكالوريا واملطلوبة لتحقيق: ملميزة للمسلكاملواد ا

 ؛للمسلك

 وحدات و  األجنبية اللغاتوحدات و  الحياتية والذاتية الكفاياتوحدات و  معرفيةوحدات  :تهاقائمة الوحدات مع تحديد طبيع

 ؛وفق الضابطة املحددة لذلك املخصصة لكل وحدة سيةالقيا األرصدةوعدد  ،النفتاحا

  ؛وتقييمها تدريسهامنهجية و الوحدات حتوى ملتفصيلي وصف 

  وصف 
َ
  ر؛املشروع املؤط

  والتخصص و  والشعبة واملؤسسةواإلطار اإلسم  التكوين:املتدخلين في  وكذا أسماء ،منسقي الوحداتالئحة 
َ
 ؛رةاألنشطة املؤط
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 الذاتية؛هم وسير  ،عند االقتضاء، الجامعةارج من خ ملتدخلينا لتزاماتا 

  ؛املتوفر عليها واملتوقعة والرقمية املاديةاللوجيستيكية الوسائل الئحة 

  ؛لتكوينفي ا طبيعتها والجدوى منها والتعاون:الشراكة  اتفاقياتالئحة 

 ؛املسلكتبرز مؤهالت وكفاءات املنسق في تدبير  موجزة للمنسق البيداغوجي للمسلك سيرة ذاتية 

   من:الراء املعللة لكل التوقيعات و 

  ؛للمسلكاملنسق البيداغوجي 

 رؤساء الشعب املتدخلة في املسلك؛ 

  املسلك؛يوطن بها رئيس املؤسسة التي 

  التي ينتمي إليها املسلك الجامعةرئيس. 

 صفيمرفوقا بامللف الو  ،يهدف إلى تجويده ديتعين موافاة السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي بطلب لكل تعديل باملسلك املعتم

كالة تقييم الطلب من طرف الو د بع ،لتاريخ طلب التعديل في املوسم الجامعي املوالي التنفيذيدخل هذا التعديل حيز و ، للمسلك املعّدل

 .عليه يم العالياملكلفة بالتعل سلطة الحكوميةموافقة الالوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي و 

،  املسالكالجسور بين  الجدوى، الترابط بين املسالك، للعرض التربوي الشامل بها:ترفق طلبات اعتماد املسالك لكل جامعة بورقة تقديمية 

 اإلمكانيات املادية والبشرية. تعاضد
 

 11مس  مدة االعتماد 

ن م قابلة للتجديد بعد خضوع املسلك للتقييم سنوات (5) ملدة خمس عاليمن طرف السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم ال يمنح االعتماد

 رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. واستطالع ،طرف الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

 موسم جامعيخالل املسلك في وجه الطلبة  فتحوفي حالة عدم . من الطلبة أفواج متتاليةخالل مدة االعتماد، يجب تسجيل خمسة 

 .املسلكهذا  عتمادا توقيف يتماالعتماد،  مدة ضمن

 املسالك التي تم اعتمادها.   الئحة ،لحكومية املكلفة بالتعليم العاليللسلطة ا بمقرر  تحدد سنويا

بما فيها الوسائل  ،على مستوى الجامعة كل مسلك معتمد عن طريق الوسائل املتاحة محتوى  ومؤسسة توطين املسلك الجامعةتنشر 

 الرقمية.

راءات املحددة على مستوى حسب اإلجوذلك  بعد تسجيل فوجين من الطلبة، لكل مسلك ذاتي تقييمخالل فترة االعتماد، يتعين إجراء 

 . الجامعة

 السلطة الحكومية املكلفةتم موافاة تو مدة االعتماد إجراء تقييم ذاتي لكل مسلك،  من في غضون السنة األخيرة الجامعة يتعين على

    تجديده.عدم بتجديد اعتماد املسلك أو  سواء تعلق األمر بطلب ،بالتعليم العالي بنتائجه
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 (الضوابط الخاصة بالوحدات )و ح .2
  

 1وح  وطرق تدريسها هاخصائصها و تعريف :الوحدة

 أكثر.س بلغة واحدة أو أن تدر   مكنوي د،ر واحوتتكون من عنص التكوين،املكون األساس ي لنظام  تعد الوحدة

