
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 

  والتصميم لسلك دبلوم في مهن الفنون  

 



 

 

 
 وطنية لسلك دبلوم في مهن الفنون الضوابط البيداغوجية ال 

 والتصميم
 والتصميمالوطنية العليا للفن للمدرسة 

 

 ملسالكاالضوابط الخاصة ب .1
 

 

 

 

 

 

 سلكاملتعريف  1مس 

املشار إليها بعده  ،والتصميمالوطنية العليا للفن للمدرسة  والتصميم مسلك سلك دبلوم في مهن الفنون  يعد

معرفي  من حقل تؤخذيتضمن مجموعة متجانسة من الوحدات يئ للحياة العملية، والتهي مسارا للتكوين،ب"املدرسة"

 ات.مؤهالت و كفايو من اكتساب معارف  إلى تمكين الطالبو يهدف  واحد أو عدة حقول معرفية،

 اختيارات.عدة  والتصميم دبلوم في مهن الفنون يمكن أن يتضمن مسلك ال
   

 عنوان املسلك 2مس 

 يتعين ،لك امللقنة باللغات األجنبيةوبالنسبة للمسا ،والحقل املعرفي للتكوين يعكس عنوان املسلك أهدافه ومضمونه

 إضافة إلى العنوان باللغة األجنبية املعنية. ،طلب االعتمادمطبوع  حديد العنوان باللغة العربية فيت
   

 سلكامل نظيمت 3مس 

:دراسية تنظم على النحو التاليربعة فصول على مدى أ والتصميم يمتد مسلك سلك الدبلوم في مهن الفنون   
 

؛والتصميم الدبلوم في مهن الفنون  للتكوين األساس ي ذوي الصلة بطبيعة ول وثانفصالن أ -  

فصالن ثالث ورابع للتعمق والتخصص واملهننة. -  

.ساعة 360وحدات توازي غالفا زمنيا إجماليا ال يقل عن  4يشتمل كل فصل على   

 :الوحدات من مجموعات ثالث من والتصميمفي مهن الفنون  للدبلوم األربعة الدراسية الفصول  تتكون 
 

العلوم و ، واإلدارة االقتصادو ، حضارةوال اللغةو والتعبير، الثقافة من تتكون  ،العام التعليم وحدات مجموعة. 1

 .وحدات 4إلى  2 وتضم ،للمسلك اإلجمالي من الغالف الزمني % 30 إلى %20 من لتمث التطبيقية،

 من تمثل ،تاريخ الكتابةو ، علم األحياءو الفنون البصرية، و التعبير املرئي، من تتكون  ،الفني التعليم وحدات مجموعة. 2

 وحدات. 4إلى  2 وتضم ،اإلجمالي للمسلك الغالف الزمني من %30 إلى 20%

 الفوتوغرافي،التصوير  التطبيقية،علوم الكمبيوتر  الرسوم،مختبر تجريب  تتكون من ،مجموعة وحدات التعليم املنهي .3

 .وحدة 12إلى  8 وتضم ،اإلجمالي للمسلك الغالف الزمني من %60 إلى %40من  تمثل ،ورش العمل

 تدريبا تمهيديا يكون موضوع تقرير ومناقشة عند نهاية الفصل الثاني. داخل مقاولة ينجز الطالب

 .الرابع ويكون موضوع تقرير ومناقشة عند نهاية الفصل ،ينجز الطالب مشروع نهاية الدراسة
                



 

 

 
 

 تجانس املسلك 4مس 
 ومع الكفايات املراد تحصيلها. الوحدات املكونة للمسلك متجانسة مع أهدافه ومضامينتكون اهداف 

   
 ع املشتركذالج  5مس 

 مع وحدات خاصة بكل اختيار ،توالثاني( واختيارا)وحدات الفصلين األول جذع مشترك لمسلك أن يتكون من ل يمكن 

