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إعداد الدكتور :جمال بن دعاس

-1في البداية صدر القرار الوزاري  2005/01/23في  20مادة
وكان الهدف منه إعطاء المالمح الكبرى لكيفيات تنظيم التعليم
وضبط كيفيات مراقبة المعارف والكفاءات واالنتقال في دراسات
الليسانس ،وكان يفتح المجال أمام مسيري نظام ل.م.د لالجتهاد
واقتراح الحلول لكل العقبات الممكن مواجهتها مما ساعد في
إثراء القرار.

 -2ثم صدر القرارن  136و 137المؤرخان في 2009/06/20

حيث تضمن األول كيفيات التقييم واالنتقال والتوجيه في طوري
الليسانس والماستر ،بينما تضمن الثاني القواعد المشتركة للتنظيم
والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي
الليسانس والماستر.
وحاول القراران توضيح مختلف األمور المتعلقة بنظام ل.م.د لتوحيد
كيفيات التعامل مع هذا النظام ،إال انه لوحظ وجود عدة
ثغرات،وهذا ما استدعى ضرورة صدور قرارات جديدة في سنة
 2011لتدارك هذه الثغرات والنقائص.

قبل صدور القرارات األخيرة بزمن يسير وبالضبط في جوان 2011
أصدرت الوزارة الدليل العملي لتطبيق ومتابعة نظام ل.م.د،
وطالما أن هذا الدليل ظهر قبل صدور القرارات الجديدة فقد
جاء مشتمال على الثغرات التي كانت في القرارين  136و137
ألن هذا الدليل تم انجازه باالعتماد عليهما ،وننتظر صدور دليل
جديد يتضمن التعديالت التي جاءت بها القرارات الصادرة في
نوفمبر  ،2011وعليه فالحائزين على هذا الدليل االنتباه إلى
التعديالت الجديدة.

جاء هذا القرار في  63مادة ويهدف إلى تحديد القواعد المشتركة للتنظيم
والتسيير البيداغوجيين للدراسات الجامعية لنيل شهادتي الليسانس
والماستر ،ومن أهم مواده :
المواد من  1إلى  6تتعلق بمعالجة الشهادة األصلية المؤقتة للبكالوريا،
حيث ال يمكن للطالب سحب شهادته األصلية إال بعد حصوله على
الشهادة النهائية ،أو في حالة توقفه عن الدراسة إذا لم يكن مقصى من
قبل المجلس التأديبي ،حيث ال تسلم له ال بعد انقضاء عقوبته.

المواد من  7إلى  :10تتضمن األسباب االستثنائية التي تمكن الطالب من
تعليــق التسجيل( العطلة األكاديمية ) وهي:
األمراض المزمنة ،األمومة ،مرض لمدة طويلة ،الخدمة الوطنية ،االلتزامات
العائلية ،ويسلم الطلب قبل االمتحانات األولى ،وال تمنح إال مرة
واحدة خالل المسار البيداغوجي للطالب.

 المواد من 11إلى  : 17تتعلق بنمط الدروس ،فحضور المحاضرات
ضروري بالنسبة للطالب ويمكن لألساتذة جعلها إجبارية ،أما األعمال
الموجهة فهي إجبارية ،ويجب فيها مراقبة الحضور وتسجيل الغيابات
التي تؤخذ بعين االعتبار أثناء عملية التقييم .
 المواد من  18إلى  23وتتعلق بسير االمتحانات وتشير إلى عدم
إمكانية دخول الطالب إلى قاعة االمتحان بعد مضي نصف ساعة،
وضرورة المراقبة الصارمة لهوية الطلبة أثناء إجراء االمتحانات وأخيرا
كيفية تدوين محضر الحراسة.

 المواد من  24إلى  :28وتتعلق بالمواظبة والغياب ،حيث تؤدي ثالثة
غيابات غير مبررة أو خمس غيابات حتى ولو كانت مبررة في حصص
األعمال الموجهة إلى إقصاء الطالب في السداسي ،وينبغي أن يبلغ
مبرر الغياب إلى اإلدارة خالل الثالثة أيام الموالية لتاريخ الغياب ،وإذا
تعدى ذلك كان غير مقبول ،يؤشر المسؤول اإلداري على الغياب
ويسلمه لمسؤول المادة وتحفظ نسخة في ملف الطالب.