 التالية:   بالطرق تنجز حصص التدريس 

 دروس نظرية؛ -

 أعمال توجيهية؛ -

 ؛أعمال تطبيقية -

 أنشطة تطبيقية على شكل عمل ميداني؛ -

 .تكوينال منسجمة مع أخرى طرق  -

 .ابتداء من الفصل الثالث ،تستوجب ذلكتي ال في الوحدات إلزامية امليدانية التطبيقية نشطةاألو  التطبيقيةاألعمال  تكون 

 .ألول إلزامية في الوحدات التي تستوجب ذلك، ابتداء من الفصل ا األعمال التوجيهية تكون 

من الغالف الزمني  في املائة عشرينتقل عن نسبة ال في  ،ية في الوحدة التي تستوجب ذلكالتطبيق لألعماليحدد الغالف الزمني 

 املخصص لتدريسها. 

 دريسها فيواالجتماعي، كما يمكن تبين الجامعة والقطاع االقتصادي  أو بالتناوب/أو عن بعد و/م التدريس في الوحدة حضوريا ويت

 إطار الحركية الطالبية، وفق اإلجراءات املحددة في امللف الوصفي للوحدة.
 

 2وح   عنوان الوحدة

 .مضمونهاو  يعكس عنوان الوحدة أهدافها
 

 3وح  ي للوحدةالغالف الزمن

 ساعة من التدريس والتقييم. (48) ثمانية وأربعين يعادل تنجز الوحدة كليا خالل فصل دراس ي بغالف زمني
 

 4وح  الرصيد القياس ي

سة والعمل الشخص ي والتقييم قيمة عددية متناسبة مع حجم العمل املطلوب من الطالب من وقت الزم للدرا هوالرصيد القياس ي 

 من الوحدة الدراسية. املتوخاة املعارف والكفايات اكتساب بهدف

 (5القياسية كما هو محدد في الضابطة )وح األرصدةسند لكل وحدة دراسية عدد من ي
 

 5وح  على الوحدات  القياسية األرصدةتوزيع 

 يلي: كما القياسية األرصدةمن  اعددوحدة  لكل تخصص

  معرفية؛لكل وحدة  قياسية أرصدة 6 -

 ؛األجنبية اللغاتلكل وحدة في  اسيةقي أرصدة 6 -

 ؛لالنفتاحلكل وحدة  قياسيةأرصدة  3 -

 ؛لكل وحدة في الكفايات الذاتية والحياتية قياسية أرصدة 3 -

ر. املخصصتين الوحدتينأرصدة قياسية لكل وحدة من  3 -
َ
 للمشروع املؤط

 



 لسلك البكالوريوسالوطنية  بط البيداغوجيةدفتر الضوا 

 2021فبراير  7 

 

 6وح   انتماء الوحدة

 .دة شعب من الجامعة ان تساهم فيها، ويمكن لعإلحدى شعب الجامعة املتدخلة في املسلكتنتمي الوحدة  
 

 7وح   لوحدةلفريق البيداغوجي ال

  .هاوتقييم هااملتدخلين في تدريسمنسقها و يتكون الفريق البيداغوجي للوحدة من 

التي  من لدن رئيس املؤسسة هيتم تعيينو  ،الوحدة تدريس متدخال فييكون الوحدة للشعبة التي تنتمي لها الوحدة و ينتمي منسق 

 ضاء الفريق البيداغوجي للوحدة، وبعد استشارة رئيس الشعبة املعنية.أعمن  باقتراح ينتمي إليها،

 هابتنسيق مع فريق ، وذلكوالسهر على احترام ملفها الوصفي بالوحدةوالتقييم  الدراسةسير  وتتبع بتنظيميقوم منسق الوحدة 

  .ورئيس الشعبة التي تنتمي إليها الوحدة للمسلكاملنسق البيداغوجي و وجي البيداغ
 

 8وح   وحدةال وصف

 يحدد على الخصوص ما يلي:و  ، يوضع رهن إشارة الطالب،مفصل وصف يوضع لكل وحدة 

 ؛عنوان الوحدة –

  ؛لغة أو لغات تدريس الوحدة –

 الوحدة؛اسم منسق  –

 الوحدة؛الشعبة التي تنتمي لها  –

رمشروع مؤأو  انفتاحيةوحدة لغوية أو وحدة وذاتية أو  حياتّيةوحدة أو  معرفيةوحدة  الوحدة:طبيعة  –
َ
 ؛ط

