
 1 

 *الباب األول*

 المؤسسة
 

هتدؼ اؼبدرسة الوطنية العليا للفنوف كاؼبهن إُف تكوين مهندسي الدكلة يف ؾباؿ الفنوف 
كاؼبهن اؽبندسية تكوينا نظراي كتطبيقيا يؤىلهم للقياـ بدكرىم على الوجو األفضل يف ـبتلف 

عالقات التداخل بُت التصميم كالتصنيع كالًتكيب كاعبودة قطاعات اإلنتاج، مع اعتبار 
 .كالصيانة 

ىذا، كبفضل اؼبناىج اؼبتطورة كاغبديثة، تسعى اؼبدرسة إُف تكوين مهندسُت يستجيبوف 
 .كطنيا  كدية كاالجتماعية اؼبستددية جهواي ؼبتطلبات التنمية الصناعية كاالقتصا

بيداغوجي حديث كمتطور، يراعي يف ذات كيعتمد التكوين هبذه اؼبدرسة على نظاـ 
الوقت، تلقُت اؼبعارؼ كاؼبهارات مع تنمية الشخصية عن طريق تشجيع العمل اعبماعي 

كربت أتطَت كاالنفتاح على الوسط الصناعي كاالقتصادم بواسطة التداريب كاالحتضاف 
 .خنبة من أساتذة كإداريي كتقنيي اؼبدرسة

 

 ة للمؤسسةالهياكص اإلداري:  األولاللفص  

 المدير:  1 لمادةا
يتوُف تسيَت اؼبؤسسة مدير يتم تعيينو ؼبدة أربع سنوات كفق اؼبسطرة اؼبعموؿ ؽبا فيما 

من قانوف  20يتعلق ابلتعيُت يف اؼبناصب العليا كتطبيقا للمقتضيات القانونية اؼببينة يف اؼبادة 
 .اؼبتعلق بتنظيم التعليم العاِف 01.00

اؼبنظم للتعليم  01.00ربدد اختصاصات اؼبدير طبقا ؼبا ىو منصوص عليو يف القانوف 
 منو ؛ 21العاِف، كالسيما اؼبادة 

 . يساعد مدير اؼبدرسة الوطنية العليا للفنوف كاؼبهن مدير مساعد ككاتب عاـ
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 المدير المساعد:  2المادة  
 .رئيس اعبامعة ابقًتاح من مدير اؼبؤسسةخيتار من بُت أساتذة التعليم العاِف كيعُت من لدف 

 :تناط ابؼبدير اؼبساعد مهاـ 
 تدبَت الشؤكف البيداغوجية كاألكادديية ؛ -
 :اإلشراؼ على تدبَت اؼبصاٌف التالية  -

 مصلحة الشؤكف الطالبية ؛ *
 مصلحة العالقات اػبارجية ؛ *
 .مصلحة التوثيق كالعمل الثقايف *

ة كسبثيلو يف بعض االجتماعات كاألنشطة اإلدارية كالعامة النيابة على رئيس اؼبؤسس -
 بتكليف منو ؛

 .نشاط اؼبؤسسة أثناء غياب اؼبدير ضماف استمرارية -
 . عدد اؼبدراء اؼبساعدين ديكن أف حيدد يف أربعة حسب حاجيات أنشطة اؼبؤسسة 

 

 الكاتب العام:  3المادة  
 ينتبثالثاين من التعليم العاِف على األقل كاَفخيتار من بُت اغباصلُت على شهادة السلك 

 .توفرىم على ذبربة يف التسيَت اإلدارم
 .بناء على اقًتاح من مدير اؼبؤسسةيعُت من لدف رئيس اعبامعة 

 :تناط ابلكاتب العاـ مهاـ 
 التنسيق بُت ـبتلف اؼبصاٌف اإلدارية ؛ -
 اإلشراؼ على تدبَت اؼبوارد البشرية كاؼبمتلكات ؛ -
 : اإلشراؼ على تدبَت اؼبصاٌف التالية  -

 مصلحة الشؤكف االقتصادية ؛ *
 .مصلحة الصيانة *
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 المفالح اإلدارية:  4المادة  
 : مصلحة الشؤكف الطالبية:  1.4اؼبادة 

 :تتوُف اؼبصلحة 
 ؛تدبَت شؤكف الطلبة  -
 ؛تنظيم االمتحاانت كالفركض  -
 ؛تنظيم مبارايت كلوج اؼبدرسة  -
 .ث اؼبيدانية كالتوقعات اإلحصائيةالبحوإقباز  -

 : مصلحة العالقات اػبارجية:  2.4اؼبادة 
 :تتوُف اؼبصلحة 

 ربط عالقات التواصل مع احمليط السوسيو اقتصادم ؛ -
صناعية اؼبندرجة يف سياؽ تدبَت تداريب الطلبة كبرؾبة الزايرات للمقاكالت كالشركات اؿ -

 ؛التكوين
 ؛دكرات التكوين اؼبستمرل حسن سَت السهر عل -
 .كالصناعيةالسهر على حسن تدبَت اتفاقيات التعاكف مع صبيع الفاعلُت يف اجملاالت الًتبوية  -

 : مصلحة التوثيق كالعمل الثقايف:  3.4اؼبادة 
 :تتوُف اؼبصلحة 

 القياـ دبختلف العمليات التوثيقية ؛ -
 العمل على إمناء خزانة اؼبؤسسة ؛ -
 اإلعارة ؛توفَت خدمات  -
 .دبَت األنشطة الثقافية كالرايضيةت -

 : مصلحة الشؤكف االقتصادية:  4.4اؼبادة 
 :تتوُف اؼبصلحة 

 السهر على ربضَت كتنفيذ اؼبيزانية ؛ -
 سبوين كتزكيد ـبتلف مصاٌف اؼبؤسسة دبا ربتاجو من كسائل كأدكات عمل ؛ -
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 تتبع كتصفية الصفقات ؛ ،، إبراـإعداد -
 أداء كل االلتزامات اؼبالية كاؼبصاريف ؛  -
 مراقبة كتتبع العمليات احملاسبية ؛ -
 تدبَت كمراقبة اؼبخازف كاؼبستودعات -

 : الصيانةمصلحة :  5.4اؼبادة 
 :تتوُف اؼبصلحة 

 ؛ ...(صباغة، ترصيص، قبارة، بستنة )تدبَت صيانة اؼبمتلكات العقارية  -
 إصالح اؼبعدات اؼبكتبية ؛ -
 .اإلشراؼ على تنسيق أشغاؿ النظافة ك اغبراسة -

 

 التنظيم البيداغوجي:  الثانياللفص  
 الشعب:  5المادة  

ؼبا ينص عليو  طبقاتضم اؼبدرسة شعبا مطابقة للتخصصات كجملاالت الدراسة كالبحث 
، ىذه الشعب  01.00من القانوف  19القانوف اؼبنظم للتكوين ابؼبدرسة ككذلك كفقا للمادة 

 : كىي ستة 
 ليكًتكتكنيك ك اإلليكتوميكانيكاألكتوماتيك، اإلليكًتكنيك، اإلشعبة  -
 شعبة علم الطاقة -
 شعبة اؽبندسة الصناعية كاإلنتاجية -
 شعبة اؼبواد كالطرائق -
 شعبة الرايضيات كاإلعالميات، الثقافة، علـو اإلنساف كاجملتمع -
 .كالبنياتشعبة اؽبندسة اؼبيكانيكية  -
 رؤساء الشعب:  1.5ؼبادة ا

يرأس الشعبة أستاذ ابحث رظبي من بُت أساتذة التعليم العاِف أك أساتذة مؤىلُت اتبعُت 
 1421صفر  15الصادر يف  1.00.199للشعبة كمنتخب بناء على الظهَت الشريف رقم 
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 كيف حالة تعذر كجود فئة من .منو 24كالسيما اؼبادة  01.00نوف من القا (2000مام  19)
يرل فيو كفاءة تسيَت الشعبة أستاذ ابحث يقـو اؼبدير بتعيُت  ،األساتذة اؼبذكورين أعاله

 .بعد استشارة األساتذة التابعُت ؽبا كمنسق
 مهاـ رئيس الشعبة:  2.5ؼبادة ا

 :يقـو رئيس الشعبة ب 
 للشعبة ؛ ك اؼباِف تتبع السَت اإلدارم -
البيداغوجي للمواد التابعة للشعبة بتعاكف مع رؤساء الوحدات ذات العناصر التنسيق  -

