
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 

املدرسة الوطنية العليا للفن لسلك دبلوم  

 والتصميم



 

 

 
  

املدرسة الوطنية وطنية لسلك دبلوم الضوابط البيداغوجية ال
 والتصميمالعليا للفن 
 

 ملسالكاالضوابط الخاصة ب .1

 

 

 

 سلكاملتعريف  1مس 

يئ والتهي مسارا للتكويناملدرسة" »ب املشار إليها بعده  والتصميماملدرسة الوطنية العليا للفن مسلك سلك دبلوم  يعد

و يهدف  معرفي واحد أو عدة حقول معرفية، من حقل تؤخذ يتضمن مجموعة متجانسة من الوحداتللحياة العملية، 

  ات.مؤهالت و كفايو من اكتساب معارف  إلى تمكين الطالب
   

 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 تحديد العنوان باللغة العربية في 
   

 سلكامل نظيمت 3مس 

 ستة فصول دراسية تنظم على النحو التالي:مدى  على املدرسة مسلك سلك دبلوم يمتد 

 ؛الكتساب املعارف واملؤهالت األساسية ذات الصلة بالتخصص   يخصصان فصالن تمهيديان أول وثان -

 ؛للتخصص الثالث والرابع والخامس الفصول  -

 ملشروع نهاية الدراسة.للتدريب و يخصص  فصل سادس -

لى ثالث مجموعات من إمصنفة  كثروحدة على األ 36ووحدة على األقل  24على املدرسة مسلك سلك دبلوم يشمل 

 الوحدات:

الفني والفنون البصرية  )التعبيروحدات التعليم الفني املكونة من وحدات تعكس الطابع الخاص للتكوين  مجموعة -1

 15إلى  10 ، وتضملى للمسلكو لي للفصول الخمسة األ من الغالف الزمني اإلجما % 50والسينمائية وتاريخ الكتابات( وتمثل 

 وحدة.

والتسويق( دوات دعم القرار ية وأوالتدبير وإدارة املشاريع واآلليات الكم )املحاسبةالتدبير للتكوين مجموعة وحدات -2

 .وحدة12إلى  6 وتضم لمسلك،اإلجمالي للفصول الخمسة ل من الغالف الزمني %40 إلى  %30من  وتمثل

والحوسبة التطبيقية  تواصلوال اللغات)التخصص بمجال ذات صلة وحدات للتفتح و مجموعة الوحدات التكميلية  -3

الزمني للفصول الخمسة  الفمن الغ % 20 إلى %10وتمثل هذه املجموعة من  ،العمل( ورشو الفوتوغرافي  والتصوير

  وحدات. 6إلى  2وتضم مسلك، لل

  والتقييم. التدريس ساعة من 360جماليا ال يقل عن وحدات توازي غالفا زمنيا إ 6إلى  4يتضمن كل فصل 
  

 تجانس املسلك 4مس 
 ومع الكفايات املراد تحصيلها. مضامين الوحدات املكونة للمسلك متجانسة مع أهدافههداف و كون أت
  



 

 

 
 

 الجسور  5مس 

 أو من درسةنفس املداخل  يراعي كل مسلك مد جسور مع مسالك أخرى قصد منح الطالب، إمكانية إعادة التوجيه

في  واملحددةالالزم اكتسابها مسبقا  واملعارفمع االحتفاظ بمكتسباته، طبقا للمعايير  أخرى  جامعية مؤسسةاملدرسة إلى 

 امللف الوصفي لكل مسلك تم اختياره. 