 املعارف الالزم اكتسابها مسبقا؛ –

 ؛املستهدفة الكفاياتاملعارف و  –

 تدريسها؛ومنهجية لوحدة ل التفصيليحتوى ملا –

 ..(نظرية، أعمال توجيهية،. )دروسالغالف الزمني لطرق إنجاز حصص التدريس  –

 ؛القياسية األرصدةعدد  –

رةاألنشطة املؤ و  التخصصو  والشعبة واملؤسسة اإلطارو  سمإل ا :الئحة املتدخلين في تدريس الوحدة –
َ
 ؛ط

 الوسائل البيداغوجية الضرورية للتدريس؛ –

 ؛عند االقتضاء األنشطة التطبيقيةتنفيذ كيفية  –

 ؛املعتمدةطرق التقييم  –

 ؛طريقة احتساب تنقيط الوحدة –

 .واملقترحة املعتمدةاملراجع  –
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 )ن د( الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم .3
  

 1ن د  البكالوريوسسلك  تنظيم

قد إمكانية الحصول على شهادة البكالوريوس خالل مدة يتيح يعتمد التكوين بسلك البكالوريوس على نظام دراسات وتقييم مرن، 

طبقا  الستيفاء املسلك الضروريةاألرصدة القياسية  جميع لتحصيلالطالب كانيات قدرات وإم، وذلك حسب تقل عن أربع سنوات

 .التي ينتمي إليها املسلك الجامعةلدى  املتاحة البشرية واملادية مكانياتكذا اإل ، و لذلك املحددة للضوابط

 ، وذلكفي بعض الوحداتستثنائية ا دراسية إمكانية تنظيم دورات للجامعات، كالوريوسبيتيح نظام الدراسات والتقييم بسلك ال

 حسب اإلمكانيات املتوفرة لديها.
 

 2ن د  السنة الجامعية

 .ن على أكثر تقدير للتقييميخصص منها أسبوعاأسبوعا  16 ، يتضمن كل واحد منهمادراسيين تتكون السنة الجامعية من فصلين 
 

 3ن د  القياسية على سلك البكالوريوس  األرصدةتوزيع 

 .رصيد قياس ي (30) ثالثين القياسية املخصصة لكل فصل في ألرصدةدد ايحدد ع -

 رصيد قياس ي. (120) مائة وعشرين في دبلوم الدراسات الجامعية العامةاألرصدة القياسية املخصصة ل يحدد عدد -

 .رصيد قياس ي (240) مائتين وأربعين البكالوريوس في لسلك القياسية املخصصةاألرصدة  يحدد عدد -

من طرف  ثبت إنجازه النسبة لكل نشاطب واحد إضافيرصيد قياس ي  الحصول علىة التكوين، يمكن للطالب خالل مد -

 منسقه،إشراف  تحت، املعنيطرف فريق بيداغوجي باملسلك ، وذلك بعد تقييمه من يمع تكوينه األكاديم الطالب موازاة

  .الجامعية قياسية كحد أقص ى في السنة أرصدة( 3ثالثة ) فييحدد عدد األرصدة املكتسبة في هذا اإلطار، و 

ا احتسابهإمكانية  بغرض وذلك، طيلة مسار التكوين األرصدة القياسية املحصل عليها في إطار األنشطة املوازيةتجميع يتم 

   .للحصول على شهادة البكالوريوس

  .ونظام التقييم التكميلي لكامللف الوصفي للمس وطرق احتسابه في وطرق تقييمه ي يتم تحديد طبيعة النشاط املواز 

 

 4ن د   وإعادة التوجيه ومعايير التوجيه شروط الولوج

معترف  أجنبي على مستوى الفصل األول في وجه الحاصلين على شهادة الباكالوريا أو دبلوم البكالوريوس تفتح تكوينات سلك

 ارملس ملميزةا باملواد والنقط املحصل عليها ،االباكالوري شهادة نوعو  ،حاملي البكالوريااختيارات  بناء على . ويكون التوجيهبمعادلته لها

 وذلك وفق الشروط واإلجراءات املحددة في امللف الوصفي للمسلك املراد التسجيل به.، التكوين

 ته القياسيةفي إطار مد الجسور بين الحقول املعرفية، يمكن للطالب إعادة التوجيه باختيار حقل معرفي آخر، مع االحتفاظ بأرصد