 .للفصلين الثالث والرابع املسلك بالنسبةب
  

 الجسور  6مس 

 نفس داخل إمكانية إعادة التوجيه، مسلك آليات تنفيذ جسور مع مسارات دراسية أخرى قصد منح الطالب كل يحدد

 امللف واملحددة فياملعارف الالزم اكتسابها مسبقا  وبمراعاة االحتفاظ بمكتسباته،أخرى، مع  إلى مؤسسة من أواملدرسة 

 .للمسلك الوصفي

   
 انتماء املسلك 7مس 

لوحدات املسلك أن  يمكنو ؛ باملدرسة ويرتبط بشعبة. مهامهاو  هامع اختصاص ، ويتطابقللمدرسة املسلك إداريا ينتمي

 فنانين،و  مهنيين،) خارجيين متدخلين طرف من أوالعالي  للتعليم مؤسسات عدة شعب أوعدة  طرف شعبة أو من تؤطر

 (.خبراءو 
   

 املنسق البيداغوجي للمسلكو الفريق   8مس 

 .التكوين باملسلك األساتذة املتدخلين في جميع البيداغوجي للمسلك من يتكون الفريق

أستاذا للتعليم مؤهال، وعند عدم توفره وعند عدم توفره أستاذا  العالي، للتعليم يكون املنسق البيداغوجي للمسلك أستاذا

الفريق البيداغوجي  باقتراح من ،مدير املدرسة الذي يعين من قبلالتي يرتبط بها املسلك و  للشعبةالعالي مساعدا، ينتمي 

  .للمسلك

 الدروس ع سيربوبتت ،البيداغوجي للمسلكالبيداغوجي في التدريس باملسلك. ويقوم بتنشيط أشغال الفريق  املنسق يتدخل

  .مدير املدرسة وتحت إشراف التكوين في املتدخلة الشعب مع بتنسيق ،واملداوالت والتقييم
   

  سلكامل عتمادطلب ال امللف الوصفي 9مس 

على  ،ويتضمن قا بامللفات الوصفية للوحداتمرف ،معد لهذا الغرض مفصل ملف وصفي شكل على االعتماد طلب يقدم 

 :يلي ما، الخصوص

 املسلك؛عنوان  -

 باملسلك؛الشعبة املرتبطة   -

 للمسلك؛ املحتملة االختيارات -

 :املعللة لكل من اآلراء -

 للمسلك؛املنسق البيداغوجي  -

 باملسلك؛الشعبة املرتبطة  رئيس -



 

 

 
 

 ؛املؤسسة مجلس رئيس -

 .الجامعة مجلس رئيس -

 أهداف التكوين؛ -

 مسبقا؛املعارف الالزم اكتسابها  -

 تحصيلها؛ املراد الكفايات -

 منافذ التكوين؛ -

 الولوج؛ شروط -

 مع مسالك أخرى؛الجسور  -

 وغالفها الزمني؛ نهي(املتعليم العام أو التعليم الفني أو ال )التعليم طبيعتها مع تحديد الوحدات قائمة -

 تدريسها؛ ومخطط لوحداتا وصف -

 نهاية الدراسة؛شروع م وصف -

 ؛لتدريب التمهيديوصف ا -

 عند االقتضاء؛ للطالب الشخص ي العمل وصف -

إلطار واملؤسسة والشعبة واملادة والتخصص وا )األسماء التكوين في املتدخلينكذا أسماء و  الوحدات منسقيأسماء  -

 ؛(والدروس أو األنشطة املنوطة بهم

 ؛التزامات املتدخلين من خارج املدرسة -

 الوسائل اللوجيستيكية واملادية؛ -

 الشراكة والتعاون؛مجاالت  -

 .للمنسق البيداغوجي للمسلك موجزة ذاتية سيرة -

 التي يتبع لها املسلك، املؤسسة مجلس عليه من ويصادقطرف الشعبة التي يرتبط بها املسلك،  من االعتماد طلب يقدم

 .قصد االعتماد العالي املكلفة بالتعليم الحكومية السلطة على يحيله الذي الجامعة مجلس ومن طرف

ومية املكلفة كن يكون موضوع موافقة السلطة الحمعتمد، خالل فترة االعتماد، يجب أكل تغيير يطرأ على مستوى مسلك 

  بالتعليم العالي.
   

