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.وراةهو نظام للتكوين العالي ،بني على ثالث مراحل ، ليسانس،ماسترودكت
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 ******?LMD؟دم لنظام 

.رصيد180بثالث سنوات وستة سداسيات ومجموع : أوال مرحلة الليسانس

.رصيد120بسنتين وأربعة  سداسيات ومجموع : ثانيا مرحلة الماستر

(.دراسة وبحث)ستة سداسيات:ثالثا مرحلة الدكتوراة

بسداسيان،وكل سداسي بمجموعة من الوحدات التعليميةكل سنة 

وكل وحدة بمجموعة من (استكشافية،أساسية، منهجية وأفقية)

بعضها محاضرات فقط، بعضها محاضرات وأعمال موجهة )المواد

(.قطوبعضها محاضرات وأعمال تطبيقية،وبض المواد أعمال تطبيقية ف
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حجم الرصيد يمثل عبئ من العمل،ويكتسب الرصيد إذا تحقق شرط ال

.الساعي المطلوب وتحقق شرط التقويم اإليجابي

3

-----?Créditsالرصيد؟

إذا كان معدل المادة أكبر (crédits du matière)يكتسب رصيد المادة _1°

(.[6.00≥ المادةرصيد≥ 1.00]-كل مادة لها رصيد خاص(.10يساويأو

إذا كان معدل الوحدة أكبر أو (crédits d’unité)يكتسب رصيد الوحدة_ 2°

.  ،حسابيا أو تعويضيا10يساوي
الـــــــــمساوي ، (crédits du semestre)يكتسب رصيد السداسي  _3°

.حسابيا أو تعويضيا10إذا كان معدل السداسي أكبر أو يساوي( رصيدا30.00)
إذا ( رصيدا60.00)المساوي (crédits d’année)يكتسب رصيد السنة _ 4°

.،حسابيا أو تعويضيا10كان معدل السنة أكبر أو يساوي
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(moyenne matière)حساب معدل المادة

معدل المادة 

معدل االمتحان = عالمة االمتحان = MST2معدل املادة :مثال

عالمة االمتحان النهائي

حالة مقياس  بدون أعمال موجهة أو أعمال تطبيقية

10تكون املادة مكتسبة  إذا كان املعدل  يساوي أو يفوق

4 ST/2019-2020

Module sans (TD ni TP)

معدل االمتحان = عالمة االمتحان = (mm)معدل املادة 

mm

(06.00≥ رصيد المادة ≥01.00) بهايصبح لها رصيدا خاصا (10≤معدلها )عندما تكتسب المادة



(moyenne matière)حساب معدل المادة

معدل المادة 

معدل االمتحان = عالمة االمتحان = TPchimie2معدل مادة:مثال

أعمال تطبيقيةعالمة

حالة مقياس  أعمال تطبيقية

10تكون املادة مكتسبة  إذا كان املعدل  يساوي أو يفوق
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Module )TP(

(06.00≥ رصيد المادة ≥01.00) بهايصبح لها رصيدا خاصا (10≤معدلها )عندما تكتسب المادة



(moyenne matière)حساب معدل المادة

معدل المادة 

( 0.4× ( عالمة اإلعمال املوجهة أوالتطبيقية(+) 0.6× عالمة االمتحان ))=  mmمعدل املادة

عالمة األعمال الموجهةأوتطبيقية

األعمال الموجهةأوتطبيقيةمعامل

عالمة االمتحان النهائي

معامل االمتحان

حالة مقياس أبعمال موجهة أو أعمال تطبيقية

(( 0.4× عالمة األعمال املوجهة (+) 0.6× عالمة االمتحان = ))2MATHمعدل املادة: 1مثال

10تكون املادة مكتسبة  إذا كان املعدل  يساوي أو يفوق 

6
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Module avec (TD soit TP)

(( 0.4× عالمة األعمال التطبيقية (+) 0.6× عالمة االمتحان = ))2Informatiqueمعدل املادة: 2مثال

mm

(06.00≥ رصيد المادة ≥01.00) بهايصبح لها رصيدا خاصا (10≤معدلها )عندما تكتسب المادة



(moyenne unité)حساب معدل الوحدة

معامل المادة2

معامل المادة 1

معدل الوحدة

جمموع املعامالت/{( nمعامل م × nمعدل م (+( 2معامل م × 2معدل م (+) 1معامل املادة × 1معدل املادة )}= mUمعدل الوحدة

معدل المادة 1

معدل المادة2

7

n  معدل المادةn معامل المادة

ST/2019-2020

M u

(18.00≥ رصيد الوحدة ≥01.00) بهايصبح لها رصيدا خاصا (10≤معدلها )عندما تكتسب الوحدة 