 .املراد التسجيل بهفي امللف الوصفي للمسلك  ةحددامل املكتسبة، وذلك وفق الشروط واإلجراءات

مع االحتفاظ بأرصدته القياسية  ،وجيه باختيار مجال آخرفي إطار مد الجسور بين املجاالت املعرفية، يمكن للطالب إعادة الت

 .املراد التسجيل به دفي امللف الوصفي للمسلك املعتم ةحددامل املكتسبة، وذلك وفق الشروط واإلجراءات

 .املراد التسجيل به في امللف الوصفي للمسلك املعتمد ةحددامل وفق الشروط ،يتم اختيار التخصص انطالقا من الفصل الخامس

 ف الوصفي للمسلك املعتمدفي املل ةحددامل عند االقتضاء، انطالقا من الفصل السابع، وفق الشروط option)يتم ولوج االختيار )

 .املراد التسجيل به
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 5ن د   بالوحدة والكفاياتاملعارف تقييم 

نه نهاية الفصل. غير أ في موحد في كل وحدة نهائي كتابي اختبار عن طريق بالنسبة لكل وحدة الكفاياتاملعارف و تتم عملية تقييم 

أو اختبار شفوي أو فروض أو عروض أو تقارير روائز  شكلالفصل على ة طيلة مستمر  مراقبات باإلضافة إلى ذلك، يمكن إجراء

فايات الكاملعارف و طرق ونوعية تقييم  م مالءمةتتللوحدة. و حددة في امللف الوصفي وامل ،أي طريقة أخرى للمراقبةأو التدريب املنجز 

 خصوصيات املسالك. والفصول و  مع طبيعة الوحدات

 ، وتحدد طرق تقييمها بامللف الوصفي للمسلك. ملبرمجة في املسلكا يجب تقييم األشغال التطبيقية

 إضافة إلى الشق الكتابي، شقا شفويا.ائي نهالختبار اال أن يضم يمكن  ،الفصلين السابع والثامنلوحدات بالنسبة 
  

 6ن د  نقطة الوحدة

 الوصفي.  هافمل ، طبقا لإلجراءات املحددة فيهاتقييمات ملختلف متوازن معدل تحدد النقطة املحصل عليها في الوحدة باحتساب 
 

 7ن د  املعدل العام للسنة

  .املعنية السنةوحدات مختلف يساوي املعدل العام للسنة معدل النقط املحصل عليها في 

 

 8ن د  الوحدات والسنوات الدراسية واملسلك استيفاء

 استيفاء الوحدات:

 . 10/20 ال يقل عنبالحصول على معدل يتم استيفاء كل وحدة  –

 .املحددة لذلك لضابطةلالقياسية املخصصة لها طبقا  األرصدةيحصل الطالب الذي استوفى وحدة على عدد  –

 استيفاء السنة الدراسية:

على أال تقل النقطة املحصل عليها  ،10/20 يساوي أو يفوق بالحصول على معدل عام سنوي  الدراسية استيفاء السنة يتم –

 .05/20 عنحدات هذه السنة الدراسية في كل وحدة من و 

 رصيد قياس ي. (60ستين ) اكتسابيخول استيفاء السنة الدراسية  –

 استيفاء مسلك البكالوريوس:

 ، وإثبات8ون د  3وفقا للضابطتين ن د رصيد قياس ي  (240مائتين وأربعين )يتم استيفاء مسلك البكالوريوس بعد تحصيل  –

ة بع للجامعمن طرف مركز اللغات التابناء على إشهاد الكفاءة اللغوية  أجنبيةفي لغة ( على األقل B2) 2الطالب مستوى ب 

 .املعمول به دوليامعتمد لهذا الغرض، وذلك حسب نظام اإلشهاد أو مركز خارجي 
 

اقبة  9ن د  االستدراكية املر

 اكية في كل وحدة من الوحدات املعنيةيمكن للطالب الذي لم يتمكن من استيفاء وحدة أو عدة وحدات، اجتياز مراقبة استدر 

 فقط.

