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  م�ف�اه�مي ع�اّم�ة:

 Unité d’enseignementيحتوي مخطط الدراسات  لكل مستوى و كل شعبة على وحدات تعليمية أساسية  -

Fondamentale  و يرمــــز لهــــا بـــــــ(UEF)   و وحــــدات تعليميّــــة أفقيــــةUnité d’enseignement 

Transversale و يرمـز لهـا بـــــ (UET) كـذلك وحـدات تعليميّـة اختياريـة    وUnité d’enseignement 

Optionnelles و يرمز لها بـــ(UEO)  

يتراوح بين عنصر   (matières)التعليميةعلى عدد معّين من العناصر  (unité) تحتوي كل وحدة تعليمية   -  

   .عناصر 3واحد و  

كذلك عدد معّين من  و  (crédit) عدد معّين من األرصدة (matières) يقـابل كل عنصر تعليمي -

  .(coefficient)الضوارب  

في    اإلجازةتساوي شهادة  رصيدا و  60تساوي السنة الجامعية الواحدة  رصيدا و  30ينسب للسداسي الواحد   -

 رصيدا. 180نظام األمد الحصول على  

  

قتصاديةدليل االمتحانات بكلية العلوم اال  

التصرف بالمهديةو   



  �مـــــتح�انـــــات:نــــظ�ام التق�ـــــمي و

I. م:ـــيــــيـــتقـــة الــــمــــظــأن 

 طريقة تدريس المادة:طريقة تقييم المواد الموجودة بمخطط الدراسات حسب نوع الوحدة و   تتغير

  ):UEF ( ) الوحدات التعليمية األساسية1

  ذلك حسب الصيغ التالية:بة مستمرة و المزدوج للتقييم أي امتحانات+مراقنظام  للتخضع  

 لالمتحانات النهائية % 70تقيم بطريقة    افـإنه (TD)إذا كانت المادة تشمل على دروس مسيرة    -

)Examen(   30و % (TD)  

هائية  ـــحانات النـــــلالمت % 70م بطريقة  ـــــتقيي  اهــــــفـإن (TD)لى دروس مسيرةــــادة ال تشمل عـــــت المــإذا كان  -

)Examen (  فرض مراقب   % 30و(Ds) .  

  ):UET () الوحدات التعليمية األفقيّة  2

  ذلك حسب الصيغ التالية:مستمرة و البة  كليـّا على المراق  للتقييم القـائمالموّحد  نظام  للتخضع  

 20و     Ds2% 40و   Ds1 %40فـإنها تقيم بطريقة  ) TD(إذا كانت المادة تشمل على دروس مسيرة    -

% TD  

  Ds1  +50% Ds2 % 50فـإنها تقيم بطريقة  ) TD(إذا كانت المادة ال تشمل على دروس مسيرة    -

  ):UEO ( ) الوحدات التعليمية االختيارية3

  .نفس ماهو معمول به بالنسبة للوحدات التعليمية األفقيّة -

II.  االرتقـاءاكتساب األرصدة و التثمين و: 

وحدة تعليميّة و بالتالي الحصول على عدد األرصدة المقـابل لها   (Validation)ن الطالب من تثمينيتمكّ  -

أو بالحصول على    10/20تابع لها على معدل يساوي أو يفوق     (matières)بالحصول في كل عنصر تعليمي

  بالربط و التكامل بين مختلف العناصر المكونة للوحدة. 10/20معدل  



يتمّكن من تثمين المواد التي    فـاّنهفي وحدة تعليمية   10/20يتحصل الطالب على معدل أقـل من  عندما   -

  لها.لمقـابلة  عدد األرصدة اعلى  الحصول  تحصل فيها على المعدل و 

بالحصول على معدل سنوي    السنة الثالثة  إلىمن السنة الثانية  و   يرتقي الطالب من السنة األول إلى السنة الثانية -

وع  ــــن مجمـــم %75في صورة الحصول على   10/20صول على معدل  ــــأو دون الح 10/20وق  ـــــأو يفيساوي  

  دا  ـــرصي 45األرصدة أي  

 .Par crédit  لنجاح باإلمهالالوضعّية وضعّية او تسمى هذه  

  باإلمهالال يمكنهم النجاح    باإلمهالالسنة الثانية    إلى الثانية الناجحين من السنة األولى  السنوات  لبةبالنسبة للط -

معدل    إلىالخاص بالسنة األولى أي الوصول    اإلمهالفي صورة استفـاء    إالالسنة الثالثة    إلىمن السنة الثانية  

  ، أي أنه ال يجوز بأي حال من األحوال أن يجمع الطالب بين امهالين.األولىامتحانات السنة  فيما يخص   10/20

اإلجازة في صورة الحصول على معدل    دةطالب في مستوى السنة الثالثة و بالتالي يتحّصل على شهاــــح الــــجــين -

  .(créditaires)  استفـاء اإلمهال بالنسبة للطلبة الممهلين سابقـا  ضرورةمع   10/20و يفوق  أاوي  ـــيس سنوي

  :اإلعفـاءاتدورة التدارك و الرسوب و التصّرف في  

المواد    إالدورة التدارك  في صورة عدم حصول الطالب على المعدل في الدورة الرئيسية فـانه ال يعيد خالل   -

(matières) وحدات لم يتحصل فيها على المعدل  التي تنتمي إلىالمعدل و   دون.  

