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تخصص رياضياتالماستردليل مذ كرة 

املعلوماتوتكريسدجتس ييمتوفهياابجلامعةوالرتبصالتكوينمثرةالتخرجمذكرةتعترب

عىلاملرتحشدراتقتمنيةاىلهتدفويه.التكوينفرتةخاللاملكتس بةاخملتلفةواملعارف

قابلشلكيفدويهناتوالوقائعوالأحداثنتاجئرشحووالاس تنتاجالعلمينيوالتفكريالربهنة

منللتكويناغوجيةالبيدللأهدافلتس تجيباملاسرتمواضيعحتددأأنينبغيكاملالس تغالل

عطاءالطالبعىلجيباملفهومهذاظليف.أأخرىهجةمنالعلميالبحثلأهدافوهجة ا 

جناحوشلكهامبضموهناوالاهامتمملذكرتهالبالغةالأمهية لقاهئاوا  .الأساتذةمنملناقشنياجلنةأأماما 



ميةـ والتنظي الرشوط العلمية 

رج خ ت ل ا ت  را ك ذ م وص  ص خب ل  ي ل دل ا ا  ذ ه يف  ا  مب م  زتا ل الا ع  ي مجل ا ىل  د ع ي ق ت ل وا

ه ي ف ة  ن ي ب مل ا ق  ئ اث و ل .اب

ا الطالبجيب أأن يكون ملوضوع املذكرة عالقة ابلتخصص أأو املقاييس اليت درسه.

تنجز مذكرة التخرج من طرف طالب أأو طالبني عىل الأكرث.

من اذلين مق التدريسايرشف عىل حبث الطالب أأي أأس تاذ يف ختصص البحث من ط

.العلمية للقسمنة للج أأو أأي أأس تاذ جامعي ، بعد تقدميه ملفه , صادقت علهيم اللجنة العلمية



:د مبا ييلالتقيعىل الطالبجيبل عداد مذكرة التخرج 

العلمية،الأمانة1)

،التناوليفاملوضوعيةووتداعياته،املوضوععىلالرتكزي2)

التكوين،فرتةخاللاملكتس بةاملعارفوتكريسجتس يد3)

الاقتباس،)العلميالتوثيقالفهرسة،:حيثمنسلميةعلميةبطريقةومهنجيتهالبحثتنظمي4)

تباع،…(......،فصول)البحثتنظمي،…(املراجعالتلخيص، ،مقدمة)العلميةاملهنجيةا 

شاكلية، .(خامتةعرض،ا 



:د مبا ييلالتقيعىل الطالبجيبل عداد مذكرة التخرج 

.للمذكرةاخلاريجالشلكمراعاة6)

.صفحة80عنيزيدلوصفحة30عناملذكرةصفحاتعدديقلل7)

حدىابس تعاملفقطواحدوجهعىلA4منطذاتأأوراقيفاحلاسوبعىلاملذكرةتطبع8) الربجمياتا 

)LATEXالالتيكويفضل)املعروفة

الالكرتوينوقعاملعىلجتدونهاذليوالقسممناملقرتحالمنوذجحبسبحيررللمذكرةاخلاريجالغالف9)

.(الرايضياتقسم)لللكية

ن10) أأمامللمثولمرتكبهلحييسابق،حبثطريقةبنفساملوضوعتناولأأوسابقلبحثاللكيالاس تنساخا 

.التأأدييباجمللس



العنوانوتسجيلاملوضوعاختيار

ن اختيار املوضوع يكون من قبل الطالب بعد الاعالن عن قامئة العناوين والأس1) املؤطريناتذة ا 

.س نة السابقةمن قبل القسم و عند الرضورة يمت اللجوء اىل ترتيب الطلبة حسب معّدل ال 

طالب التصال الرمسي عن قامئة الأساتذة اذلين مت اختيار موضوعهم جيب عىل الال عالنبعد 2)

.رتحاملعين ملبارشة  العمل و أأخذ خمتلف املراجع وخطة معل املوضوع املقابلس تاذ



:مالحظات هامة

.تسجيل عنوان املذكرة هو اترخي ال عالن الهنايئ عن اس ناد املوضوع من طرف ال دارةارخي تــــ1)

صلية يف اجلامعة الامت مناقش ته من قبل و جسل أأي عنوان اكن قد ة  معاجلل جيب أأن يسجل او يمت 2)

.احدى اجلامعات  الاخرى او  للطالب 

ل بعد موافقة الأس تاذ املرشفتغيري الأس تاذ املرشف أأو تغيري العنوان ل حيق للطالب 3) ومصادقة اللجنة ا 

.العلمية

يداع الوثيقة الشهرية 4) دارة بداية لك شهرملدى (état d’avancement)جيب ان يمت ا  .تقدم أأعامل املذكرة لال 

.يوم15لأكرث من ابالغ ال دارة يف حاةل عدم التواصل وتنظمي جلسة مع الأس تاذ املؤطر 5)



يداع املذكرة دلى ال دارة  ا 

يداع املذكرة دلى ال دارة 1)  (Autorisation de soutenanceترخيص ابملناقشةالوثيقة املس تعمةل يف ا 

يداع املذكرة: وثيقةيه و ف جباهزية املذكرة و وفهيا يرصح الأس تاذ املرش : ترصحي الأس تاذ املؤطر اب 