 ، وتجرى وفق نفس إجراءات االختبار النهائي.في نهاية السنة الجامعية املراقبة االستدراكية تنظم 

 .االستدراكية الدورةيحتفظ الطالب بالنقطة األعلى من بين النقطتين املحصل عليهما قبل وبعد 

بسلك  لطلبة السنة النهائيةبالنسبة  الخريف دورةخالل نهاية استثنائية  اكيةر استد مراقبةتنظيم  ،عند االقتضاءيمكن 

  .في نظام التقييم التكميلي اإلجراءات املحددة على مستوى الجامعةو  الشروط وذلك وفق البكالوريوس،
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 10ن د   الدراسية سنةلجنة املداوالت الخاصة بال

املنسق  ومن ،رئيسا ،أو من ينوب عنهالتي يوطن بها املسلك رئيس املؤسسة  من ةالدراسيبالسنة  الخاصة املداوالتتتشكل لجنة 

 متدخلين مشاركين في تأطير هذه الوحدات. من و  ،املعنيةالدراسية  السنةمنسقي وحدات  منو  ك،البيداغوجي للمسل

 تنعقد في دورتين: و  ،هذه املداوالت وسير على تنظيم أو من ينوب عنه يشرف رئيس املؤسسة

 ما يلي: وتحدد ،العاديةالدورة  .1

 ؛الدراسية سنةالئحة الطلبة املستوفين لوحدات ال –

 ؛سنة الدراسيةللالئحة الطلبة املستوفين  –

 ؛االستدراكيةاملعنيين بالدورة الطلبة الئحة  –

 وتحدد ما يلي: ،الدورة االستدراكية .2

 ؛سنة الدراسيةالئحة الطلبة املستوفين لوحدات ال –

 ؛سنة الدراسيةللتوفين الئحة الطلبة املس –

 االقتضاء. عند ، بناء على طلباتهم،الطلبةتقديرات واالقتراحات املتعلقة بتوجيه أو إعادة توجيه ال –

ا يوطن بهالتي  رئيس املؤسسةو  اللجنةء من طرف أعضا ماموقع عليهفي نسختين أصليتين  بإنجاز محضر ،املداوالتبعد  ،لجنةالتقوم 

 الجامعة.إلى رئيس أصلية رسل نسخة تو ، أو من ينوب عنه املسلك

 سرية املداوالت.على  املحافظةبأعضاء اللجنة يلتزم 

 .نتائج مداوالت اللجنة نشر رئيس املؤسسةلفقط يخول 
 

 11ن د   إعادة التسجيل في وحدة

كما  ،20على  10أقل من على نقطة التي حصل فيها في الوحدة  بإعادة التسجيل ،الذي لم يستوف السنة الدراسيةيسمح للطالب 

في  قصد التسجيلالترخيص لطالب  للوحدة، بعد استشارة الفريق البيداغوجي ،باقتراح من منسق املسلك، لرئيس املؤسسةيمكن 

 اإلمكانيات املتاحة. حسبو  12مع مراعاة مقتضيات الضابطة ن د ذلك طلبه، و ، بناء على ملرة ثالثة وأخيرة الوحدة
 

 12ن د  ةاالحتياطي السنوات

   .يستفيد الطالب من سنتين احتياطيتين خالل سلك البكالوريوس 

 على سبيل األولوية. غير املستوفاة الوحداتيكون الطالب ملزما بمتابعة  ةاالحتياطي السنةخالل 
 

 13ن د  لجنة املداوالت الخاصة باملسلك

املنسق ومن  رئيسا، ،أو من ينوب عنه بها املسلك يوطنالتي  رئيس املؤسسة من ،باملسلك الخاصةلجنة املداوالت  تتشكل

 منسقي وحدات املسلك.  من ، و البيداغوجي للمسلك

 ومن طرف رئيس املؤسسة نةمن طرف أعضاء اللج ماعليه موقعفي نسختين أصليتين بإنجاز محضر املداوالت، تقوم اللجنة، بعد 

سل نسخة تر و ، ين وتحديد امليزات املحصل عليهار الئحة الطلبة الناجححصيتم بموجبه  ،أو من ينوب عنه التي يوطن بها املسلك

  الجامعة.إلى رئيس أصلية من هذا املحضر 

 املحافظة على سرية املداوالت.بأعضاء اللجنة لتزم ي

 .اللجنة املؤسسة نشر نتائج مداوالت لرئيس فقط يخول 
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 14ن د  شهادة البكالوريوس 

  .على شهادة البكالوريوسل استيفاء املسلك الحصو يخول 

 بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.يحدد نموذج شهادة البكالوريوس 