  عتمادال مدة   10مس 
ي اللجنة الوطنية لتنسيق رأ من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي، بعد استطالع اعتماد املسلك يمنح 

  .ييمقبعد خضوع املسلك للتقابلة للتجديد  أربع سنوات ملدة التعليم العالي وذلك

 حسب اإلجراءات املحددة على مستوى الجامعة. لكاللمس ةسنوي ةذاتي اتاء تقييمإجر  ،خالل فترة االعتماد،يتعين 

عند نهاية مدة االعتماد، إجراء تقييم ذاتي شامل لكل مسلك، يتم موافاة السلطة الحكومية املكلفة  ،يتعين على املدرسة

 مر بطلب تجديد اعتماد املسلك او بعدم تجديده.ليم العالي بنتائجه سواء تعلق األ بالتع
                      



 

 

 
 

       
 )وح( الضوابط الخاصة بالوحدات .2

 
 

 تعريف وخصائص الوحدة وطرق تدريسها   1وح

بلغة واحدة أو  تدرسأن يمكن  رعناص ثالثةعنصر واحد إلى تتكون من األساس ي لنظام التكوين، و  املكون الوحدة  تعد 

  .أكثر

 و األشكال التالية:تدريس عنصر من الوحدة وفق الشكل أيمكن 

 نظرية؛دروس  -

 أعمال توجيهية؛ -

 أشغال تطبيقية؛ -

 و تدريب.في شكل عمل ميداني أو مشروع أ أنشطة تطبيقية -

 .وحدة متجانسةالوحدة  عناصر مختلفتشكل و  

 من الوحدة أو وحدة بأكملها أو عدة وحدات.  جزءأن يشكل لنشاط تطبيقي يمكن 

  املحددة في امللف الوصفي للوحدة.وفق اإلجراءات عن بعد،  تدريس جزء من الوحدة يمكن
 

 الوحدةعنوان  2 وح

  .الوحدة مضمونها وأهدافها عنوان يعكس

  
  للوحدة الغالف الزمني 3 وح

  .التدريس والتقييم من ساعة 100و  80يتراوح مابين زمني  غالفبوحدة لفصل دراس ي واحد ال تمتد

 
   لنشاط التطبيقيا 4وح 

 النشاط التطبيقي أشكاال مختلفة:يمكن أن يتخذ  

 تداريب؛ -

 الدراسة؛ نهاية غير مشروع مشاريع -

 أعمال ميدانية؛ -

 زيارات دراسية؛ -

 حددة في امللف الوصفي للمسلك.املأشكال أخرى من األنشطة التطبيقية  -

 .عمل يوم 40و 20ما بين  ،معادل لوحدة ما تطبيقينشاط  مدةح تراو ت
  

 التدريب التمهيدي 5ح و 

ويكون موضوع تقرير  ،أسابيع 6و 4ما بين مدته  تتراوح داخل مقاولة الطالب عند نهاية الفصل الثاني تدريبا تمهيديا ينجز

 .ومناقشة

 نقطة التدريب التمهيدي في الفصل الثاني. وتحتسب 

     .تعادل نقطة التدريب التمهيدي وحدة بكاملها

 .الوحدة واستيفاء ميتقييخضع التدريب التمهيدي إلى نفس نظام ال



 

 

 
  

 انتماء الوحدة 6وح 
 شعب أن تساهم فيها. ويمكن لعدةشعبة معينة، ل الوحدة تنتمي

 
  