.اس تعداد الطالب للعرض

نسخ من أأجل جلنة املناقشة 03عدد النسخ اليت تقدم من طرف الطالب يه 2)

 السجل عىلابلمضاءيقوم بعدها , بعد اس تالم املذكرات و ترصحي املؤطر من طرف الطالب3)

.اخملصص ل يداع مذكرة التخرج



 ( La soutenance)ة املذكرةـــاقشــــمن

يداع املذكرة 1) .مذكرات التخرجمناقشات ال دارة تمت برجمة دىـلبعد ا 

ة مذكراهتم يف ادلورة بعد حتديد التارخي ، التوقيت و املاكن من قبل ال دارة، حيق للطلبة مناقش2)

احبه املناقشة يف ولك جتاوز لهذا التارخي يعد اس تدرااكً يسمح لص, العادية اخلاصة بشهر جوان

عن مفصل مي تقرير سبمترب من الس نة اجلامعية املقبةل بعد تقدشهر خالل الفرتة الاس تدراكية 

.سبب عدم املناقشة يف ادلورة العادية

تعيني أأعضاء جلنة يتكفل مسؤول الشعبة ومسؤولو  التخصصات ابلتنس يق مع رئيس القسم ب 3)

.املناقشة ملذكرة املاسرت



ة املذكرةـــاقشــــمنأأعضاء جلنة 

:  أأعضاء ( 05)اىل مخسة ( 03)ثالثةتتكون جلنة املناقشة من 

الرئيس -1

املمتحن-2

(مقررا ) املرشف -3

ذا تطلب اجناز العمل ذكل ) املرشف مساعد -4 (  يف حاةل ما ا 

ثــراء العمل املقدمأ خراحامتل دعوة عضو و ممتحن اثن ميكن اللجوء اىل ام ـــــــك .ل 



ة املذكرةـــاقشــــمنحالت تأأجيل 

.وقيتابلعرض أأو عدم احرتام التغياب الطالب املعين تؤجل املناقشة يف حاةل 1)

قدم الأس تاذ عىل أأن يالأس تاذ املرشف أأو غياب رئيس اللجنة املناقشة يف حاةل تؤجل 2)

.الغائب تقريراً حول املذكرة وسبب الغياب

ن رأأت رضورة ذلجللسة أأخرى ة املذكرةمناقشللجنة املناقشة تأأجيل حيق 3) عىل أأن , كلا 

دارة كتايبتسجل ذكل يف تقرير  .يسمل لال 



 (La présentation)املذكرةعرض مضمون 

.جترى املناقشات يف جلسات علنية مفتوحة للحضور1)

:حيدد الوقت اخملصص للك طرف أأثناء املناقشة كام ييل2)

.دقائق10اللجنة ل تتعدى لكمة رئيس •

دقيقة30دقيقة اىل 20عرض وتقدمي البحث من طرف الطلبة من •

.كرثالأ دقيقة عىل 60اللجنة أأعضاء وقت الأس ئةل واملالحظات من طرف •

.ةقيدق 20املداولت من طرف أأعضاء اللجنة •

.تسجل مجيع املالحظات املوهجة للطالب يف حمرض املناقشة



 ( Evaluation de mémoire)املذكرةتقيمي 

:سم وتنقسم عىل حتّدد ش بكة التنقيط  من طرف جلنة التكوين اخلاصة ابلق 

اخملطوط•

العرض الشفهيي •

.ال جابة عىل الأس ئةل •

أأخرى يمت دراس هتا وادراهجا•



 ( Evaluation de mémoire)املذكرةتقيمي 

العالمة محصورة بينالتقديرالدرجة

(A)12>أ ≥10مقبولأ

(B)14>ب≥  12قريب من الجيدب 

(C)16> ج ≥ 14جيدج

(D)18> د ≥ 16جيد جدا  د

(E 20> هـ≥ 18ممتازهـ(

حدى ال  ثر املداولت، و حسب العالمة املتحصل علهيا يف مذكرة املاسرت، متنح اللجنة ّا  :تقديرات التاليةا 



 (Les corrections)املذكرةمالحظات حول

حمرضيفاملربزاواملنجزالعمليفنقائصومالحظاتوجودحاةليف

وبارالاعت بعنيأأخذهاالطالبعىلاللجنةطرفمناملذكرةمناقشة

عادهتامثاملؤطرارشافحتتتصحيحها املراقبةجلأأ مناللجنةلرئيسا 

مضاءهاالهنائية املذكرةصحيحت وثيقةمعالقسمل دارةتسملّ ذكلبعدووا 

(Attestation de correction .اللجنةرئيسطرفمنممضاة(



نيل الشهادة 

متامبعد ملذكرةاتصحيحوثيقةوامضاءاملذكرةتصحيحاجرءاتا 

(Attestation de correction رئيسواللجنةرئيسطرفمن(

.اللكيةمبكتبةمهنانسخوضعيمت،القسم

املسائلولدلراساتالعامدةنيابةمنالهنائيةالشهادةاس تخراجيمت

.الطالبماتمعلو وتصحيحاداريملفتكوينبعدابلطلبةاملرتبطة



 72027 12 70:فالهات

depmath02@gmail.com:الربيد الالكرتوين

العلوم ادلقيقة والاعالم الايللكية: العنوان

02000فارساجلامعي أأولد القطب الشلفجامعة حسيبة بن بوعيل 

:ملعلومات أأخرى التصال