اكتساب الوحدة ومبدأ التعويض 

10تكون الوحدة مكتسبة  إذا كان معدل كل املواد املشكلة هلا يساوي أو يفوق ❖

.10يساوي أو يفوق mU)(تكون الوحدة مكتسبة كذلك  إذا كان املعدل احلسايب السابق❖

❖
10معدهلا أقل من مواداتتضمن الوحدة انالحظ أنه يف احلالة الثانية ميكن ❖

(COMPENSATION).ملبدأ التعويضو مع ذلك تكتسب تطبيقا 
. جمموع معامالت املواد املكونة هلا= معامل الوحدة ❖
.املواد املكونة هلاارصدةجمموع = الوحدة رصيد❖
Moy)كان معدل الوحدة أكرب أو يساوي عشرةإذا:واملداننيتنبيه للمعيدين-❖ Unité≤10(

تعترب كل مواد الوحدة مكتسبة وال يسمح للطالب إبعادة املادة ،)التعويض(فإنه وفقا ملبدأ ❖
.(أو املدان فيها)نقاط املواد للسنة املعادةأو املطالبة بتحسني النقاط أو املعدل مهما كانت ❖

8 ST/2019-2020
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(moyenne du semestre)حساب معدل السداسي

Nمعامل الوحدة

معامل الوحدة1
معدل السداسي

(+2معامل الوحدة× 2معدل الوحدة(+) 1معامل الوحدة× 1معدل الوحدة= ) )(MS)معدل السداسي 
جمموع املعامالت( / 4معامل الوحدة× 4معدل الوحدة(+) 3معامل الوحدة× 3معدل الوحدة)

معدل الوحدة1

N  معدل الوحدة

9

(+9×2معدل الوحدة(+) 1× 1معدل الوحدة= ) )S2معدل السداسي 
17( / 2× 4معدل الوحدة(+) 5× 3معدل الوحدة

ST/2019-2020

MS

ST(skikda)/2019-2020

(30.00=رصيد السداسي)بهيصبح له رصيدا خاصا (S2≥10معدل)عندما يكتسب السداسي 



semestre acquisاكتساب السداسي

10يكون السداسي  مكتسب  إذا كان معدل كل الوحدات املشكلة له يساوي أو يفوق ❖

10يساوي أو يفوق (MS)كذلك  إذا كان املعدل احلسايب السابقالسداسي  مكتسب  كون ي❖

10معدهلا أقل من يتضمن السداسي وحدات  انالحظ أنه يف احلالة الثانية ميكن ❖
(COMPENSATION).و مع ذلك يكتسب تطبيقا ملبدأ التعويض

.(17املعامل)جمموع معامالت الوحدات املكونة له = معامل السداسي ❖
(رصيد حتديدا30.00) جمموع أرصدة الوحدات املكونة له = السداسي رصيد❖

10 ST/2019-2020ST(skikda)/2019-2020



moyenne)حساب معدل السنة Annuel)

مجموع معامالت  السداسي  2

مجموع معامالت السداسي 1 معدل السنة

جمموع املعامالت(( / 2معامل السداسي × 2معدل السداسي (+) 1معامل السداسي × 1معدل السداسي = ) )maمعدل السنة 

معدل السداسي 1

معدل السداسي2

11 ST/2019-2020

34(( / 17× 2معدل السداسي (+) 17× 1معدل السداسي = ) )maمعدل السنة 

m a

2/ ( 2معدل السداسي + 1معدل السداسي = ) maمعدل السنة / ( بطريقة مبسطة )
ST(skikda)/2019-2020



Année acquise       اكتساب السنة

10املشكلني هلا يساوي أو يفوق كال السداسيني كون السنة مكتسبة  إذا كان معدل  ت❖

10تكون السنة مكتسبة كذلك  إذا كان املعدل احلسايب السابق يساوي أو يفوق ❖

،و مع ذلك تكتسب السنة تطبيقا 10الحظ أنه يف احلالة الثانية ميكن يكون معدل احد السداسيني  أقل من ❖
،(COMPENSATION).ملبدأ التعويض❖
(.60.00)عندما تكتسب السنة األوىل يكون الرصيد مبجموع ❖
لكنه يبقى مدان يف املواد اليت مل يكتسبها (60.00)قد ينجح الطالب برصيد أقل من :مالحظة❖
.دينا حىت يكتسبها يف امتحاانت السنة اجلاريةيف الوحدات الغري مكتسبة،وتبقى❖

12 ST(skikda)/2019-2020



Les modules(matières) du S2 en 1°(ST)

13

(سنة أولى)السداسي الثاني( مـواد)مـقــايـيـس 

1° _métiers en sciences &Technologies 2(MST2) .