ادة اإلجازة أو شه ،ساسيةجازة في الدراسات األ اإل  شهادة للحاصلين علىبالنسبة للمسلك الفصل الثالث  ولوج يمكن 

أو دبلوم معترف بمعادلته  ،أو حاملي دبلومات من مستوى اإلجازة على األقل ،والتقنياتجازة في العلوم و شهادة اإل أ ،املهنية

  واملستوفين ملعايير القبول املحددة في امللف الوصفي للمسلك. ،لها
   

 انتماء املسلك 6مس 

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

 .العالي للتعليم مؤسسات عدة شعب أوعدة  طرف شعبة أو من تؤطر
   

 املنسق البيداغوجي للمسلكو الفريق   7مس 
 .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 ،املدرسة مدير قبلمن يعين و  ،التي يرتبط بها املسلك للشعبة العالي مساعدا، ينتمي

  .للمسلك

أشغال الفريق البيداغوجي  يقوم بتنشيطو  في التدريس باملسلك. للمسلك متدخال البيداغوجي املنسقيجب أن يكون 

وتحت  التكوين في املتدخلة الشعب مع بتنسيق ،الخاصة باملسلك واملداوالت والتقييم الدروس ع سيربوبتت ،للمسلك

  .إشراف مدير املدرسة
  

  سلكامل عتمادطلب ال امللف الوصفي 8مس 

ما يلي الخصوص،       على،بامللفات الوصفية للوحدات يحدد قااملسلك وفق ملف وصفي مفصل مرف يقدم طلب اعتماد

: 

 ؛عنوان املسلك -

 ؛التي ينتمي إليها املسلك الشعبة -

 من:األراء املعللة لكل  -

 املنسق البيداغوجي للمسلك؛ 

 ؛التي ينتمي إليها منسق املسلكالشعبة  رئيس 

 رئيس مجلس املؤسسة التي يتبع لها املسلك؛ 

 .رئيس مجلس الجامعة 

 أهداف التكوين؛ -

 الكفايات املراد اكتسابها؛ -

 شروط الولوج؛ -



 

 

 
 

 الجسور مع تكوينات آخرى؛ -

 ؛االقتضاءالتخصصات عند  -

 ؛الزمني هاغالف ( وكذاتكميلية أو للتفتحو التعليم الفني أو التدبير أللوحدات مع تحديد طبيعتها ) قائمة -

 تدريسها؛وصف الوحدات ومخطط  -

والشعبة واملادة والتخصص واإلطار  واملؤسسة )األسماء املتدخلين في التكوينأسماء منسقي الوحدات وأسماء  -

 ؛والدروس واألنشطة املنوطة بهم(

 التزامات املتدخلين من خارج املدرسة؛  -

 ؛مددهامع تحديد وصف التداريب  -

 الوسائل اللوجيستيكية واملادية املتوفرة؛ -

 انعكاسات التكوين؛ -

 منافذ التكوين؛ -

 منهي في إعداد وتأطير التكوين؛ -إشراك القطاع السوسيو  -

 سيرة ذاتية موجزة للمنسق البيداغوجي للمسلك؛ -

 .املدرسة التزامات املتدخلين من خارج -

من طرف مجلس  ،عليه ةبعد املصادق ،يقترح طلب االعتماد من لدن مجلس املؤسسة التي يتبع لها املسلك، ويوجه

 الجامعة إلى السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي قصد االعتماد.

  وافقة السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي.يستلزم م املسلك خالل فترة االعتمادتعديل يمس محتوى  كل
   

  عتمادال مدة   9مس 

من طرف السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق  املسلك عتماديمنح ا 

 .التعليم العالي ملدة خمس سنوات قابلة للتجديد بعد خضوع املسلك للتقييم

 حسب اإلجراءات املحددة على مستوى الجامعة. اء تقييم ذاتي سنوي للمسلكإجر ،خالل فترة االعتماد،يتعين

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

 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

أو   بلغة واحدةتدرس يمكن أن  .تعد الوحدة املكون األساس ي لنظام التكوين وتتكون من عنصر واحد إلى ثالثة عناصر

 .أكثر

 يمكن تدريس عنصر من الوحدة وفق الشكل أو األشكال التالية: 

 دروس نظرية؛ -

 أعمال توجيهية؛ -

 أشغال تطبيقية؛ -

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

 وتكون عناصر الوحدة مجموعة منسجمة فيما بينها.