 اؼبرتبطة ابلشعبة ؛
 تتبع السَت العادم للمختربات كاحملًتفات التابعُت للشعبة ؛ -
 ؛ ف التابعة لواحضور اجتماعات ؾبلس اؼبؤسسة كاللج -
ؽ األمر أبستاذ حضور أشغاؿ اجتماعات اللجنة العلمية بصفة استشارية حُت يتعل -

 .منتمي للشعبة 
 

 تنظيم بنيات البحث العلمي:  الثالثاللفص  
 

 فريق البحث:  6المادة  
يعد فريق البحث كحدة متناسقة من حيث اجملاؿ التخصصي يتم خلقها هبدؼ التطرؽ 

إلشكاليات علمية تقتضي البحث سواء على اؼبستول الوطٍت أك الدكِف ابقًتاح من ؾبلس 
 .كمصادقة ؾبلس اعبامعةاؼبؤسسة 

 أعضاء فريق البحث: 1.6اؼبادة 
يتكوف فريق البحث من ثالثة أساتذة ابحثُت على األقل، من بينهم أستاذ التعليم العاِف أك 

 :مؤىل إضافة إُف األعضاء التاليُتأستاذ 
 أساتذة منتمُت للمؤسسة ؛ -
  إُف مؤسسات جامعية اتبعة لنفس اعبامعة ؛يننتمـأساتذة  -
 .يرل األعضاء أمهية انتماءىم للفريقأساتذة  -
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 اؼبسؤكؿ عن فريق البحث:  2.6اؼبادة 
عن الفريق من بُت أساتذة التعليم العاِف كاؼبؤىلُت اؼبنتمُت لنفس الفريق يتم تعيُت اؼبسؤكؿ 
 .ابقًتاح من أعضاءه

 .حيدد القانوف الداخلي لفرؽ البحث معايَت تعيُت رئيس الفريق كمدة انتدابو
 

 مختبرات البحث:  7المادة  
يتكوف ـبترب البحث من ثالث فرؽ للبحث على األقل متجانسة من حيث مواضيع 

 . كؾباالت البحث
ابقًتاح من أعضاء ـبترب البحث، يتم تعيُت مدير اؼبخترب من بُت أساتذة التعليم العاِف 

 .كاؼبؤىلُت اؼبنتمُت للمخترب
 .تعيُت مدير اؼبخترب كطرؽ تسيَته كمدة انتدابو حيدد القانوف الداخلي للمخترب معايَت

 

 مركك الدراسات للدكتوراا  :  8المادة  
يتشكل مركز الدراسات للدكتوراه من بنيات البحث اؼبعًتؼ هبا من طرؼ اعبامعة، حيث 

 أسند لو دراسة مشاريع البحث اليت تدخل يف إطار سياسة البحث العلمي للجامعة 
 .ك اليت تستجيب ألكلوايت كطنيةك اؼبؤسسات التابعة ؽبا 

  مهاـ اؼبركز:  1.8اؼبادة 
 :من مهاـ اؼبركز 

 أتطَت الطلبة الدكاترة يف إطار مشركع للبحث، ك تكوين تكميلي ؛ -
فرؽ البحث يف إطار فيدراِف ك ذلك قصد استعماؿ موحد ك معقلن لوسائل  ذبميع -

 .البحث ك التكوين 
  اؼبركزمهاـ  مدير  :  2.8.اؼبادة 

 يسهر على السَت اإلدارم للمركز ؛ -
 ينسق صبيع أنشطة البحث ك يسهر على حسن سَتىا ؛ -
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 اؼبركز ك رئيس اؼبؤسسة مفصال حوؿ أنشطة اؼبركز إُف ؾبلس يقدـ تقريرا سنواي  -
 .ك رئيس اعبامعة

  اؼبركز أعضاء ؾبلس: 3.8اؼبادة 
 :يتكوف اجمللس من 

 رئيس اؼبؤسسة ؛ -
 اؼبركز ؛مدير  -
 اؼبسؤكلُت عن بنيات البحث ؛ -
 فبثل عن الطلبة الباحثُت ؛ -
 .شخصيات من خارج اؼبؤسسة تنتمي لعاَف البحث كاالقتصاد  -

 مهاـ ؾبلس اؼبركز:  4.8اؼبادة 
 :يسهر ؾبلس اؼبركز على

 انتقاء الطلبة الدكاترة لتأطَتىم دبختربات اؼبركز ؛  -
 اإلدارية كالعلمية للطلبة الدكاترة ؛تنظيم ك تسيَت اغبياة  -

 توزيع اؼبوارد اػباصة ابؼبركز ؛ -

 اقًتاح الطلبة للحصوؿ على اؼبنح ؛ -

 تتبع إدماج اغباصلُت على الدكتوراه يف اغبياة اؼبهنية ؛ -

 السهر على تطبيق ميثاؽ األطركحات ؛ -

 .تتبع صبيع أنشطة اؼبركز -



 8 

 *الباب الثاني*

 مجلس المؤسسة
 أعضاء و مهام مجلس المؤسسة:  األولاللفص  

 أعضاء مجلس المؤسسة:  9المادة  
  .يتألف ؾبلس اؼبؤسسة من أعضاء حبكم القانوف كأعضاء معينُت كأعضاء منتخبُت

ديكن لرئيس اؼبؤسسة أف يدعو بصفة استشارية كل شخص كفء حسب النقط اؼبدرجة 
 .يف جدكؿ أعماؿ اجمللس

 : حبكم القانوفاألعضاء :  1.9اؼبادة 
 مدير اؼبؤسسة بصفتو رئيسا ؛ -
 اؼبدير اؼبساعد، ك يعُت مقررا من قبل اجمللس ؛ -
 .رؤساء الشعب -

 : األعضاء اؼبعينوف : 2.9اؼبادة 
أربع شخصيات من خارج اؼبؤسسة، يتم تعيينهم يف ؾبلسها من لدف رئيس اعبامعة ابقًتاح 

 .اؼبساعد كرؤساء الشعبمن رئيس اؼبؤسسة بعد استشارة اؼبدير 

 : األعضاء اؼبنتخبوف : 3.9اؼبادة 
 أربعة فبثلُت عن أساتذة التعليم العاِف ؛* 
 أربعة فبثلُت عن األساتذة اؼبؤىلُت ؛* 
أربعة فبثلُت عن أساتذة التعليم العاِف اؼبساعدين كاألساتذة اؼبساعدين كاؼبساعدين * 

الثانوم الذين يقوموف دبهاـ تربوية يف ككذا عن أساتذة السلك الثاين من التعليم 
 اؼبؤسسة ؛

 ؛ 5إُف  1فبثل كاحد عن اؼبوظفُت اإلداريُت كالتقنيُت اؼبنتمُت إُف السالَف من * 
 ؛ 9إُف  6فبثل كاحد عن اؼبوظفُت اإلداريُت كالتقنيُت اؼبنتمُت إُف السالَف من * 
 فما فوؽ ؛ 10إُف السلم فبثل كاحد عن اؼبوظفُت اإلداريُت كالتقنيُت اؼبنتمُت * 
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 ؛ (األكُف كالثانية : السنوات ) فبثل كاحد عن طلبة السلك التحضَتم اؼبدمج * 
 ؛( الثالثة، الرابعة كاػبامسة : السنوات ) فبثل كاحد عن طلبة سلك اؼبهندسُت * 

 .فبثل كاحد عن طلبة السلك الثالث * 
 

 مدة العضوية  :  10المادة  
اؼبؤسسة كينتخب فبثلو األساتذة الباحثُت كفبثلو اؼبوظفُت اإلداريُت يعُت أعضاء ؾبلس 

كالتقنيُت ؼبدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة كاحدة، يف حُت ينتخب فبثلو الطلبة ؼبدة 
 .سنتُت قابلة للتجديد مرة كاحدة

 

 كتابة المجلس:  11المادة  
 .توُف الكاتب العاـ للمؤسسة كتابة اجمللسي

 

 تعويض األعضاء:  12المادة  
إذا فقد عضو معُت أك عضو منتخب الصفة اليت عُت أك انتخب من أجلها أك استقاؿ من 

من  16ك  12ك  8ك  3اجمللس أك فقد األىلية االنتخابية يتم تعويضو طبقا ؼبقتضيات اؼبواد 
 . 2.01.2328اؼبرسـو رقم 

 

 مهام مجلس المؤسسة:  13المادة  
 .السلط كالصالحيات الالزمة إلدارة اؼبؤسسةيتمتع ؾبلس اؼبؤسسة جبميع 