2°_ Thermodynamique(chimie2).

3°_ Mathématiques 2. 

4°_ Physique2

5°_ Informatique 2.

6°_ Méthodologie de la Présentation.

7°_TP Chimie2.

8°_TP Physique2.

9°_Français 2

10_Anglais 2.

ST/2019-2020ST(skikda)/2019-2020



Les unités  du S2 en 1°(ST)

14

(سنة أولى)الثاني السداسي وحدات 

1°_ unité: Découvertes 2 [ cœf :(1),∑crédits :(1.00) ].
2°_ unité: Fondamentales 2 [ cœfs :(9),∑ crédits (18.00)].
3°_ unité: Méthodologie 2 [cœfs :)5), ∑ crédits (9.00) ].
4°_ unité: Transversale 2 [cœfs :)2), ∑ crédits (2.00) ].

Total des Crédits en s2=(30.00).

Total des Cœfs en s2=(17).
ST/2019-2020ST(skikda)/2019-2020



unité  du S2 en 1°(ST)

15

(1سنة)2سداسي-(االستكشافية)األولىالوحدة 

1° _ Unité :Découvertes 2 [(cœf :(1),∑crédits: (1.00)].
Module(matière) du 1° unité :
Mod1=(métiers en sciences &Technologie 2):[cœf 1=(1),crédits1=(1.00) ].

Pour calculer la moyenne du module1 =note de l’Examen*1

Pour calculer la moyenne de l’unité1 =(moy du module1*1)

Module1 ≤10 donc module1 acquis ;donc l’unité1 acquise.
ST/2019-2020



2° unité  du S2 en 1°(ST)

16

(1سنة)2سداسي-(األساسية)الثانيةالوحدة 

2° _unité:fondamentales 2[ cœfs: (9)& ∑crédits: (18.00) ].

Modules du 2° unité:
Module 2:Thermodynamique, [ avec cœfs 2=(3) & crédits2=(6.00) ].

Module 3:Mathématiques 2 , [ avec cœfs 3=(3)   & crédits3=(6.00) ].
Module 4:Physique2 , [ avec cœfs 4=(3) &  crédits4=(6.00) ].

Pour calculer les moyennes des modules2,3 et 4= [(note de l’Examen*0.6)+(note de TD*0.4)]

Pour calculer la moyenne de l’unité2
MU2=[(moy du mod2*3)+(moy du mod3*3)+(moy du mod4*3)]/9

ST/2019-2020



2° unité  du S2 en 1°(ST)

17

(1سنة)2سداسي-…تابع(....األساسية)الثانيةالوحدة 

2° _unité:fondamentales 2[(cœfs:(9) & ∑crédits (18.00)].
وحدة مكتسبة يعني أن معدل الوحدة يساوي أو أكبر من عشرة،

(18.00) وحدة مكتسبة يعني أن مجموع األرصدة يساوي

.يضالتعوقد تكتسب الوحدة رغم أن بعض المواد غير مكتسبة،وذلك وفقا لمبدأ ***

،2يةمثال في الوحدة األساس(رياضيات )أي قد تكون مادة : )تفسير وتنبيه للطلبة 

معدلها أقل من عشرة ومعدل الوحدة يساوي أو أكبر من عشرة ،فإن الطالب يعتبر 

(.ناجح في مادة الرياضيات وفقا لمبدأ التعويض وال يعيد مادة الرياضيات

Moyenne de l’Unité 2≤ 10 donc unité2 acquise. 

Unité 2 acquise donc ,∑crédits de l’unité2 =(18.00)

ST/2019-2020



3° unité  du S2 en 1°(ST)

18

(1سنة)2سداسي-(المنهجية)لثةالثاالوحدة 

3° _Unité: Méthodologie2[ (cœfs:(5),∑crédits: (9.00) ].
Modules du 3° unité:
Module 5:(Informatique2, [ avec cœf 5=(2) et crédits5=(4.00) ].
Module 6:(TP physique2, [ avec cœf 6=(1)   et crédits6=(2.00) ].
Module 7:(TP Chimie2 , [ avec cœf 7=(1) et crédits7=(2.00) ].
Module 8:(Méthodologie de la Présentation[ avec coef 8=(1) et crédits8=(1.00) ].