 قياس ي،رصيد  120 تحصيلتمكنوا من  الجامعية العامة، بناء على طلب من الطلبة املعنيين الذينيتم تسليم دبلوم الدراسات 

 .  8د  ون  3ن د  وفقا للضابطتين، من التكوين للفصول األربعة األولىاملخصصة 

 .يحدد نموذج دبلوم الدراسات الجامعية العامة بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي
 

 15ن د  البكالوريوسميزات 

 بإحدى امليزات التية: البكالوريوس تسلم شهادة

 .81/20األقل": إذا كان املعدل العام لنقط الوحدات يساوي على  A+ممتاز " –

 18/20 ويقل عن 16/20 يساوي على األقلاملعدل هذا ": إذا كان  Aجدا "حسن  –

 .16/20 ويقل عن 14/20 األقلكان هذا املعدل يساوي على  ": إذا B+حسن " –

 .14/20ويقل عن  12/20": إذا كان هذا املعدل يساوي على األقل  Bمستحسن " –

 .12/20ويقل عن  10/20قل كان هذا املعدل يساوي على األ إذا ":  C مقبول " –
 

 16ن د  البكالوريوسملحق 

وبالتالي تسهيل عملية متابعة دراسته  ،واضحة بخصوص تكوين الطالب ؤيةبتوفير ر تسمح وثيقة  البكالوريوس دبلوميعتبر ملحق 

 دماجهم في سوق الشغل.العليا وحركيته على املستوى الوطني والدولي، كما يمكن من تقييم قدرات ومهارات الخريجين من أجل إ

 تكوينه. معلومات مفصلة حول  يوفرو ، شهادة البكالوريوسمع  للطالب البكالوريوسحق مليمنح 

 الجامعة. اخرى داخلميادين و  واملعلوميات اللغات، كل شهادة حصل عليها الطالب في أيضا البكالوريوس دبلومق ملحيتضمن 

 لحكومية املكلفة بالتعليم العالي.بمقرر للسلطة ا يحدد نموذج ملحق البكالوريوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لسلك البكالوريوسالوطنية  بط البيداغوجيةدفتر الضوا 

 2021فبراير  12 

 

 ضوابط خاصة

 1ض خ  حركية الطلبة

من دراستهم بسلك  التقييم بسلك البكالوريوس للطلبة إمكانية متابعة جزءيتيح نظام الدراسات و في إطار الحركية الطالبية، 

ات طبقا التفاقي وذلككتسبات في إطار هاته الحركية، مع ترصيد امل، للتعليم العاليوطنية ودولية  ومؤسسات بجامعاتالبكالوريوس 

 .الصددفي هذا بين املؤسسات املعنية التعاون املبرمة 

 حدد في امللف الوصفي للمسلك الشروط واإلجراءات الخاصة بحركية الطلبة.ت

 

 2ض خ   التقييم التكميلي نظام

بداء الرأي بشأنه م عرضه على أنظار مجلس الجامعة من أجل إويت ،لتقييم املعارف والكفاياتضوابط تكميلية جامعة  تضع كل

 .عليها الطلبة قصد إطالعنشر هذه الضوابط ورقيا والكترونيا  ، ويتم بعد ذلكواملصادقة عليه

واإلجراءات املتخذة في حاالت الغش والتأخر  في االمتحانات القبلي والتسجيلالخصوص طرق التقييم  النظام علىهذا  يتضمن

 طرق إطالع الطلبة على أوراق االمتحانات.ضوابط و ، كما يتضمن واالمتحانات غيب عن الدراسةوالت

 ال يجب أن تتعارض هذه الضوابط التكميلية مع مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.

 

عب رؤساء مجلس
ُ
 3ض خ   منسقي املسالكو  الش

 رؤساء ا مجلس جامعية حدث بكل مؤسسةي
 
سواء كانوا منتمين لهذه املؤسسة أو  ،بهااملوطنة املسالك  في تأطير خلةعب املتدلش

 رئيس املؤسسة.  هذا املجلس ويرأسومنسقي هذه املسالك،  بالجامعة،ملؤسسات أخرى 

 .املسالك لهذه التدبير األمثل تنسيق هذا املجلس على يسهر

 االقتضاء.يعقد اجتماعات أخرى عند  سه، ويمكن أنعلى األقل في كل فصل بدعوة من رئي مرتين اجتماعه املجلس يعقد

 