يقـو اجمللس ابؼبهاـ  01.00ابإلضافة إُف االختصاصات اؼبخولة لو دبوجب القانوف رقم 
 :التالية 

ينظر يف صبيع اؼبسائل اؼبتعلقة دبهاـ اؼبؤسسة كحسن سَتىا، كديكن أف يقدـ  -
 اقًتاحات يف ىذا الشأف إُف ؾبلس اعبامعة ؛

 اقًتاحات تتعلق دبيزانية اؼبؤسسة ؛ يقـو إبعداد -

ة يتوُف توزيع الوسائل اؼبالية على ـبتلف اؽبياكل اؼبشار إليها يف الفقرة الثانية من اؼباد -
 ؛  01.00قانوف من  19
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 يوافق على مشاريع إحداث اؼبختربات ؛ -

يقـو إبعداد نظاـ الدراسة كاالمتحاانت كنظاـ مراقبة اؼبعلومات اػباصة ابلتكوينات  -
اؼبدرسة كيعرضو على اؼبصادقة من طرؼ ؾبلس اعبامعة طبق الكيفيات اؼبنصوص عليها 

 ؛ 01.00من القانوف رقم  8يف اؼبادة 

 ديي ؛ديارس السلطة التأديبية ابلنسبة للطلبة كفق الشركط احملددة بنص تنظ -

يقًتح على ؾبلس اعبامعة التدابَت الكفيلة بتحسُت االندماج اؼبهٍت للحائزين على  -
 الشهادات ؛

يقًتح على ؾبلس اعبامعة كل إصالح للتكوينات اؼبدرسة داخل اؼبؤسسة، كيتخذ كل  -
 إجراء ذم طابع بيداغوجي يهدؼ إُف جودة التكوين ؛

ية إُف ربسُت توجيو كإعالـ الطلبة كالتشجيع يقًتح على ؾبلس اعبامعة التدابَت الراـ -
 على تنظيم األنشطة الثقافية كالرايضية ؛

 يتداكؿ يف صبيع اؼبسائل اؼبتعلقة دبهاـ اؼبؤسسة كحسن سَتىا ؛ -

 يتخذ صبيع اإلجراءات الرامية إُف ربسُت سَت اؼبؤسسة ؛ -

 يعرض اقًتاحات إحداث اؼبراكز على مصادقة ؾبلس اعبامعة ؛ -

 ـك إبعداد نظامو الداخلي الذم يعرض على ؾبلس اعبامعة للمصادقة عليو ؛يق -
يقًتح على ؾبلس اعبامعة ىياكل التعليم كالبحث كاؽبياكل اإلدارية للمؤسسة ككذا  -

 .تنظيمها كشركط التعيُت يف ـبتلف ىياكلو اإلدارية
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أجهكة مجلس المؤسسة:  الثانياللفص    
 

عباان دائمة منها عبنة للبحث ك عبنة بيداغوجية ك عبنة حيدث يف حظَتة ؾبلس اؼبؤسسة 
 .لتتبع اؼبيزانية ك عبنة علمية كإف اقتضى اغباؿ عباان خاصة لدراسة مسألة معينة

ك حيدد يف ىذا النظاـ الداخلي عدد اللجاف الدائمة ك أتليفها ك كيفية سَتىا مع مراعاة 
 .01.00من قانوف  23أحكاـ اؼبادة 

 ن الدائمةااللج:  14المادة  
 اللجنة البيداغوجية:  1.14اؼبادة 

 أعضاء اللجنة البيداغوجية :  1.1.14
 :من تتكوف اللجنة البيداغوجية 

 انئب اؼبدير اؼبكلف ابلشؤكف البيداغوجية ؛ -
 رؤساء الشعب ؛  -
 ثالثة أساتذة ؛ -

 فبثل كاحد عن القطاع السوسيو اقتصادم ؛ -

 فبثل كاحد عن اؼبوظفُت اإلداريُت كالتقنيُت ؛ -
 .فبثل كاحد عن الطلبة -

اؼبكلف ابلشؤكف  قاؼبؤسسة أك انئب مديرتعقد اللجنة اجتماعات دكرية ربت رائسة 
 .البيداغوجية

 اختصاصات اللجنة :  2.1.14
توصي اللجنة كتقًتح على أنظار اجمللس كل ما من شأنو أف يعمل على تنمية التكوينات  -

 ألشغاؿ اجمللس حوؿ موضوع الشؤكف األكادديية كالبيداغوجية ؛ كهتيئاؼبختلفة ابؼبؤسسة 
تقـو بدراسة اؼبلفات اػباصة ابلتكوينات ك اقًتاح مشاريع جديدة يف ؾباؿ التكوين على  -

 ؛اجمللسأنظار 
 تضع ضوابط كتصوغ معايَت اعبودة يف ميداف التكوينات األساسية كالتكوين اؼبستمر؛ -



 12 

تدرس طلبات الدعم اػباصة ابلتكوينات اعبديدة كتقًتح على اجمللس ما تراه مناسبا  -
 لتبٍت أم قرار يف ىذا الشأف ؛

لتكوينات تقًتح على اجمللس برانمج عمل سنوم يف ميداف التكوينات االستثنائية أك ا -
 اؼبستمرة ؛

 تقًتح على اجمللس مشركعا للميزانية اؼبتعلقة ابلشؤكف األكادديية كالبيداغوجية ؛ -
 تعرض عند بداية كل سنة جامعية، اغبصيلة السنوية للشؤكف األكادديية كالبيداغوجية؛ -

 ربدد طرؽ ككسائل تقييم نظاـ التكوين ابؼبؤسسة، كتعرضها على أنظار ؾبلس اؼبؤسسة -
 .للمناقشة كالدراسة قبل عرضها على ؾبلس اعبامعة

 عبنة البحث العلمي:  2.14اؼبادة 
 أعضاء عبنة البحث العلمي:  1.2.14

 :ة البحث العلمي من تتكوف عبن
 انئب اؼبدير اؼبكلف ابلبحث العلمي ؛ -
 ستة أساتذة ابحثُت يراعى يف اختيارىم سبثيلية الشعب ؛  -
 السوسيو اقتصادم ؛فبثل كاحد عن القطاع  -

 . فبثل طلبة السلك الثالث -
اؼبكلف ابلبحث  قاؼبؤسسة أك انئب مديرتعقد اللجنة اجتماعات دكرية ربت رائسة 

 .العلمي
 اختصاصات اللجنة:  2.2.14

توصي اللجنة كتقًتح على أنظار ؾبلس اؼبؤسسة كل فكرة أك تصور أك إجراء من شأنو  -
 اؼبؤسسة ؛تنمية البحث العلمي داخل 

 تقًتح على اجمللس طرؽ كمعايَت إحداث ـبتربات أك بنيات للبحث العلمي؛ -
 البحث العلمي ترفع للمجلس عند بداية كل سنة جامعية تقريرا عن حالة   -

 :األنشطة السنوية ؼبختلف اؼبختربات اؼبرتكزة أساسا على تقارير  انطالقا من  ابؼبؤسسة
 ؿ السنة اؼبنصرمة ؛حصيلة أنشطة اؼبختربات خال 



 13 

 الرسائل كاألطركحات اعبامعية ؛ 
 سَت مشاريع البحوث اؼبمولة ؛ 
 برانمج عمل اؼبختربات خالؿ السنة اؼبقبلة ؛ 
 الوسائل اؼبتاحة داخل اؼبختربات كالوسائل احملصل عليها برسم السنة اعبارية ؛ 
 لفريق العمل ابؼبخترب الئحة ؿبينة . 
 الذايت كتقييم أنشطة البحث داخل اؼبؤسسة ؛تقـو ابلتقييم  -

تعرض تقريرىا على أنظار اجمللس للمناقشة كاؼبصادقة عليو قبل عرضو على ؾبلس اعبامعة  -
 ؛

تقًتح على اجمللس، بعد إجراء تقييم موضوعي كمفصل، مشركعها للميزانية  -
يف  أكاؼبخصصة للنهوض ابلبحث العلمي ك خاصة التطبيقي منو داخل اؼبؤسسة 

 .العامةطاعات اػباصة كابقي القإطار الشراكة مع اؼبقاكالت ك
 عبنة عبنة تتبع اؼبيزانية:  3.14اؼبادة 

 أعضاء عبنة تتبع اؼبيزانية:  1.3.14
 :تتكوف عبنة تتبع اؼبيزانية من 

 من نواب اؼبدير ؛ اثناف -
 رؤساء الشعب ؛  -
 فبثل كاحد عن القطاع السوسيو اقتصادم ؛ -
 كاحد عن كل عبنة دائمة ؛ فبثل -
 فبثل عن اؼبوظفُت اإلداريُت كالتقنيُت ؛ -
 .فبثل عن الطلبة -