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

  في امللف الوصفي للوحدة. وذلك وفق اإلجراءات املحددة ،جزء من الوحدة عن بعدويمكن تدريس 
  

 الوحدةعنوان  2 وح

  .الوحدة مضمونها وأهدافها عنوان يعكس

  
  للوحدة الغالف الزمني 3 وح

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

  
  التطبيقيلنشاط ا 4وح 

 النشاط التطبيقي أشكاال مختلفة:يمكن أن يتخذ 

 تداريب؛ -

 الدراسة؛ نهاية غير مشروع مشاريع -

 أعمال ميدانية؛ -

 ؛مشروع منهي  -

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

  .عمل يوم 25و 20ما بين  ،من الوحدات وحدةألي  معادل تطبيقينشاط  مدةح تراو ت
  

 ريب االتد 5وح 

 :إلزاميين ينريبتدعلى  مسار التكوين باملدرسةيشتمل 

 خالل الفصل الثاني. ينجزه الطالبتدريب ملدة شهر على األقل  -

  خالل الفصل الرابع. ينجزه الطالبتدريب معمق ملدة شهر على األقل  -

 

 



 

 

 
 

 مشروع نهاية الدراسة 6وح 

عن ثالثة أشهر خالل الفصل  لال تقالطالب ملدة  ، ويجب أن ينجزهنهاية الدراسة الخاص باملسلك إلزاميا يعتبر مشروع

 .اقتصادي -سوسيووسط السادس في 

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

 السادس. وتحتسب نقطته في الفصل،دراسيا واحدا
 

 انتماء الوحدة 7وح 

 شعب أن تساهم فيها. لعدة ويمكنشعبة معينة، ل الوحدة تنتمي

 
  

 منسق الوحدة والفريق البيداغوجي للوحدة 8 حو 

 تنفيذ الدروس والتقييمات واملداوالت.بتدخلين في الوحدة، يعهد إليه ميتكون الفريق البيداغوجي للوحدة من 

 ،من طرف مدير املدرسة ويعين ،إلى الشعبة التي تتبع لها الوحدة ،الوحدة تدريس بصفته متدخال في ،ينتمي منسق الوحدة

 من طرف زمالئه املكونين للفريق البيداغوجي الذي يؤطر الوحدة، بعد استطالع رأي رئيس الشعبة املعنية.باقتراح 

البيداغوجي الفريق بتنسيق مع  ،التكوين والتقييم واملداوالت الخاصة بالوحدةيسهر منسق الوحدة على تتبع سير 

  سق البيداغوجي للمسلك ورئيس الشعبة املعنية.وبتشاور مع املن ،للوحدة

 

 امللف الوصفي للوحدة 9وح 

 ما يلي:  ،لخصوصعلى ا ،الوحدة موضوع ملف وصفي مفصل يحددتكون   

 عنوان الوحدة؛ -

 لغة أو لغات تدريس الوحدة؛ -

 اسم منسق الوحدة؛ -

 الشعبة التي تنتمي لها الوحدة؛ -

 و للتفتح(؛ية أتكميلالفني أو التدبير أو  )التعليمطبيعة الوحدة  -

 ؛أهداف التكوين بالوحدة -

 املعارف الالزم اكتسابها مسبقا؛ -

 ؛ومخطط مفصل لتدريسها حتوى الوحدةم وصف -

 ؛(نشطة املنوطة بهمطار والشعبة والتخصص والدروس واألالئحة املتدخلين في تدريس الوحدة )األسماء واإل  -

 الطريقة الديداكتيكية والوسائل البيداغوجية الضرورية للتدريس؛ -

 كيفيات تنظيم األنشطة التطبيقية؛ -

 للتقييم؛ املالئمةالطرق  -

 الوحدة؛ تنقيططريقة احتساب  -

  و اكتساب الوحدة.كيفية استيفاء أ -



 

 

 
  

. الضوابط الخاصة بنظام الدراسات والتقييم )ن د(3  
 

 املدرسة  دبلوممدة سلك  1ن د
 فيإليها  املشار للشروط تبعا ولوجهيتم و  ستة فصول، ليم العالي، ويستغرق هو مسار للتكوين بالتع درسةاملسلك دبلوم   