Pour calculer la moyenne du module5=(note de l’Examen*0.6+note de TP*0.4)

Pour calculer les moyennes du module6 et du module 7 =(note TP*1)

Pour calculer la moyenne du module 8 =(note de l’Examen*1)

ST/2019-2020



3° unité  du S2 en 1°(ST)

19

.(1سنة)2سداسي-تابع(....االستكشافية)الثالثة الوحدة 

3° unité: méthodologie 2 (cœfs:(5),∑crédits (9.00).

وحدة مكتسبة يعني أن معدل الوحدة يساوي أو أكبر من عشرة،

.(9.00)وحدة مكتسبة يعني أن مجموع األرصدة يساوي 

.يضالتعوقد تكتسب الوحدة رغم أن بعض المواد غير مكتسبة،وذلك وفقا لمبدأ ***

Moyenne de l’Unite 3 ≤10 donc unité3 acquise. 

Unité 3 acquise donc ,∑crédits de l’unité 3=(9.00).

Moyenne de l’Unite3 

MU3=[(moy5*2)+(moy6*1)+(moy7*1)+(moy8*1)]/5

ST/2019-2020



4° unité  du S2 en 1°(ST)

20

(1سنة)2سداسي-(األفقية)الرابعةالوحدة 

4° _Unité: Transversales 2[ (cœfs )2),∑crédits (2.00)].
Modules du 4° unité:
Module 9:(Français2, [ avec cœf 9=(1) et crédits=(1.00) ].
Module 10:(Anglais2, [ avec cœf 10=(1)   et crédits=(1.00) ].

Pour calculer la moyenne du module9=(note de l’Examen*1)

Pour calculer la moyenne du module10=(note de l’Examen*1)

Pour calculer la moyenne de l’unité 4=[(Moy mod 9*1)+(moy mod 10*1)]/2

ST/2019-2020



4° unité  du S2 en 1°(ST)

21

..(1سنة)2سداسي-تابع(....األفقية)الرابعة الوحدة 

4° _Unité: méthodologie 2 [cœfs:(2),∑crédits :(2.00)].
وحدة مكتسبة يعني أن معدل الوحدة يساوي أو أكبر من عشرة،

(2.00)وحدة مكتسبة يعني أن مجموع األرصدة يساوي 

.يضالتعوقد تكتسب الوحدة رغم أن بعض المواد غير مكتسبة،وذلك وفقا لمبدأ ***

Moyenne de l’Unité 4≤10 donc unité4 acquise. 

Unité 4 acquise donc ,∑crédits de l’unité 4=(2.00)

Moyenne de l’Unité 4 = [(moy9*1)+(moy10*1) ]/2

ST/2019-2020



les redoublants للطلبة المعيدين

الطالب املعيد يعيد املواد الغري مكتسبة يف الوحدات الغري مكتسبة فقط أي كل مادة ❖
.10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10يقل معدهلا عن ❖

كل وحدة مكتسبة تعترب موادها كلها مكتسبة وفقا❖
(COMPENSATION).ملبدأ التعويض❖

22
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عشرة فعلى الطالب إعادة املواد منطالب معيد وله بعض الوحدات هلا معدهلا أكرب من عشرة وأخرى ،أقل مثال :تفسري وتبسيط❖
.عشرة فقطمناليت معدهلا أقل من عشرة يف الوحدات  اليت معدهلا أقل ❖
.من عشرة يف الوحدة األساسية اليت معدهلا أقل  من عشرة فيجب عليك إعادهتالديك رايضيات معدهلا أقل:1مثال ❖
(وال حتتسب نقاطك)إعادهتا لكولديك فيزايء معدهلا أقل من عشرة يف الوحدة األساسية اليت معدهلا أكرب أو يساوي عشرة ،فال حيق :2مثال❖
.إن أعدهتا وحتصلت على نقاط جديدة وإن كانت ممتازة❖



(60 أي رصيدهم السنوي أقل من)المدانينللطلبة 

الطالب الناجح املدان يعيد املواد الغري مكتسبة يف الوحدات الغري مكتسبة فقط❖
.10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10أي كل مادة يقل معدهلا عن ❖

(COMPENSATION)..كل وحدة مكتسبة تعترب موادها كلها مكتسبة وفقا ملبدأ التعويض❖

23
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للمادة املدان فيها،TDنقطة الطالب الناجح املدان له احلق يف االحتفاظ على❖
ن يعيد دراستها لتحسني نقطته ،وذلك ابختياره لفوج يساعده  يف التوقيت أوله❖
.ابلتشاور مع اإلدارة واألستاذ املكلف ابملادة❖

ST(skikda)/2019-2020

Endettés[admis avec dettes ( 30.00≥(∑crédits) ≥59.00) ]