 منسق الوحدة والفريق البيداغوجي للوحدة 7 حو 

 تنفيذ الدروس والتقييمات واملداوالت.بمتدخلين في الوحدة، يعهد إليه ن الفريق البيداغوجي للوحدة من يتكو 

 ويعين من طرف مدير املدرسة ،الوحدة تتبع لهاالتي  لشعبةا إلى بصفته متدخال في تدريس الوحدة الوحدةمنسق  ينتمي

 .بعد استطالع رأي رئيس الشعبة املعنيةيق البيداغوجي الذي يؤطر الوحدة من طرف زمالئه املكونين للفر باقتراح 

، البيداغوجي للوحدة الفريق بتنسيق معيسهر منسق الوحدة على تتبع سير التكوين والتقييم واملداوالت الخاصة بالوحدة 

  ورئيس الشعبة املعنية. وبتشاور مع املنسق البيداغوجي للمسلك
 

 امللف الوصفي للوحدة 8وح 

 يلي: ما،الخصوصعلى ،ملف وصفي مفصل يحدد موضوع وحدةال تكون  

 عنوان الوحدة؛ -

 لغة أو لغات تدريس الوحدة؛ -

 ؛الوحدة منسق اسم -

 الشعبة املرتبطة بالوحدة؛ -

 ؛(نهياملتعليم الفني أو الالتعليم العام أو  )التعليم طبيعة الوحدة -

 ؛أهداف التكوين للوحدة -

 املعارف الالزم اكتسابها مسبقا؛ -

 ؛مضامينهاو  الوحدة عناصر -

 ؛(املنوطة بهماألنشطة  الدروس أوو تدريس الوحدة )األسماء واإلطار والشعبة والتخصص  دخلين فيقائمة املت -

 ؛الضرورية للتدريسوالوسائل البيداغوجية  ةالديداكتيكي الطرق  -

 األنشطة التطبيقية؛ تنظيم كيفيات -

 املناسبة؛ التقييم طرق  -

 ؛الوحدة تنقيط احتساب طريقة -

 كيفية استيفاء أو اكتساب الوحدة. -

 

 مشروع نهاية الدراسة 9وح

 اقتصادي. -ويجب إنجازه داخل املؤسسة أو في الوسط السوسيو ،يعتبر مشروع نهاية الدراسة املخصص للمسلك إلزاميا

 ،وحدتين مشروع نهاية الدراسة يعادل ويختتم بتقرير ومناقشة. ،الدراسة من قبل أستاذ من املدرسة يؤطر مشروع نهاية

 الفصل الثالث. مشروع نهاية الدراسة ابتداء من إنجاز فيالشروع  الرابع، غير أنه يمكنالفصل وتحتسب نقطته في 
 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

. الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم )ن د(3  
 

 والتصميم الفنون دبلوم في مهن مدة سلك  1ن د

أو  ياباكالور ال شهادة هو مسار للتكوين بالتعليم العالي، يشمل أربعة فصول بعد والتصميم سلك دبلوم في مهن الفنون 

   .والتصميم يتوج هذا السلك بدبلوم في مهن الفنون و  ،ما يعادلها

 

 السنة الجامعية 2ن د 

إلى  16من منهما من فصلين دراسيين، يتضمن كل فصل  والتصميم تتكون السنة الجامعية لسلك دبلوم في مهن الفنون 

  .والتقييم أسبوعا من التدريس 18

 .في كل سنة جامعية والتصميم ل بسلك دبلوم في مهن الفنون يتم التسجي
 

 شروط الولوج 3 دن 

أو   جميع التخصصاتفي  في وجه الحاصلين على شهادة البكالوريا والتصميم مسلك سلك دبلوم في مهن الفنون  يفتح

  .املطلوب للمسلك الوصفي في امللف املحددة القبول  معايير استيفاء، مع معترف بمعادلتها لهاشهادة 
 

 تقييم الطرق  4ن د 

امتحانات  شكلتتخذ ات بالنسبة لكل وحدة عن طريق املراقبة املستمرة التي يتقييم املعارف واملؤهالت والكفا تتم عملية

عند االقتضاء إجراء امتحان يمكن أي وسيلة أخرى للمراقبة، أو  املنجز تدريبالأو روائز أو فروض أو عروض أو تقارير 

  نهائي متوازن حسب الكيفيات املحددة في امللف الوصفي للمسلك.