 .والتصميماملدرسة الوطنية العليا للفن بدبلوم التكوين  ويتوج هذا ،3 ن دالضابطة 

، من سنة توقف عن الدراسة، مدير املدرسة د موافقةلى طلبه وبعخالل سلك التكوين، يمكن للطالب االستفادة بناء ع

وذلك بعد استيفاء  خامسابتداء من الفصل ال، أو إما ابتداء من الفصل الثالث وذلك بعد استيفاء الفصلين األولين

  .في امللف الوصفي للمسلك. ويتعين تحديد املسطرة الخاصة بتطبيق هذا اإلجراء ىاألول األربعة ل و الفص
 

 السنة الجامعية 2ن د 

أسبوعا من  18إلى  16دراسيين، يتضمن كل فصل منهما من  من فصليناملدرسة دبلوم  لسلك الجامعيةتتكون السنة 

 التدريس والتقييم.

 .في كل سنة جامعيةاملدرسة ل بسلك دبلوم يتم التسجي
 

 شروط الولوج 3 دن 

 طريق اجتياز مباراة مفتوحة في وجه:عن املدرسة يتم ولوج السنة األولى ملسلك سلك دبلوم 

 يعادله؛أو ما  والتصميم الحاصلين على دبلوم في مهن الفنون  -

لوم الدراسات دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو دبعلى  الحاصلين -

 ،أو أي دبلوم معترف بمعادلته له ،والتقنيات أو دبلوم الدراسات الجامعية املهنية الجامعية في العلوم

في حدود  للمسلك، وذلكواملستوفين ملعايير القبول املحددة في امللف الوصفي  ،اشهادة البكالوريب مشفوع

  .باملدرسة املتوفرةعدد املقاعد 
 

 تقييم الطرق  4ن د 
بالنسبة لكل وحدة عن طريق املراقبة املستمرة التي تتخذ شكل امتحانات الكفايات و  تتم عملية تقييم املعارف واملؤهالت

إال أنه عند  ،أو أية وسيلة أخرى للمراقبة محددة في امللف الوصفي التدريب املنجز روائز أو فروض أو عروض أو تقاريرأو 

يات املحددة في امللف الوصفي وفق الكيف متوازن  يمكن إجراء امتحان نهائي االقتضاء وعالوة على املراقبة املستمرة

  للوحدة.

 

 تقييم النظام  5ن د 

يتم إطالع الطلبة عليه، و  يصادق عليه من قبل مجلس الجامعة الكفاياتنظاما لتقييم املعارف واملؤهالت و  املدرسةتضع 

طرق التقييم واإلجراءات املتخذة في حاالت الغش والتأخر والتغيب عن الدراسة  ،على الخصوص،ويتضمن هذا النظام 

  أوراق االمتحانات. ىوكيفيات إطالع الطلبة عل
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 نقطة الوحدة 6ن د 

العناصر املكونة لها، وتأخذ املوازنة بعين  ملختلف تقييمات متوازن  باحتساب معدل تحدد النقطة املحصل عليها في الوحدة

 مكونات الوحدة وكذا طبيعتها. والحصص الزمنية ملختلفاالعتبار طبيعة التقييم 

  تحدد املوازنة من طرف الفريق البيداغوجي للوحدة.
 

 الوحدة استيفاء أو اكتساب 7 دن 

 . عن طريق املعاوضةأو باستيفائها الوحدة إما  تحصيل يتم

العناصر املكونة  أي عنصر من نقطةتقل  أالعلى  ،20 على 10بالحصول على نقطة تعادل أو تفوق الوحدة  استيفاء يتم

 .20على  6 للوحدة عن

  .10 ليه الوحدة وفقا للضابطة ن دتمي إتعتبر الوحدة مكتسبة باملعاوضة عند استيفاء الطالب للفصل الذي تن
 

اقبة الستدراكية 8ن د   املر
من استيفاء وحدة أو عدة وحدات باجتياز مراقبة استدراكية وفق اإلجراءات املحددة على  للطالب الذي لم يتمكن يسمح