اؼبؤسسة ثالث مرات يف السنة على  مديرتعقد اللجنة اجتماعات دكرية ربت رائسة 
 .األقل
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 :اختصاصات اللجنة :  2.3.14
تتوُف ىذه اللجنة إعداد مشركع اؼبيزانية السنوية، كتقًتحو على أنظار ؾبلس اؼبؤسسة  -

 للمناقشة كاؼبصادقة عليو، قبل عرضو على ؾبلس اعبامعة للمصادقة؛ 
تسجل اقًتاحات اللجنة البيداغوجية كعبنة البحث العلمي ، كتقًتح على اجمللس  -

  اؼبعتمدة ؛ الصيغة التوافقية
 إقامة التوازانت األساسية بُت اؼبصاٌف البيداغوجية كاؼبصاٌف اإلدارية ؛ ربرص على -
 .تتوُف السهر على احًتاـ تنفيذ اؼبيزانية -

 أعضاء اللجنة العلمية:  4.14اؼبادة 
ـ رقم دبقتضيات اؼبرسو 01.00من القانوف  23ربدث اللجنة العلمية طبقا للمادة 

بتحديد أتليف كسَت  (2002يونيو  4) 1423ربيع األكؿ  من 22الصادر يف  2.01.2329
 .اللجنة العلمية للمؤسسة اعبامعية ككذا كيفيات تعيُت كانتخاب أعضائها

 أعضاء اللجنة العلمية:  1.4.14
 :تتكوف اللجنة العلمية من 

 األعضاء اؼبعينوف : 
 مدير اؼبدرسة بصفتو رئيسا ؛  -
 انئب اؼبدير اؼبساعد اؼبكلف ابلشؤكف الًتبوية كمقرر ؛  -
 انئب اؼبدير اؼبساعد اؼبكلف ابلبحث العلمي ؛ -

أستاذاف للتعليم العاِف يعيناف من لدف رئيس اعبامعة ابقًتاح من مدير اؼبدرسة اعتبارا  -
 .لكفاءهتما العلمية

 األعضاء اؼبنتخبوف: 
 ؛  ابلنقطة أك النقط اؼبسجلة جبدكؿ أعماؿ اللجنةرئيس الشعبة اؼبنتخب اؼبعٍت  -
أربعة أساتذة التعليم العاِف ابؼبدرسة ينتخبهم األساتذة الباحثوف هبذه اؼبدرسة حسب  -

 1271.02الكيفيات احملددة بقرار كزير التعليم العاِف كتكوين األطر كالبحث العلمي رقم 
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د كيفيات انتخاب فبثلي أساتذة بتحدم (2002سبتمرب  10) 1423من رجب  11صادر يف 
 . التعليم العاِف يف حظَتة اللجاف العلمية 

يف غياب العدد الكايف من أساتذة التعليم العاِف ابؼبؤسسة ديكن ؼبدير اؼبدرسة أف يدعو 
هبا الذين يزاولون عملهم  أساتذة مؤىلُت كإذا اقتضى اغباؿ أساتذة التعليم العاِف مساعدين

 .ة على األقل ألجل إسباـ أتليف اللجنةبصفة أساسية منذ سن
 اختصاصات اللجنة :  2.4.14

تكلف اللجنة ابقًتاح صبيع التدابَت اؼبتعلقة ابألساتذة الباحثُت ك السيما ما يتعلق 
 .كأتديبهم بًتسيمهم ك ترقيتهم

 

 تسيير اللجان الدائمة:  15المادة  

. كذلك حسب ماتقتضيو أشغاؽباذبتمع كل عبنة دائمة بدعوة من رئيسها بصفة دكرية،  -
 .كتعقد ىذه اللجاف الدائمة أربعة اجتماعات على األقل يف السنة

يتوُف رئيس كل عبنة ربت إشراؼ رئيس اؼبؤسسة ربديد جدكؿ أعماؿ اجتماعاهتا، كتوجو  -
الدعوات لالجتماع مرفوقة جبدكؿ األعماؿ إُف أعضائها من قبل رئيس اللجنة أسبوعا على 

 .انعقادهاألقل قبل 
 .توجو نسخة من الدعوة كجدكؿ األعماؿ إُف رائسة ؾبلس اؼبؤسسة قصد اإلخبار

ذبتمع اللجنة بشكل قانوين حبضور األغلبية النسبية ألعضائها، كإذا تعذر توفر ىذا  -
 .النصاب تعقد اللجنة اجتماعها بعد شبانية أايـ مهما كاف عدد األعضاء اغباضرين

توصياهتا كاقًتاحاهتا خبصوص النقط اؼبعركضة عليها يف جدكؿ تتخذ اللجنة الدائمة  -
 .األعماؿ كتفصل يف مداكالهتا أبغلبية أصوات األعضاء اغباضرين

 .كيف حالة تعادؿ األصوات، يعترب صوت الرئيس مرجحا
يقـو رئيس اللجنة الدائمة بتبليغ نسخة من تقريرىا النهائي للمدة الفاصلة بُت دكرات  -

 .ة إُف رائسة ىذا األخَتؾبلس اؼبؤسس
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لكل عبنة اغبق يف دعوة أم شخص تعترب اللجنة أف استشارتو ستفيد األعضاء خالؿ  -
 .مناقشتهم لنقطة معينة

 .تعُت كل عبنة أحد أعضائها مقررا ؽبا -
 تسجل مناقشات كمداكالت أعضاء اللجنة ككذا مقًتحاهتم يف ؿبضر خاص يعده مقرر -

 .اللجنة ربت إشراؼ رئيسها

يرفع رئيس كل عبنة تقريرا مفصال عن أعماؿ اللجنة إُف رئيس ؾبلس اؼبؤسسة أسبوعُت  -
 .على األكثر بعد انتهاء أشغاؽبا

يعمل رئيس ؾبلس اؼبؤسسة على توزيع تقارير اللجاف على أعضاء اجمللس قبل انعقاد  -
 .ؾبلس اؼبؤسسة يف الدكرة اؼبقبلة أبسبوعُت على األقل

سة اؼبؤسسة بتمكُت اللجاف من الوسائل الالزمة ؼبمارسة مهامها يف أحسن تقـو مصاٌف رائ -
 .الظركؼ

 

 اللجان الخاصة:  16المادة  
ديكن جمللس اؼبؤسسة عند االقتضاء أف حيدث من بُت أعضائو عباان خاصة قصد النظر يف أم 

 .مسألة تدخل يف نطاؽ اختصاصاتو، إذا كاف ؽبا طابع خاص أك طارئ
يقـو رئيس ؾبلس اؼبؤسسة بتعيُت رئيس كأعضاء كل عبنة خاصة، مع ربديد اؼبسألة  -

 . اؼبوكوؿ إليها دراستها، سواء مت ذلك يف إحدل اجتماعات اجمللس أك خارجها
يتوُف رئيس كل عبنة خاصة اختيار أحد أعضاء ىذه اللجنة اػباصة كمقرر ؽبا، كيقـو ىذا  -

 . اليت تبلغ إُف رائسة اجمللس األخَت بتحرير ؿباضر اجتماعاهتا
 . يوقع رئيس اللجنة اػباصة على ؿباضر اجتماعاهتا كعلى التقرير النهائي الذم تعده -
يلغى إحداث اللجاف اػباصة بصفة تلقائية دبجرد انتهائها من دراسة اؼبسألة اؼبوكولة إليها،  -

 . رئيس غَت ذلككتقدمي تقريرىا النهائي إُف رائسة اجمللس ما َف يطلب منها اؿ
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جيوز للرئيس أف ينتدب أحد اػبرباء أك أكثر غبضور أشغاؿ اللجاف اػباصة بصفة  -
استشارية، كما ديكنو أف يطلب من أحد انئبيو أك الكاتب العاـ للمؤسسة حضور اجتماعات 

 .ىذه اللجاف بنفس الصفة
 
 

 *الثالثالباب  *

 ولوج وتنظيم التكوين بالمدرسة
 

 

المدرسة الوونية العليا لللنون والمهن  ولوج  : األولاللفص  
 التحضيري و المهندس ابسلكيه

 

 مباراة ولوج المدرسة : 17 المادة
: ؼبهن إبحدل السبل الثالثة اآلتيةديكن كلوج اؼبدرسة الوطنية العليا للفنوف كا