 

 تقييم النظام  5ن د 

 ،الطلبة عليه ويتم إطالع ،يصادق عليه من قبل مجلس الجامعةات يلتقييم املعارف واملؤهالت والكفانظاما  درسةتضع امل

 عن الدراسة لتغيبواالغش والتأخر  اإلجراءات املتخذة في حاالتو  التقييم كيفيات ،الخصوص،على النظام هذاويتضمن 

  إطالع الطلبة على أوراق االمتحانات. طرق و 

 

 

 نقطة الوحدة 6ن د 

طبيعة التقييم بعين االعتبار وتأخذ املوازنة ، هال املكونةختلف تقييمات العناصر وازن ملتهي معدل مالوحدة  نقطة

 .الوحدة وكذا طبيعتها مكوناتختلف مل ةالزمني حصصوال

  تحدد املوازنة من طرف الفريق البيداغوجي للوحدة. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 الوحدة استيفاء أو اكتساب 7 دن 

 . عن طريق املعاوضةأو باستيفائها الوحدة إما  تحصيل يتم 

للوحدة العناصر املكونة  أي عنصر من نقطةتقل  أالعلى  ،20 على 10 نقطةال تعادل أو تفوق عندما الوحدة  استيفاء يتم

 .20على  6 عن

 .10الطالب للفصل الذي تنتمي إليه الوحدة وفقا للضابطة ن د املعاوضة، عند استيفاء سبة بتعتبر الوحدة مكت

  .تطبق املعاوضة بعد اجتياز املراقبة االستدراكية

 

اقبة الستدراكية 8ن د   املر
 ز، اجتيا20على  6 تعادل أو تفوق فيها على نقطة  حصلو أو عدة وحدات  وحدة استيفاء منالذي لم يتمكن  للطالبيسمح  

 .4د الضابطة ن فيوفق اإلجراءات املحددة  ة وحيدةاستدراكي مراقبة

نقطة وز تتجا أال ىعلقبل وبعد املراقبة االستدراكية  اماملحصل عليه من بين النقطتينة األعلى بالنقطيحتفظ الطالب 

      .20على  10 ،لموضوع املراقبة االستدراكية، في أي حال من األحوا الوحدة

 

 بةسمكتإعادة التسجيل في وحدة غير  9ن د

 .الوصفي للمسلكفي امللف  بةسمكتوحدة غير في إعادة التسجيل  شروط تحدد

  السنة. فصلي لم يتم استيفاؤهما خاللإذا  على األكثر وحدتينفي للطالب بإعادة التسجيل  يسمحأن  يمكن ملدير املدرسة

 

 الفصلاستيفاء  10ن د 

، شريطة 20على  10يتم استيفاء الفصل إذا كان معدل النقط املحصل عليه في مجموع وحدات الفصل يساوي أو يفوق  

العناصر املكونة  أي عنصر من نقطةتقل  وأال 20على  6أال تقل النقطة املحصل عليها في كل وحدة من هذه الوحدات عن 

  .20على  6 للوحدة عن

 

 لجنة املداولت الخاصة بالفصل 11ن د 

تضم مدير  ولكل فصل، لكل مسلك بالنسبة الفصل،ب خاصة لجنة مداوالتبعد املراقبة االستدراكية، يتم تشكيل 

 الفصل املعني. تأطير وحدات على رفينشامل ةذواألسات املنسق البيداغوجي للمسلك،و  ممثله،أو  رئيسا املدرسة