للطلبة المدانين من خارج القسم

❖Les Endettés Transférés

24
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(احملولني من أقسام أخرى أو كليات أخرى(الطالب الناجح املدان❖
للمادة املدان فيها،TDنقطة له احلق يف االحتفاظ على❖
. ممضاة من إدارة القسم الذي أكتسب فيه النقطةوذلك جبلبها يف وثيقة مستقلة❖
ن يعيد دراستها لتحسني نقطته ،وذلك ابختياره لفوج يساعده  يف التوقيت أوله❖
.ابلتشاور مع اإلدارة واألستاذ املكلف ابملادة❖

ST(skikda)/2019-2020



لطلبة المعنيين باالمتحان االستدراكيل

يف سداسي ( 10/20أي معدل الوحدة أقل من )كل طالب مل يكتسب أي وحدة ❖
.غري مكتسب ،له أن يشارك يف االمتحان االستدراكي لكل مادة غري مكتسبة فقط❖

.10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10أي كل مادة يقل معدهلا عن ❖

(COMPENSATION)..كل وحدة مكتسبة تعترب موادها كلها مكتسبة وفقا ملبدأ التعويض❖

25
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:حلساب املعدل بعد االمتحان االستدراكي ❖
هو تعويض نقطة االستدراكي مكان نقطة االمتحان ،وحسابه بنفس الطرق السابقة  ❖
❖Note de Rattrapage remplace la note d’Exam

Rattrapage،فهو معني باالمتحان االستدراكي(10>معدل السداسيأي )كل طالب مل يكتسب السداسي ❖

ST(skikda)/2019-2020



Acquisition de l’Année اكتساب السنة

:   حاالت لنجاح الطالب يف سنته األوىلثالثهنالك ❖

(   اإلستدراكياإلمتحاننقاط إحتسابأي بدون )انجح يف الدورة األوىل :احلالة األوىل ❖

.(60.00) اإلرصدةوجمموع ،(Admis/Session 1)األوىل الدورة:احلالة األوىل ❖

26

ST/2019-2020ST(skikda)/2019-2020

.(2أوسداسي1سواء يف سداسيأي ابحتساب نقاط االمتحان االستدراكي ،)انجح يف الدورة الثانية:احلالة الثانية❖

.(60.00) وجمموع األرصدة،(Admis/Session 2)الثانيةالدورة:احلالة الثانية❖



Acquisition de l’Année اكتساب السنة

Acquisition de l’année (Admis avec dettes).

27

ST/2019-2020ST(skikda)/2019-2020

(،2أوسداسي1سواء يف سداسيأي ابحتساب نقاط االمتحان االستدراكي ،)انجح يف الدورة الثانية لكن بديون :احلالة الثالثة ❖
(.60.00) جمموع األرصدة احملصلة أقل منلكن ❖

.(60.00) من أقلوجمموع األرصدة ،(Admis/avec Dettes)الثانية بديون الدورةانجح يف:احلالة الثالثة ❖
:حتقق شرطني أساسيني يف حالة( ينجح بديون)يــــــمكن للطالب أن ينتقل للسنة الثانية ❖

[(10.00)واألخر يتحصل فيه على األقل على رصيد -S2أوs1-يف أحـــــد السداسيات( 20.00)]رصيد :حصوله على ❖
59.00]ويكون جمموع األرصدة املكتسبة يف السنة األوىل حمصور بني ❖ ≤ (∑crédits) ≤ 30.00].
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كلية التكنولوجيا
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Edité 20-02-2020 par:K.m

قسم التكنولوجيا



سكيكدة_ جامعة 20أوت  1955

قسم التكنولوجيا_كلية التكنولوجيا

1 ST(skikda)/2019-2020

**لمعيدين والمدانينلتنبيه **



طلبة قسم التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

2 ST/2019-2020

هذا يهمكم
تـحذير



حجم الرصيد يمثل عبئ من العمل،ويكتسب الرصيد إذا تحقق شرط ال

.األيجابيالساعي المطلوب وتحقق شرط التقويم 

3

,,,,,,?Créditsالرصيد؟

إذا كان معدل المادة أكبر (crédits du matière)يكتسب رصيد المادة _1°

(.[6.00≥ رصيدالمادة≥ 1.00]-كل مادة لها رصيد خاص(.10اويساوي

إذا كان معدل الوحدة أكبر أو (crédits d’unité)يكتسب رصيد الوحدة_ 2°

(.[9.00≥ رصيدالوحدة≥ 1.00]-كل وحدة لها رصيد خاص(. ،حسابيا أو تعويضيا10يساوي

إذا ( رصيدا30)المساوي (crédits semestre)يكتسب رصيد السداسي _3°

.حسابيا أو تعويضيا10كان معدل السداسي أكبر أو يساوي
إذا كان ( رصيدا60)المساوي (crédits d’année)يكتسب رصيد السنة _ 4°