 : مباراة كلوج السنة األكُف مفتوحة يف كجو : 1.17اؼبادة 
ك شعبة  "ب"أك " أ"شعبة علـو رايضية  التعليم الثانوم التأىيليراي من الباكالوحاملي 

الكهرابء كشعبة العلـو ك تكنولوجيا اؼبيكانيك  كتكنولوجياكشعبة العلـو  علـو ذبريبية
لك بعد انتقاء ذك دجنرب من سنة إجراء اؼبباراة  31سنة يف  21 أعمارىم ال تتجاكز الذين
.  أكِف

من اؼبقاعد اؼبتوفرة بعد اإلدالء برخصة التسجيل  5%األجانب خيصص ؽبم  ابلنسبة للطلبة
. العاِف األطر بقطاع التعليماؼبسلمة من طرؼ مديرية تكوين 

أما خبصوص الطلبة التونسيُت ك اعبزائريُت اؼبقيمُت ابؼبغرب ك اغباصلُت على شهادة 
على الطلبة اؼبغاربة حسب لنفس الشركط اليت تسرم  البكالوراي اؼبغربية فإهنم خيضعوف

. 17/07/1992بتاريخ  92/54لوزارية اؼبذكرة ا
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  : مباراة كلوج السنة الثالثة مفتوحة يف كجو :2.17 اؼبادة
ك الفيزايء أرايضيات خاصة   اتاؼبًتشحُت الوافدين من األقساـ التحضَتية يف زبصص -أ
دجنرب  31 يفسنة  22الذين ال تتجاكز أعمارىم ك علـو اؼبهندسك كالتقنيات علـو اؼبهندسك

 . الوطنية لولوج اؼبدارس الكربل للمهندسُت اؼبباراةيف الناجحُت اؼبباراة  من سنة إجراء

كالذين َف تتجاكز  اما يعادلواؼبًتشحُت اغباصلُت على إحدل الشواىد اآلتية أك  -ب
 : دجنرب من سنة إجراء اؼبباراة 31 يفسنة  22أعمارىم 

 العلـو دبلـو الدراسات اعبامعية العامة يف  (D.E.U.G. ès sciences)   يف إحدل
كيمياء أك علـو رايضيات تطبيقية أك علـو -فيزايء أك  فيزايء -رايضيات : الشعب

 ؛ رايضية كاؼبعلوميات  فيزايء أك علـو-رايضيات

  دبلـو الدراسات اعبامعية يف التقنيات(D.E.U.T)  اؼبيكانيكية أك اؽبندسة شعبة اؽبندسة
 الكهرابئية؛

  الدبلـو اعبامعي يف التكنولوجيا(D.U.T)  زبصص اؽبندسة اؼبيكانيكية أك اؽبندسة
 الكهرابئية أك ىندسة اإلعالميات أك ىندسة الصيانة الصناعية ؛

  دبلـو الدراسات اعبامعية اؼبمهننة(D.E.U.P)  زبصص ىندسة ميكانيكية أك اؽبندسة
 .الكهرابئية 

 

ئية الفيزاي علـو اؼبادة أك ات ك التطبيقاتاؼبًتشحُت اغباصلُت على اإلجازة يف الرايضي-ت
ك  . دجنرب من سنة إجراء اؼبباراة 31 يفسنة  23 أعمارىم الذين التتجاكز أك الكيميائية 
 .الطلبة اؼبغاربة اؼبطبقة علىنفس اؼبقتضيات ؿاألجانب  خيضع الطلبة

: يف كجو  مفتوحة نوف كاؼبهنكلوج السنة الرابعة ابؼبدرسة الوطنية العليا للفمباراة  : 3.17اؼبادة 
اؼبًتشحُت اغباصلُت على اؼبًتيز يف العلـو ك التقنيات أك على دبلـو يعادؽبما يف زبصصات 

 ك خيضع الطلبة .الكهرابئية أك اؽبندسة ةاؼبيكانيكيندسة الوأك الفيزايء أك  الرايضيات
 .الطلبة اؼبغاربة اؼبطبقة علىنفس اؼبقتضيات ؿاألجانب 
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التسجيص  :  18المادة  
 الشؤكف الطالبية ابؼبدرسة بعد اإلعالف عن النتائج النهائية  التسجيل دبصلحة يودع ملف

  :من  ك الذم يتكوف
؛  مصادؽ عليو الحًتاـ مقتضيات القانوف الداخلي للطالب   التزاـ كتايب -
 مصادؽ عليو شتنرب من السنة اعبامعية 30بل ؽالتزاـ خطي بعدـ سحب ملف التسجيل  -
 ؛
؛  مصادؽ عليهما اـقنسختاف من ك  ـأك الدبلوشهادة البكالوراي النسخة األصلية من  -
نسخة حديثة من عقد االزدايد ؛  -
 ؛ سالمة صحة الطالب لتتبع التكوين يثبت ملف طيب -
    الطالب ؛ كِف أظرفة متنربة ربمل عنواف 5 -
    مصادؽ عليها من بطاقة التعريف الوطنية للطالب ؛ نسخة -
 ؛ صور مشسية للتعريف 6 -
 . التأمُت السنوم كاجب -

 

:  عادة التسجيص  :  19المادة  
بطلب إعادة جيب على الطلبة اؼبهندسُت الناجحُت أك اؼبسموح ؽبم ابلتكرار أف يتقدموا 

 حـر إالك ،شتنرب من كل سنة جامعية 30التأمُت السنوم قبل  تسجيلهم مع أداء كاجب
. حىت أتدية ىذا الواجب التأميٍت ،الطالب اؼبهندس من حضور الدركس

 

 تنظيم الدراسة: الثانياللفص  
 :تنظيم أسسال التكوين  :  20المادة  

 :يف سلكُت التكوين ابؼبدرسة الوطنية العليا للفنوف كاؼبهن دبكناس  ينظم

  "Quatre Semestres"سلك ربضَتم مدمج مكوف من أربعة فصوؿ  -
ك  ك اإلعالميات يتلقى خاللو الطالب تكوينا عاما يف الرايضيات ك الفيزايء ك التكنولوجيا

 .كالتواصل  اللغات األجنبية كتقنيات التعبَت
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  . "Six Semestres"  ك يتكوف من ستة فصوؿ اؼبهندسسلك  -
يف ؾباالت زبصص اؼبدرسة إضافة علميا ك تقنيا ك تكنولوجيا  يتلقى خاللو الطالب تكوينا

إُف تكوين يف ؾباالت التسيَت ك التدبَت ك اإلعالميات ك اللغات األجنبية ك تقنيات التعبَت 
 .ك التواصل

 

 :ففول التكوين  :  21المادة  
 

من  سلك اؼبهندس كحدات كيف طبس اؼبدمج من يتكوف الفصل يف السلك التحضَتم
 .ساعة 448ست كحدات على أف الغالؼ الزمٍت اإلصباِف للفصل جيب أال يقل عن 

 

   " Filière "  المسلك : 22المادة  
يتضمن ؾبموعة متجانسة من الوحدات تنتمي إُف  ك، يعد اؼبسلك مسارا تدرجييا للتكوين

ك يرمي اؼبسلك إُف سبكُت الطالب من اكتساب  أك عدة حقوؿ معرفيةحقل معريف كاحد 
 .يعكس عنواف اؼبسلك أىدافو ك مضمونو حيثمعارؼ ك مؤىالت ك كفاءات 

 

 تركيبة مسالك التكوين : 23المادة  

 :التالية كُف اؼبدرسة الوطنية العليا للفنوف ك اؼبهن التكوين يف اؼبسالك تت
 : اؼبدمج  مسلك السلك التحضَتم* 

 .الذم يشمل أربعة فصوؿ التكنولوجياكالرايضيات كالفيزايء  كيتعلق دبسلك

  : مسالك سلك اؼبهندس* 

:ؽ ب ك تتعل  

- Filière Génie Electromécanique ; -  ؛مسلك اؽبندسة الكهركميكانيكية  

- Filière Génie Industriel et Productique ; - مسلك اؽبندسة الصناعية ؛  

- Filière Génie de Matériaux et Ingénierie des Procédés 

de Fabrication ; 
؛مسلك ىندسة مواد كطرائق التصنيع  -  

- Filière Génie Mécanique et Structures . 
 