بتقديراتها  درسةمدير امل ، كما تقوم بإبالغالفصل اتوحدل املستوفينالئحة الطلبة  بحصرالفصل  مداوالت لجنة تقوم

  .توجيه الطلبة املعنيين باألمر إعادةواقتراحاتها املتعلقة بتوجيه أو 

عليه من طرف أعضائها ويبلغ رئيس الشعبة التي ينتمي إليها املسلك  بإنجاز محضر موقعالفصل  داوالتمتقوم لجنة 

، املخول له نشر نتائج املداوالت. كما يتم إبالغ الطلبة بنتائج مدير املدرسةضر، ويرسل األصل إلى بنسخة من املح

 املداوالت.
 

 السنة الحتياطية  12د ن 

  .سنة احتياطية وحدات على األكثر، أربعيستوفي  للطالب الذي لم أن يمنح يمكن ملدير املدرسة

 



 

 

 
 

 لجنة املداولت الخاصة باملسلك 13ن د 

 أو مدير املدرسة ويترأسهاجي للمسلك، تتألف لجنة مداوالت املسلك من املنسق البيداغوجي للمسلك والفريق البيداغو 

 .ممثله

 .تاملقبولين وبمنح امليزاالطلبة  قائمةبحصر ، املداوالتإجراء  بعد ،اللجنة تقوم

 للتسجيل بالفصل الثالث، ءلذي تم تأجيل قبوله أو الذي أعلن استثنايمكن للجنة أن تمنح سنة احتياطية للطالب ا

 ملزما بمتابعة الوحدات غير املستوفاة على سبيل األولوية.ويكون 

. ويتم تسجيل 20على  10نقطتها أو تعادل بالنسبة لهذه الوحدات يحتفظ الطالب بنقطة عناصر الوحدات التي تفوق 

 .20على  10الطالب فقط في عناصر الوحدات التي تكون نقطتها أقل من 

، ويتم بموجبه حصر الئحة الطلبة هائأعضامن طرف  عليه املداوالت، بإنجاز محضر موقعإجراء تقوم اللجنة، بعد 

 الشعبة التي ينتمي إليها املسلك بنسخة من املحضر، ويرسل األصلويبلغ رئيس  ين وتحديد امليزات املحصل عليها،الناجح

 ، املخول له نشر نتائج املداوالت. كما يتم إبالغ الطلبة بنتائج املداوالت.مدير املدرسة إلى

 
 

  استيفاء املسلك 14ن د 

عن طريق أو باالستيفاء إما تحصيل جميع وحداته  بعد والتصميميتم استيفاء مسلك سلك دبلوم في مهن الفنون  

  املعاوضة.

 .والتصميم على دبلوم في مهن الفنون ويخول استيفاء املسلك الحصول 
 

 

 

 

 يزاتامل 15د  
 التالية: امليزاتبإحدى  والتصميمالوطنية العليا للفن للمدرسة  والتصميم دبلوم في مهن الفنون يسلم 

 ؛20 على 16 على األقل": إذا كان املعدل العام لنقط الوحدات يساوي جدا حسن"

 ؛20 على 16ويقل عن  20على  14 يساوي على األقلكان هذا املعدل  إذا": حسن"

 ؛20 على 14ويقل عن  20على  12 يساوي على األقلكان هذا املعدل  إذا": مستحسن"

  .20 على 12ويقل عن  20على  10 يساوي على األقلكان هذا املعدل  إذا": قبول م"
 

 

 الشهادة 16ن د 

السنة  واستنفذ والتصميم دبلوم في مهن الفنون يمكن للطالب الذي لم يتمكن من استيفاء جميع وحدات مسلك  ال

 ، غير أنه يمكنه الحصول على شهادةللمدرسةاالحتياطية، االستفادة مرة أخرى من إعادة التسجيل في نفس املسلك التابع 

    تبين وضعية السنوات والوحدات املستوفاة.
 

 

 

 

 