.،حسابيا أو تعويضيا10معدل السنة أكبر أو يساوي

ST/2019-2020



اكتساب الوحدة ومبدأ التعويض 

 10تكون الوحدة مكتسبة  إذا كان معدل كل املواد املشكلة هلا يساوي أو يفوق

 10تكون الوحدة مكتسبة كذلك  إذا كان املعدل احلسايب يساوي أو يفوق.


 10معدهلا أقل من الحظ أنه يف احلالة الثانية ميكن ان تتضمن الوحدة موادا

(COMPENSATION).ملبدأ التعويضو مع ذلك تكتسب تطبيقا 
 جمموع معامالت املواد املكونة هلا= معامل الوحدة .
جمموع ارصدة املواد املكونة هلا= الوحدة رصيد.
-التعويض(كان معدل الوحدة أكرب أو يساوي عشرة فإنه وفقا ملبدأ إذا:تنبيه للمعيدين(
، تعترب كل مواد الوحدة مكتسبة وال يسمح للطالب إبعادة املادة
 نقاط املواد للسنة املعادةأو املطالبة بتحسني النقاط أو املعدل مهما كانت.

4 ST/2019-2020



للطلبة المعيدين

 الطالب املعيد يعيد املواد الغري مكتسبة يف الوحدات الغري مكتسبة فقط أي كل مادة
 10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10يقل معدهلا عن.

كل وحدة مكتسبة تعترب موادها كلها مكتسبة وفقا
ملبدأ التعويض.(COMPENSATION)

5
ST/2019-2020



للطلبة المعيدين

 يف الوحدات الغري مكتسبة فقطيفقد نقاط امتحاانته ونقاط االستدراك الطالب املعيد
 10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10أي كل مادة يقل معدهلا عن.

كل وحدة مكتسبة تعترب موادها كلها مكتسبة وفقا
ملبدأ التعويض.(COMPENSATION)

6
ST/2019-2020

 الطالب املعيد تصبح صفريةمتحاانتإنقاط((EXAM=0.
 للطالب املعيد تصبح صفريةاإلستدراكنقاط(Ratt=0)

 يف الوحدات الغري مكتسبة فقطاإلستدراكونقاط إمتحاانتهيفقد نقاط
 10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10أي كل مادة يقل معدهلا عن.



(60 أي رصيدهم السنوي أقل من)المدانينللطلبة 

الطالب الناجح املدين يعيد املواد الغري مكتسبة يف الوحدات الغري مكتسبة فقط
 10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10أي كل مادة يقل معدهلا عن.

كل وحدة مكتسبة تعترب موادها كلها مكتسبة وفقا ملبدأ التعويض..(COMPENSATION)

7
ST/2019-2020

نقطة الطالب الناجح املدين له احلق يف االحتفاظ علىTD،للمادة املدين فيها
ن يعيد دراستها لتحسني نقطته ،وذلك ابختياره لفوج يساعده  يف التوقيت أوله
ابلتشاور مع اإلدارة واألستاذ املكلف ابملادة.



(60 أي رصيدهم السنوي أقل من)المدانينللطلبة 

تنبيه وحتذير مهم جدا........
 نقاط امتحاانت الطالب الناجح املدين تصبح صفرية

Notes EXAM(2018-2019) =0
Notes Rat(2018-2019) =0

 فقط10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10يف  كل مادة يقل معدهلا عن.

8
ST/2019-2020



للطلبة المدانين و المعيدين/تنبيه 

9
ST/2019-2020

واملدانني الذين مل يشاركوا على الطلبة املعيدين
 ( 1سداسي)الدورة األوىل يف امتحاانت،

 املشاركة يف امتحاانت الدورة الثانية(Rattrapage).
 الصفر،اىلألن نقاط امتحاانت واستدراك العام املاضي تؤول

Exam(2018-19)=0 & Rattrapage(2018-19)=0
 حيتسب وفق ذلكومعدهلم.



للطلبة المدانين و المعيدين/تنبيه 

10
ST/2019-2020

واملدان يفقد نقاط امتحاانته للعام السابقالطالب املعيد .
 العام اجلاري تعترب امتحاانتو إذا مل يشارك يف
 معدله العام وفقا لذلكوحيتسب امتحاانته صفرية نقاط،
وهذا يف املواد الغري مكتسبة يف الوحدات الغري مكتسبة.