.مسلك اؽبندسة اؼبيكانيكية كالبنيات  -  
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 ؛ لكل اؼبسالك امشًتؾ اجدعلسلك اؼبهندس  األكؿ ك الثاين لُتالفص يعترب  

 مرتبطة  عامة كمتخصصةمن دركس  كل من الفصل الثالث ك الرابع كاػبامستكوف م
  ؛ ابؼبسلك

 ؛من طرؼ اؼبؤسسة ؿبددةيتم اختيار اؼبسلك يف بداية الفصل الثالث كفقا ؼبعايَت بيداغوجية 
 لنهاية التكوين ممشركع صناع إلقباز خيصص الفصل السادس  .

  "Module " التكوين وحدة : 24المادة  

 75أف غالفها الزمٍت ال يقل عن ،  حيث الدراسةاألساسي لنظاـ  اؼبكوف تعد الوحدة
  .ساعة ابلنسبة لسلك اؼبهندس 56ج كاؼبدـ ساعة ابلنسبة للسلك التحضَتم

إُف أربعة عناصر تلقن يف شكل دركس  Elément de module“"تتكوف الوحدة من عنصر
أك أشغاؿ تطبيقية كما ديكن أف يتخذ شكل عمل ميداين /توجيهية ك   أك أعماؿ/نظرية ك

 .أك مشركع  كتدريب
 

 "Element de module"عنفر الوحدة   : 25المادة  
أك أعماؿ /كيعترب العنصر اؼبكوف األساسي للوحدة حيث يتخذ شكل دركس نظرية 

  مشركعأف يتخذ شكل عمل ميداين أك  أشغاؿ تطبيقية كما ديكنأك/توجيهية ك 
 .أك تدريب

تعد تداريب هناية الفصل الثاين ك الرابع من سلك اؼبهندس إلزامية ؛ أما تدريب هناية 
 .التحضَتم فيعد اختيارايالفصل الرابع من السلك 

 

 منسق الوحدة : 26 المادة

ابقًتاح من األساتذة اؼبؤطرين لعناصر الوحدة ، يتم تعيُت منسق الوحدة من بينهم من 
 .طرؼ رئيس اؼبؤسسة 

 

 مهام منسق الوحدة : 27 المادة

  السهر على تتبع حسن سَت التكوين ابلوحدة كاحًتاـ اؼبعايَت البيداغوجية كما ينص
 ىا دفًت التحمالت ؛علي
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 السهر على تنظيم اؼبراقبة اؼبستمرة داخل الوحدة ؛ 

  تتبع نتائج امتحاانت الوحدة كصبيع معدالت العناصر اؼبكونة ؽبا كتسليمها إلدارة
 اؼبدرسة بعد تدارسها كمراقبة ذبانسها ؛

 

 منسق المسلك : 28 المادة
منسق اؼبسلك من طرؼ رئيس ابقًتاح من منسقي الوحدات اؼبكونة للمسلك يتم تعيُت 

 تعليم العاِف مساعد إذا أك أستاذ مؤىل أك أستاذ اؿسة من بُت أساتذة التعليم العاِف اؼبؤس

 .تعذر ذلك
 

 مهام منسق المسلك   : 29 المادة

سَت التكوين داخل اؼبسلك كالتنسيق البيداغوجي مع منسقي حسن السهر على تتبع  *
 الوحدات اؼبكونة للمسلك ؛

 السهر على احًتاـ اؼبعايَت البيداغوجية كما ينص عليها دفًت التحمالت  ؛* 
 التنسيق مع اؼبصاٌف اإلدارية اؼبعنية يف تدبَت التداريب كمشاريع هناية التكوين ؛* 
 منسقي الوحدات قصد تدارس نتائج الفصل ك تقدمي االقًتاحات اؼبناسبة مع التنسيق* 

 ؛عند اغباجة 
 . للمسلك بتنسيق مع منسقي الوحدات ألجل الرفع من جودتوتقدمي تقومي ذايت* 
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تتويم المعارر  : اللفص الثالث
 

 السنة الجامعية  :  30المادة  

يتضمن  ع كأسبو طبسة عشرتتكوف السنة اعبامعية من فصلُت ديتد كل كاحد منهما على 
  االمتحاانتلتحضَت  :التواِفإضافة إُف ثالثة أسابيع زبصص على  ك التقومي الدراسة

. يةاالستدراؾ ك اؼبراقبة االمتحاانتإجراء  ك
 

 ةلمبرمجاغير  المستمرة   المراقبة : 31المادة  

عن طريق اؼبراقبة  عنصر من الوحدات تتم عملية تقومي اؼبعارؼ ك اؼبؤىالت ابلنسبة لكل
 فركض أك عركض أكتكوف على شكل اؼبستمرة غَت اؼبربؾبة مرة كاحدة على األقل ك اليت 

. تقارير أك أم كسيلة أخرل للمراقبة
من الغالؼ الزمٍت اؼبخصص لكل عنصر،  %70إُف  %30كتتم ىذه العملية بعد استيفاء 

 .دقيقة  20دقيقة كأف التقل عن  45شريطة أف التتعدل اؼبدة الزمنية اؼبخصصة للفرض 
 .الجيوز إخبار الطالب بتوقيت اؼبراقبة اؼبستمرة غَت اؼبربؾبة

الغياب اؼبربر خالؿ فركض اؼبراقبة اؼبستمرة غَت اؼبربؾبة يتم إجراء استدراؾ يف حالة 
 .للفرض دكف إخبار الطالب اؼبعٍت

 

 االمتحانات : 32المادة  
 .تنظم االمتحاانت عند هناية كل فصل

يتوجب على الطلبة اإللتزاـ ابحًتاـ القوانُت اعبارم هبا العمل كما يتعُت عليهم اغبضور يف 
يف حالة التأخر ك . إال بعد مركر ساعةكعدـ مغادرة القاعة  احملددة لإلمتحاانتاألكقات 

عن موعد اإلمتحاانت، ك يف حدكد نصف ساعة، تًتؾ الصالحية لألستاذ اؼبمتحن 
 .ابلسماح لو ابلدخوؿ أك عدمو

 
 

 معدل  العنفر:  33المادة  
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 العنصر  فاؼبستمرة، المتحاللمراقبة حيتسب معدؿ العنصر بناء على اؼبعدؿ اؼبوازف 
 : يليلك كما ذك  20ك  0 ك يًتاكح بُت ك لألشغاؿ التطبيقية

 

C2  +ت. معدل أ × C1 × (0,70× العنصر نقطة امتحان+ 0,30×م .غ.م.معدل م=  )معدل العنصر  

C2+C1 

 

:  حيث  

؛  معدل المراقبة المستمرة غير المبرمجة :م.غ.م.معدل م   

؛   معدل األشغال التطبيقية  :ت  . معدل أ   

؛ المراقبة المستمرة غير المبرمجة و االمتحان معامل          :  C1  

.األشغال التطبيقية معامل  :          C2  
 

معدل الوحدة   : 34المادة  
 لكذالعناصر اؼبكونة ؽبا ك  اؼبوازف ؼبختلف عدؿاَف حيتسب معدؿ الوحدة بناء على

:كمايلي  
 

 C4 × (4)معدل العنصر +   .... . +.. C1×  (1)العنصر معدل  

  =معدل الوحدة   

C4+……..+C1 
 

   i =1,2,3,4  حيث، معامل العنصر   :  Ci 
 

 استيل اء الوحدة:  35المادة  

أك  يساكم معدؿ يتم استيفاء الوحدة ابغبصوؿ على ،ابلنسبة للسلك التحضَتم اؼبدمج
العناصر اؼبكونة  أم عنصر من يف عليواحملصل  اؼبعدؿقل مال  أف شريطة 20على  11فوؽ م

.  20على  06عن  للوحدة
على  12فوؽ مأك  يساكم ؼبعدؿستيفاء الوحدة موجب اأما خبصوص سلك اؼبهندس فإف 

 08يف العنصر أك العناصر اؼبكونة ؽبا عن  عليو ؿبصل معدؿقل أم مأف ال  شريطة 20
 .20على

 يةاالستدراال المراقبة : 36المادة  
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، مرة كاحدة ةاستدراكي مراقبةيسمح لكل طالب َف يتمكن من استيفاء كحدة ما، اجتياز 
 20على  11أك تفوؽ  تساكمابلنقط احملصل عليها يف عناصر الوحدة اليت  قحتفاظامع 

 .ابلنسبة لسلك اؼبهندس 20على  12أك تفوؽ  تساكمابلسلك التحضَتم اؼبدمج ك 

ك األشغاؿ الغَت اؼبربؾبة بنقطيت اؼبراقبة اؼبستمرة االحتفاظ يف حالة استدراؾ العنصر، يتم 
التطبيقية يف اؼبعدؿ النهائي للعنصر؛  أما يف حالة العنصر اؼبكوف فقط من األشغاؿ 