 تحدد النقطة الدنيا الجتياز املراقبة االستدراكية في امللف الوصفي للمسلك، وذلك طبقا لنظام التقييم، املدرسةمستوى 

 .5املنصوص عليه في الضابطة ن د 

  .20على 10عناصر الوحدة التي تفوق أو تعادل  بالنقط املحصل عليها في ،بعد املراقبة االستدراكية الطالبيحتفظ 
 

 مكتسبة  ير إعادة التسجيل في وحدة غ 9ن د

يتطلب التسجيل في وحدات فصل من الفصول، االستجابة للمعارف الالزم اكتسابها مسبقا بالنسبة لهذه الوحدات  -

 الوصفية.واملحددة في ملفاتها 

، تستجيب لشرط املعارف الالزم اكتسابها مسبقا من أجل 7إن كل وحدة تم اكتسابها باملعاوضة وفقا للضابطة ن د -

 التسجيل في وحدة أخرى.

يسجل الطالب مرتين على األكثر  مدير املدرسة تثناء املخول من لدنفي حدود الفصول االحتياطية، ومع مراعاة االس -

 في نفس الوحدة.

  ، يستفيد الطالب على األكثر من فصلين احتياطيين.مدير املدرسة تثناء املخول من لدناعاة االسمع مر 

 الفصلاستيفاء  10ن د 

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

 .20على  6هذه الوحدات عن أال تقل النقطة املحصل عليها في كل وحدة من 

  .الخامس والسادسلين الفصال يطبق نظام املعاوضة على 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 لجنة املداولت الخاصة بالفصل 11ن د 
 

املنسق البيداغوجي للمسلك،  منو مدير املدرسة أو من يمثله بصفته رئيسا،  بالفصل منملداوالت الخاصة لجنة تتشكل 

 .وحدات الفصل املعنيعلى تـأطير  مشرفينوأساتذة الفصل،  منسقي وحداتمن و 

أو          وتقوم اللجنة بعد املداوالت، بالنسبة لكل وحدة من هذه الوحدات، بحصر الئحة الطلبة املستوفين للوحدة

الطلبة بتقديراتها واقتراحاتها املتعلقة بتوجيه أو إعادة توجيه مدير املدرسة املحصلين عليها باملعاوضة، كما تقوم بإبالغ 

 املعنيين باألمر.

ويبلغ رئيس الشعبة التي ينتمي إليها املسلك  ،هائموقع عليه من طرف أعضا بإنجاز محضرالفصل  داوالتمتقوم لجنة 

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

  املداوالت.
 

 

 لجنة املداولت الخاصة باملسلك 12ن د 

 منأو من يمثله بصفته رئيسا، و  مدير املدرسة بالنسبة لكل مسلك منلجنة املداوالت الخاصة بتسليم الدبلوم،  تتألف

 املنسق البيداغوجي للمسلك ومنسقي وحدات املسلك.

ين وتحديد حصر الئحة الطلبة الناجح، ويتم بموجبه هائأعضاتقوم اللجنة، بعد املداوالت، بإنجاز محضر موقع من طرف 

، مدير املدرسة ضر، ويرسل األصل إلىويبلغ رئيس الشعبة التي ينتمي إليها املسلك بنسخة من املح امليزات املحصل عليها،

 املخول له نشر نتائج املداوالت. كما يتم إبالغ الطلبة بنتائج املداوالت.
 

  استيفاء املسلك 13ن د 

 باالستجابة ألحد الشرطين التالين:املدرسة يتم استيفاء مسلك سلك 

 استيفاء جميع وحدات املسلك؛ -

 .استيفاء جميع فصول املسلك -

  مع تحديد املسلك.،والتصميماملدرسة الوطنية العليا للفن ويخول استيفاء املسلك الحصول على دبلوم 
 

 

 

 

 

 

 

 يزاتامل 14ن د 
 :ةبإحدى امليزات اآلتي والتصميماملدرسة الوطنية العليا للفن يسلم دبلوم 

 ؛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"
 

 

 

 

 

 

 