(60 أي رصيدهم السنوي أقل من)المدانينللطلبة 

الطالب الناجح املدان يعيد املواد الغري مكتسبة يف الوحدات الغري مكتسبة فقط
 10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10أي كل مادة يقل معدهلا عن.

كل وحدة مكتسبة تعترب موادها كلها مكتسبة وفقا ملبدأ التعويض..(COMPENSATION)

11
ST/2019-2020

نقطة الطالب الناجح املدان له احلق يف االحتفاظ علىTD،للمادة املدان فيها
ن يعيد دراستها لتحسني نقطته ،وذلك ابختياره لفوج يساعده  يف التوقيت أوله
ابلتشاور مع اإلدارة واألستاذ املكلف ابملادة.

ST(skikda)/2019-2020

Endettés (admis avec dettes /crédits <60)



لطلبة المعنيين باالمتحان االستدراكيل

 له أن يشارك( 10/20أي معدل الوحدة أقل من )كل طالب مل يكتسب أي وحدة
يف امتحان االستدراكي لكل مادة غري مكتسبة فقط.

 10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10أي كل مادة يقل معدهلا عن.

كل وحدة مكتسبة تعترب موادها كلها مكتسبة وفقا ملبدأ التعويض..(COMPENSATION)

12
ST/2019-2020

 حلساب املعدل بعد االمتحان االستدراكي:
  هو تعويض نقطة االستدراكي مكان نقطة االمتحان ،وحسابه بنفس الطرق السابقة
Note de Rattrapage remplace la note d’Exam

 فهو معني باالمتحان االستدراكي(10>املعدلأي )كل طالب مل يكتسب السداسي،RAT

ST(skikda)/2019-2020



اكتساب الوحدة ومبدأ التعويض 

 10تكون الوحدة مكتسبة  إذا كان معدل كل املواد املشكلة هلا يساوي أو يفوق

تكون الوحدة مكتسبة كذلك  إذا كان املعدل احلسايب السابق)(mU 10يساوي أو يفوق.


 10معدهلا أقل من مواداتتضمن الوحدة انالحظ أنه يف احلالة الثانية ميكن

(COMPENSATION).ملبدأ التعويضو مع ذلك تكتسب تطبيقا 
 جمموع معامالت املواد املكونة هلا= معامل الوحدة .
املواد املكونة هلاارصدةجمموع = الوحدة رصيد.
-كان معدل الوحدة أكرب أو يساوي عشرةإذا:واملداننيتنبيه للمعيدين(Moy Unité≥10(

 تعترب كل مواد الوحدة مكتسبة وال يسمح للطالب إبعادة املادة ،)التعويض(فإنه وفقا ملبدأ
 (أو املدان فيها)نقاط املواد للسنة املعادةأو املطالبة بتحسني النقاط أو املعدل مهما كانت.

13 ST/2019-2020
ST(skikda)/2019-2020



les redoublants للطلبة المعيدين

 الطالب املعيد يعيد املواد الغري مكتسبة يف الوحدات الغري مكتسبة فقط أي كل مادة
 10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10يقل معدهلا عن.

كل وحدة مكتسبة تعترب موادها كلها مكتسبة وفقا
ملبدأ التعويض.(COMPENSATION)

14
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عشرة فعلى الطالب إعادة املواد منطالب معيد وله بعض الوحدات هلا معدهلا أكرب من عشرة وأخرى ،أقل مثال :تفسري وتبسيط
 عشرة فقطمناليت معدهلا أقل من عشرة يف الوحدات  اليت معدهلا أقل.
 من عشرة يف الوحدة األساسية اليت معدهلا أقل  من عشرة فيجب عليك إعادهتالديك رايضيات معدهلا أقل:1مثال.
(وال حتتسب نقاطك)إعادهتا لكولديك فيزايء معدهلا أقل من عشرة يف الوحدة األساسية اليت معدهلا أكرب أو يساوي عشرة ،فال حيق :2مثال
إن أعدهتا وحتصلت على نقاط جديدة وإن كانت ممتازة.



(60 أي رصيدهم السنوي أقل من)المدانينللطلبة 

الطالب الناجح املدان يعيد املواد الغري مكتسبة يف الوحدات الغري مكتسبة فقط
 10يف الوحدة اليت يقل معدهلا عن 10أي كل مادة يقل معدهلا عن.