 .ؼبراقبة اؼبستمرة الغَت اؼبربؾبةابنقطة االحتفاظ التطبيقية فيتم استدراكو مع 
 :اؼبخولة للطالب بعد االستدراؾ كالتاِف كربتسب النقطة 

 
Sup [Session Ordinaire; Sup [(30% C.C + 70% Rat) ; Rat]] 

                    C.C : Contrôle Continu  
                    Rat : Rattrapage  

 
 

 يةاالستدراال المراقبة المعدل النهائي للوحدة بعد:  37المادة  

 11 ىو اؼبعدؿ النهائي للوحدة فاالستدراكية، فإ اؼبراقبةالوحدة بعد  عند استيفاء
. ؾ اؼبهندسؿابلنسبة لس 20 على12ك ابلنسبة للسلك التحضَتم اؼبدمج  20على 

أبعلى  اؼبراقبة االستدراكية حيتفظ الطالب الوحدة بعدك يف حالة عدـ استيفاء 
 . عنصر يف كلالنقطتُت احملصل عليها 

 

 المعدل السنوي : 38المادة  

:  حيتسب اؼبعدؿ النهائي السنوم كما يلي
 

Cn × (n) و.م  × +……………….+ C1 (2)و.م× + C1 (1)و.م×                     

 
Cn +………………+ C2 + C1 

 

 معاملهاCn و nمعدل الوحدة : (n) و.م
 
 
 

بالسلك التحضيري المدمج   استيل اء السنة:  39المادة  
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: ثالثةاؿشركط اؿتوفر باؼبدمج يتم استيفاء السنة ابلسلك التحضَتم 
 ؛ 20على 11أك يفوؽ  يساكماؼبعدؿ العاـ السنوم  -1
 ؛(02) كحدتُت ال يتجاكزعدد الوحدات الغَت اؼبستوفاة  -2

 .20على  7عنأال يقل معدؿ كل كحدة  -3
 

بسلك المهندس   استيل اء السنة:  40المادة  
:  ثالثةاؿشركط اؿتوفر السنة بسلك اؼبهندس بيتم استيفاء 

 ؛ 20على12أك يفوؽ  يساكماؼبعدؿ العاـ السنوم احملصل عليو  -1
  ؛ (03) كحدات اليتجاكز ثالثعدد الوحدات الغَت اؼبستوفاة  -2

. 20على  08 عن معدؿ الوحدة ال يقل -3
 

 تخويص السنة االحتياوية :41المادة  

سنة احتياطية  ف خيوؿأ لرئيس اؼبؤسسة فالسنة، ديك لنهاية من عبنة اؼبداكالتابقًتاح 
على  10 عنال يقل اؼبعدؿ السنوم احملصل عليو ك كاف  السنةَف يستوؼ  لطالب كحيدة

دبعدالت  االحتفاظمع  استيفاؤىا لوحدات اليت َف يتماب متابعة الدراسةلوية أبك قإلزاـ ك 20
بسلك  20على  12ابلسلك التحضَتم ك  20على  11العناصر اليت تساكم أك تفوؽ 

  .اؼبهندس
السنة  هبا يف يسجلكتقـو اللجنة األكادديية بتحديد الوحدات اليت ديكن للطالب أف 

ابلسلك  ثالث ىذه الوحدات تعدلتأف ال  شريطة ،لكل سلك على حدةاؼبوالية 
 .اؼبهندسبسلك  أربع التحضَتم ك

 

 التسجيص فتدان حق :42 المادة

 10ا حصل على معدؿ سنوم يقل عن ذإ التسجيل ابؼبؤسسة اغبق يفطالب اؿ يفقد
الوحدات ك  تبُتشهادة  الطالبـ متسل ك يتم. حتياطيةالاذه للسنة اؼأك اسنت 20على

 .ااستيفاؤه مت يتالسنوات اؿ
 

 فتدان الحق في المشاركة في مباريات ولوج المدرسة : 43المادة  
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عن طريق أية  من جديدجيوز لكل طالب فقد اغبق يف التسجيل ابؼبدرسة أف يلجها  ال
 .من ىذا القانوف لثابؼبدرسة طبقا ؼبقتضيات الباب الثامنظمة مباراة 

 

 السنة البيضاء:  44المادة  

نح سنة بيضاء لكل طالب أف ميابقًتاح من عبنة اؼبداكالت السنوية، ديكن لرئيس اؼبؤسسة 
  :التاليةتقدـ ابؼبلف اؼبكوف من الواثئق 

طالب عن متابعة الدراسة خالؿ السنة اؿملف طيب أك أم ملف إدارم يثبت عجز ( 1
 ؛ ك ؼبدة ال تقل على شبانية أسابيع متتابعة امعيةاًف

 ؛أك خربة ابلنسبة للملف اإلدارم من طرؼ طبيب تعينو اؼبؤسسة فحص طيب مضاد( 2
 .من السنة البيضاء لالستفادة خطي طلب( 3

 

استيل اء اللفص الخامس  :  45المادة  
:بتوفر شركط ثالثة  مستوىفاػبامس من سلك اؼبهندس الفصل يعترب   

؛20على  12أك يفوؽ  يساكمامس معدؿ الفصل اٍف -1  
؛ عدد الوحدات الغَت اؼبستوفاة ال يتعدل كاحدة -2  
. 20على  08عن  ال يقل كل كحدة معدؿ -3  

 

 المشروع الفناعي لنهاية التكوين استيل اء : 46المادة  

ا ذق ذإلزاميا يف الفصل السادس لسلك اؼبهندس، ك أيخ اؼبشركع الصناعي لنهاية التكوينيعترب 
ساعة ك يتعُت  450بيقي مرتبط ابؼبسلك، حيث يبلغ غالفو الزمٍت طشكل مشركع تالعمل 

 20 على 12 بنقطة تساكم أك تفوؽاستيفاؤه 
 

نيص الدبلوم   : 47المادة  
 :التاليةا توفرت الشركط ذإ "فنوف ك مهن " مهندس دكلة دبلـويناؿ الطالب 

 السنة األكُف ك الثانية من سلك اؼبهندس؛استيفاء  -1
 اػبامس؛استيفاء الفصل  -2
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. استيفاء مشركع هناية التكوين -3
 

 معدل تحديد الميكة:  48المادة  
: كما يلي  لتحديد اؼبيزةحيتسب اؼبعدؿ 
 (C4×ت.ن.معدل م(+)C3×5.معدل ف(+)C2×م.س.2معدل السنة ( + )C1×م.س.1معدل السنة )           

 =المعدل المحدد للميزة
1 + C2 + C3 + C4C 

 

 :حيث
 

 2معاملها يساوي  C1معدل السنة األولى لسلك المهندس و :م .س.1معدل السنة 

 3معاملها يساوي  C2المهندس ومعدل السنة الثانية لسلك  :م .س.2معدل السنة 

 4معاملها يساوي  C3معدل الفصل الخامس لسلك المهندس و : 5.معدل ف

 4معاملها يساوي  C4و مشروع نهاية التكوينمعدل  : ت.ن.معدل م

 

ن المداوالت  الج:  49المادة  
 عبنة اؼبداكالت الفصلية : 1.49اؼبادة 

ك منسق  ،أك من ينوب عنو بصفتو رئيسا تتكوف عبنة مداكالت الفصل من رئيس اؼبؤسسة
 منسقيك ابلنسبة لسلك اؼبهندس منسقي اؼبسالك ك ابلنسبة  للسلك التحضَتم اؼبسلك

. الفصل خالؿ أتطَتاؿاؼبشاركُت يف  األساتذةصبيع اؼبدرسة ك  الوحدات
  .اتصر الئحة الطلبة اؼبستوفُت للوحدبحتقـو اللجنة 

 

 ةكمالسنداكالت اَفعبنة : 2.49 اؼبادة
ك منسق  ،من رئيس اؼبؤسسة أك من ينوب عنو بصفتو رئيسا السنويةداكالت اَفتتكوف عبنة 

 اؼبسالك ابلنسبة لسلك اؼبهندس كمنسقي منسقي ك ابلنسبة للسلك التحضَتم اؼبسلك
. السنة خالؿ أتطَتاؿاؼبشاركُت يف  األساتذةاؼبدرسة ك صبيع  الوحدات