وحدات تحصل فيها على    إلىالمواد دون المعدل التي تنتمي    إعادةخالل دورة التدارك ال يمكن للطالب    -

  التكامل بين مختلف المواد.المعدل أي بالربط و 

  ال تخضع لدورة تدارك. (UEO)   كذلك االختياريةو  (UET) كل الوحدات التعليمية األفقية   -

بالتالي فـان المعدل  كانت في مصلحة الطالب و   إذاال تحتسب أعداد المراقبة المستمرّة في دورة التدارك إال   -

دارك في كل مادة شملتها  ـــدورة التدد األفضل من بين عددي الدورة الرئيسية و ــــالعام يحتسب باالحتفـاظ بالع

ال يتم العمل  اختيار األفضل بينهما. و معدل المراقبة المستمرة و   دوناحتساب المعدل العام مع و ا االمتحان و ــــدورت

لم يقدم ورقة بيضاء في  اختبارات دورة التدارك و اجتاز الطالب اختبارات الدورة الرئيسية و   إذا إال اإلجراءبهذا  

مراقبة  تبار معدل العاالدورتين فـان المعدل العام يحتسب ب  إحدىفي صورة تغيب الطالب عن  و  كلتيهما.

  المستمرة.



التي تنتمي إلى وحدات لم يتحصل فيها على  و   التي لم يتحّصل فيها على المعّدل  المواد  الراسبالطالب  يعيد  -

  المعّدل.

العام أي    هامعدلكّل وحدة تحّصل على  في    ال يعيد الطالب الراسب المواد التي لم يتحّصل فيها على المعدل -

  التكامل بين مختلف المواد.بالربط و 

  تقييم الطلبة المسجلين لالمتحان و الطلبة الممهلين:

  :ةــــقــريــحانات النهائية بطـــباعتماد نظام االمت Dérogatairesان  ـــــتحـــالمسجلين لالميم الطلبة  ــــــون تقيـــــيك -

      -  )100 % Examen  األساسية).) بالنسبة للمواد الخاضعة للنظام المزدوج للتقييم (المواد  

      - 50% Ds1 +50% Ds2   بالنسبة للمواد الخاضعة لنظام تقييم قـائم كليا على المراقبة المستمرة

  المواد االختيارية)المواد األفقية و (

خالل دورة التدارك بطريقة  ئيسّية لالمتحانات و خالل الدورة الر  Créditaires يكون تقييم الطلبة الممهلين -

100% Examen. 

  :افـــــــاإلســــع

رصيدا   45دون الحصول على  كذلك  و  10/20النجاح دون الحصول على معدل    إمكانيةيعني    اإلسعاف    

  السلطة التقديرية المطلقة للجنة االمتحان.  إطارذلك بالحصول على معدل يدخل تحديده في  و 

ـــيمكن أن تمنحه خلجنة االمتحان و   تمنحه  أالبل هو إجراء استثنائي يمكن  ليس حقـا مكتسبا للطالب    اإلسعاف - الل  ــ

ها  ـــحسب شروط تتولى هي بنفسها ضبطذلك في حاالت خاصة و الدورة الرئيسية أو خالل دورة التدارك و 

  تحديدها.و 

  :الــتـــربــــصات

عندما يخصص كامل السداسي الثاني من السنة الثالثة إجازة التطبيقية للتربص أو ما يقوم مقـامه من أنشطة  

أن  مثال  التكامل مع السداسي الثاني يعني  التكوين التطبيقي فـان معدل السداسي األول ال يخضع لنظام الربط و 

يــعد راسبا   14/20ــي التـــربص على  يحصل فـو  09/20الطالب الذي يحصل في السداسي األول على معدل  

  يـــتوجب علـــيه إعادة امتحانات الوحدات التي لم يحصل فيها على المعدل في السنة الموالية.و 



لم يحــصل على التصديق في التربـص ال في  في السداسي األول و  10/20كذلك الطالب الذي حصل على معدل  و 

  االستثنائي فـانه يصرح برسوبه.ال بعـد التمديد  الدورة الرئيسية و 

يتم احتساب المعدل العام للسنة الثالثة من اإلجازة التطبيقية بجمع معدل السداسي األول+ معدل التربص   -

ــلي  قسمة المجموع على اثنين. و و  ال تعتمد هذه الــطريقة للتصريح بالنجاح بــــل تعتــمد فقـــط في الترتيب التفـاضـ

  للطلبة.

  

  :ّصة �ملاجس�تري�ٔحاكم �ا

أو    في كل وحدة تعليمية 10/20ي الطالب من السنة األولى إلى السنة الثانية بالحصول على معدل  ــــيرتق -

  .التكامل بين مختلف الوحداتربط و بال 10/20

التكامل  و بالسداسي الثاني من السنة الثانية ماجستير لنظام الربط    إجراءهال يخضع مشروع ختم التخرج الذي يتم   -

كذلك  و   األولفي السداسي   10/20بالحصول على األقـل على معدل    إالالطالب ال ينجح    أنمع السداسي األول أي  

  على األقـل في مشروع ختم التخّرج. 10/20على  

مذكرة مشروع    إيداع إلىفي النهاية السنة الجامعيّة  الذين لم يتوصلوا    السنة الثانية ماجستير  طلبةيتمتع   -

أشهر    06، بتمديد استثنائي على نفس السنة الجامعية أقصاه  اإلدارةمناقشتها في اآلجال التي تضبطها  التخرج و 

  ال يتجاوز في كل الحاالت آخر أجل للتسجيل بالماجستير المعني بعنوان السنة الجامعية الموالية.و 

بالتالي  مناقشة مذكرته و و   إيداع إجراءات بإتمامملزما  بعد انقضاء مدة التمديد االستثنائي يكون الطالب   -

بخالف ذلك فـانه يصّرح برسوبه  و  التي تحصل بعنوانها على التمديد،السنة الجامعيّة    نفس  بعنوان  نجاحهالتصريح ب

 يدعى للترسيم بعنوان سنة جامعّية جديدة في حدود عدد التسجيالت المسموح بها.و 

 