كل وحدة مكتسبة تعترب موادها كلها مكتسبة وفقا ملبدأ التعويض..(COMPENSATION)

15
ST/2019-2020

نقطة الطالب الناجح املدان له احلق يف االحتفاظ علىTD،للمادة املدان فيها
ن يعيد دراستها لتحسني نقطته ،وذلك ابختياره لفوج يساعده  يف التوقيت أوله
ابلتشاور مع اإلدارة واألستاذ املكلف ابملادة.

ST(skikda)/2019-2020

Endettés[admis avec dettes ( 30.00≤(∑crédits) ≤59.00) ]



Acquisition de l’Année اكتساب السنة
 حاالت لنجاح الطالب يف سنته األوىلثالثهنالك   :

 (   اإلستدراكياإلمتحاننقاط إحتسابأي بدون )انجح يف الدورة األوىل :احلالة األوىل

 األوىل الدورة:احلالة األوىل(Admis/Session 1)، (60.00) اإلرصدةوجمموع.

16

ST/2019-2020ST(skikda)/2019-2020

(2أوسداسي1سواء يف سداسيأي ابحتساب نقاط االمتحان االستدراكي ،)انجح يف الدورة الثانية:احلالة الثانية.

الثانيةالدورة:احلالة الثانية(Admis/Session 2)،(60.00) وجمموع األرصدة.



Acquisition de l’Année اكتساب السنة
Acquisition de l’année (Admis avec dettes).

17

ST/2019-2020ST(skikda)/2019-2020

 (،2أوسداسي1سواء يف سداسيأي ابحتساب نقاط االمتحان االستدراكي ،)انجح يف الدورة الثانية لكن بديون :احلالة الثالثة
 (.60.00) جمموع األرصدة احملصلة أقل منلكن

 الثانية بديون الدورةانجح يف:احلالة الثالثة(Admis/avec Dettes)، (60.00) من أقلوجمموع األرصدة.
 حتقق شرطني أساسيني يف حالة( ينجح بديون)يــــــمكن للطالب أن ينتقل للسنة الثانية:

 رصيد :حصوله على[(20.00 )يف أحـــــد السداسيات-s1أوS2- (10.00)واألخر يتحصل فيه على األقل على رصيد]
 59.00]ويكون جمموع األرصدة املكتسبة يف السنة األوىل حمصور بني ≥ (∑crédits) ≥ 30.00].



دليل حساب المعدالت

دليل ميكنكم من حساب املعدالت بطريقة صحيحة.....

 معدلدليل حسابs1 وs2 طلبة السنة األوىل ابلنسبة ل
 الفايسبوكمتوفر على صفحة قسم التكنولوجيا مبنصة .
 معدل دليل حسابs3 وs4 ابلنسبة لطلبة السنة الثانية
 الفايسبوكالتكنولوجيامبنصةمتوفر على صفحة قسم.

18 ST/2019-2020



Acquisition de l’Année اكتساب السنة
 حاالت لنجاح الطالب يف سنته الثانيةثالثهنالك   :

 (   اإلستدراكياإلمتحاننقاط إحتسابأي بدون )انجح يف الدورة األوىل :احلالة األوىل

 األوىل الدورة:احلالة األوىل(Admis/Session 1)، (120.00)اإلرصدةوجمموع.

19
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(2أوسداسي1سواء يف سداسيأي ابحتساب نقاط االمتحان االستدراكي ،)انجح يف الدورة الثانية:احلالة الثانية.

الثانيةالدورة:احلالة الثانية(Admis/Session 2)،(120.00) وجمموع األرصدة.



Acquisition de l’Année اكتساب السنة
Acquisition de l’année (Admis avec dettes).

20

ST/2019-2020ST(skikda)/2019-2020

 (،2أوسداسي1سواء يف سداسيأي ابحتساب نقاط االمتحان االستدراكي ،)انجح يف الدورة الثانية لكن بديون :احلالة الثالثة
 (.120.00) جمموع األرصدة احملصلة أقل منلكن

 انجح يف الدورة الثانية بديون :احلالة الثالثة(Admis/avec Dettes)، 120.00)) من أقلوجمموع األرصدة
السنة الثالثة ليسانس ،إذا حتصل علىاىلمن السنة الثانية ابإلنتقالالسماح للطالب ميكن:

1-رصيدا على األقل(90.00)تسعني.[ 120.00>(∑crédits)≥90.00]

2-املطلوبة مسبقا ملواصلة الدراسات يف التخصصالتعليمية األساسية الوحدات وأكتسب:(uf2113.uf2123)
( والتوجيه التقييم والتدرج كيفياتاملتضمن  2011نوفمرب03املؤرخ يف 712من القرار32املادة.)
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Edité 03-03-2020 par:K.m

قسم التكنولوجيا
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