. استوفوا السنةين ذالطلبة اؿتقـو اللجنة بتحديد الئحة 
 للحصوؿ على الدبلـو اؼبسالكعبنة : 3.49 اؼبادة
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من رئيس  "فنوف ك مهن " دكلة للحصوؿ على دبلـو مهندس اؼبسالكتتكوف عبنة 
بسلك  اؼبدرسة الوحداتك اؼبسالكك منسقي  ،بصفتو رئيسا اؼبؤسسة أك من ينوب عنو

. ابؼبسالك أتطَتاؿاؼبشاركُت يف  األساتذةك صبيع  اؼبهندس
 .تقـو اللجنة حبصر الئحة الطلبة اغباصلُت على الدبلـو مع ربديد اؼبيزة

 

 المواظبة والسلوال: الرابعاللفص  

 الحضور:  50المادة  
دركس ) األنشطة تدريسية كانت أك تكوينيةعلى الطالب اؼبهندس حضور صبيع  يتوجب

 اؼبواظبة تؤخذ ك (...تداريب، مناظرات نظرية، أشغاؿ تطبيقية، أشغاؿ توجيهية، زايرات، 
 .بعُت االعتبار يف النقطة النهائية لكل مادة

 اػباصة ابلطلبة اإلعالانتبورة سب ما ينشرالطالع على كل اباؼبهندس  الطالب زـتيل
 ..(.ك استدراؾ الدركس ك االمتحاانت استعماالت الزمن ك برامج االمتحاانت)

.  جيب على الطالب اؼبهندس ضبل بطاقة الطالب بصفة دائمة
 

 المواظبة: 51المادة  

إال أنو ديكن قبوؿ الطالب . الدركس مواقيتابحًتاـ  االلتزاـاؼبهندس  الطالبجيب على 
.  ضمن الئحة الغائبُت ابظبو االحتفاظمع  اؼبهندس اؼبتأخر عن موعد بداية الدرس ابغبضور

مدير  شؤكف الطلبة أف أيذف ابلغياب لطالب مهندس كذلك أبمر منديكن لرئيس مصلحة 
. الدراسات

 

 تبرير الغياب:  52 المادة  

ساعة لدل مصلحة الشؤكف  48داخل أجل  ألسباب صحية الغياابت صبيع جيب تربير
 : تُتعن طريق اإلدالء إبحدل الوثيقتُت التاِف الطالبية

  أايـ؛ 03تقل عن  إذا كانت مدة الغياببشهادة طبية  -
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فاقت مدة الغياب  إذاالصحة العمومية من طرؼ مصاٌف  بشهادة طبية مصادؽ عليها -
  .أايـ 03

 

 االستدراال بعد تبرير الغياب: 53المادة  

فإف كيفية  األشغاؿ التطبيقية،أك /ك خالؿ فركض اؼبراقبة اؼبستمرةعند الغياب اؼبربر 
 . االستدراؾ تبقى من صالحيات األستاذ

عند الغياب اؼبربر خالؿ امتحاانت الدكرة العادية كبطلب من الطالب اؼبعٍت داخل أجل 
ساعة ديكن منح ترخيص استثنائي الستدراؾ العنصر اؼبتغيب خاللو مرة كاحدة  48أقصاه 

فقط دكف سواىا كذلك داخل األسبوع اؼبخصص للدكرة االستدراكية كيف ىذه اغبالة حيتفظ 
 .لة احملصل عليها خالؿ االستدراؾ الطالب بنقطتو الكاـ

 .20على  00عند الغياب غَت اؼبربر يف فرض أك امتحاف يناؿ الطالب نقطة 
 

 اإلجراءات التأديبية: 54المادة  

مربرات بدكف  خالؿ الفصل ك (س12)إذا تغيب الطالب اؼبهندس إثٌت عشرة ساعة  -
 ؛ بطاقة اػبزانة ؼبدة شهر كاحد يوجو لو إنذار كتسحب منو

بدكف مربرات يوجو لو  خالؿ الفصل (س20)ف ساعة كإذا تغيب الطالب اؼبهندس عشر -
كحيـر من زايرات الشركات ؼبدة ( 03)توبيخ كتسحب منو بطاقة اػبزانة ؼبدة ثالثة أشهر 

 ؛ فصل كاحد
حيـر من بدكف مربرات  خالؿ الفصل (س30)ف ساعة كإذا تغيب الطالب اؼبهندس ثالث -

 ؛ الغَت اؼبستويف الذم سجل بو أكرب عدد من الغياابت استدراؾ العنصر
فإنو  بدكف مربرات خالؿ الفصل ك (س40)ف ساعة كأربع إذا تغيب الطالب اؼبهندس -

ا أكرب عدد من ـسجل بو اللذين يُتالغَت اؼبستوؼ عنصرين اثنُتحيـر من استدراؾ 
 ؛الغياابت

حيـر من االستدراؾ يف العناصر فانو  نصف اغبجم الزمٍت اؼبخصص لوحدة ما،تغيب  إذا -
 .ىاكونة ؽبذه الوحدة اليت َف يستوؼاَف
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إذا سجل الطالب عددا متساكاي يف الغياابت يف عنصرين أك أكثر، يتم حرمانو من 
استدراؾ العنصر ذم اؼبعامل األكرب كيف حالة تساكم اؼبعامل يتم إجراء القرعة لتحديد 

 .دراكوالعنصر الذم سيحـر الطالب من است
 

 السلوال داخص المؤسسة: 55المادة  

   .كحسن السلوؾ داخل اؼبدرسة العاـ يسهر مدير اؼبدرسة على النظاـ
ـز حبسن السلوؾ تكما يل ك زمالئو ـز الطالب اؼبهندس ابحًتاـ ىيئيت األساتذة كاإلداريُتتيل

. اؼبؤسسةداخل 
قيمنا األخالقية  معال يتناقض اؼبهندس ارتداء ىنداـ الئق  الطالبجيب على  -

    .كاالجتماعية
 دكف ترخيص  إدخاؿ كل شخص أجنيب إُف اؼبدرسة عدـ ىندساَفطالب اؿ جيب على -

 .احملظورةحيازة أك استهالؾ كل اؼبواد ز تكمن فيو خطورة ك عدـ جها أمضبل ك عدـ 
خل نظافة البناايت داك  اؼبهندس احملافظة على اؼبساحات اػبضراء الطالبجيب على  -

 . اؼبؤسسة
. فإنو يعرض على اجمللس التأدييب...إذا قاـ طالب مهندس إبفساد أك إتالؼ أجهزة، لواـز 

ارتداء ات ك اؼبختربات ك داخل احملًتؼ اؼبهندس احًتاـ قوانُت العمل الطالبجيب على  -
 .بذلة خاصة

 . جيب امتثاؿ الطالب اؼبهندس لنظامُت خاصُت ابػبزانة ك مركز اغباسوب -
 

 تفلية الوضعية اإلدارية:  56المادة  
يسلم بطاقة تصفية  جيب على الطالب اؼبهندس عند مغادرتو اؼبؤسسة  بصفة هنائية أف

. توبع قانونيا كإال الوضعية اإلدارية إُف مصلحة الشؤكف الطالبية
 

 الغش خسل مراقبة المعارر: 57المادة  

خالؿ فركض اؼبراقبة  حالة غشضبط يف حياؿ على اجمللس التأدييب كل طالب مهندس 
 .اؼبستمرة أك االمتحاانت أك تبُت ذلك خالؿ تصحيح أكراؽ االمتحاف من طرؼ األستاذ
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 اإلوسع علل ورقة االمتحانات  : 58المادة  
 .مع األستاذ اؼبسؤكؿ عن التقومي كل طالب لو اغبق يف اإلطالع على أكراؽ امتحاانتو اؼبصححة

 

 مكتب الطلبة: 59المادة  
ينتخب الطلبة اؼبهندسوف من صبيع اؼبستوايت مكتبا ديثلهم يف صبيع القضااي أماـ إدارة 

. كيتكوف من فبثلي الطلبة عن كل مستول دراسي ،اؼبدرسة
كيفما  ةمطليبيبقى مكتب الطلبة اؼبخاطب الوحيد أماـ إدارة اؼبدرسة ككل مبادرة صباعية 

. كانت طبيعتها تفقد مشركعيتها كتتم ابلتاِف معاقبة القائمُت هبا
 

 المجلس التأديبي: 60المادة  
 :أتدييب ك يبث يف القضااي اآلتية يقـو ؾبلس اؼبؤسسة دبهاـ اجمللس اؿ

 ػ الغش يف مراقبة اؼبعارؼ ؛
 ػ اؼببالغة يف الغياب ؛

 ػ سلوؾ غَت الئق داخل اؼبؤسسة ؛
 .الضركرة لذلكككلما دعت 