 المواد من  29الى :31حول الغياب في االمتحان ،فإذا كان غياب
الطالب عن االمتحان مبررا يشارك في امتحان تعويضي ،أما إذا كان
غير مبرر فيمنح الطالب عالمة صفر وال يشارك في االمتحان
التعويضي ،وحاالت الغياب المبرر هي :
• -1وفاة احد األصول أوالفروع( شهادة الوفاة لمدة ثالثة أيام).
• -2زواج المعني ( عقد الزواج لمدة ثالثة أيام).
• -3عطلة األبوة ثالثة أيام ،وعطلة األمومة حسب الشهادة الطبية.
• -4اإلقامة بالمستشفى حسب المدة.
• -5استدعاء أو دعوة رسمية.

 المواد من 32إلى  :34حول التخلي عن الدراسة ،فإذا تغيب الطالب
لمدة سداسي كامل يصبح محروما من السنة الجامعية كاملة ،وتبلغ
الخدمات الجامعية بذلك ،وال يجوز إعادة إدماج الطالب المعني إال
مرة واحدة.
 المواد من  35إلى  :42حول تصحيح وإعادة تصحيح األوراق ،فبعد
انتهاء كل امتحان ينشر األستاذ إجابة نموذجية ،وتنشر كل العالمات
قبل المداوالت ليتسنى إعالم األستاذ بكل خطأ أثناء صب العالمات
وحساب المعدل من أجل تصحيحه عند االقتضاء قبل المداوالت وال
يحق للطالب االطالع على أوراق االمتحان االستدراكي ،أما االمتحان
العادي فيمكن طلب إعادة التصحيح في أجل أقصاه  48ساعة .

 المواد من  43إلى  54وتطرقت للجنة المداوالت وهي سيدة في
مداوالتها ،وتنظم لكل وحدة تعليمية في كل سداسي ،ويحضرها كل
األساتذة ،ومهمتها  :المصادقة على نتائج الطلبة ،وإمكانية إنقاذ الطلبة
بعد دراستها حالة بحالة ،وفي حالة وجود خطأ يمكن للطالب تقديم
طعن خالل  3ثالثة أيام ،فيستدعي رئيس القسم لجنة المداوالت
وتصدر محضرا جديدا يسمى :المحضر المصحح واإلضافي للمحضر
األول.
 المواد من  55إلى 57تتضمن كيفيات ترتيب وتوجيه الطلبة.
 المواد من  58إلى 60تتعلق بضرورة إعداد نظام داخلي للمؤسسة.

جاء هذا القرار في  40مادة ويتضمن كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه في
طوري الدراسات لنيل شهادتي الليسانس و الماستر .
ومن أهم مواده :
المواد من  1إلى  :17أحكام عامة.
أما المواد األخرى فيجب التطرق إليها مادة بمادة نظرا ألهميتها
بالنسبة للطالب:
المادة  :18يتم تقييم المؤهالت إما عن طريق المراقبة المستمرة أو عن
طريق االمتحان النهائي أو كالهما معا .

المادة  :20يشمل تقييم
الطالب :المحاضرات

والتطبيقات والخرجات الميدانية
والتربصات التطبيقية والملتقيات
واألعمال الفردية.

المادة  :21يشمل تقييم

األعمال الموجهة(التطبيقات):
العروض واألسئلة الكتابية

والفروض المنزلية واألعمال
الفردية.

المادة :24
أ-يكتسب الطالب المادة إذا تحصل فيها على معدل ( 20/10ويكتسب
الطالب بذلك رصيد هذه المادة ،أما إذا كانت العالمة اقل من  10فال
يكتسب الطالب رصيد هذه المادة).
ب -يكتسب الطالب الوحدة التعليمية (وهي مجموعة من المواد) إذا
تحصل على معدل  20/10في الوحدة ،ولو لم يتحصل على معدل
 20/10في كل مادة من هذه الوحدة أي عن طريق التعويض بين
المواد (إال إذا كان الطالب مقصى في مادة معينة فال يمكن التعويض
بين مواد هذه الوحدة ) .مع مالحظة أن العالمة تبقى دون تغيير أما
الرصيد فيصبح مكتسبا.

المادة

 :25يعتبر السداسي مكتسبا إذا اكتسب الطالب كل الوحدات

التعليمية لهذا السداسي (كل وحدة أكبر أو يساوي .) 10أو عن طريق التعويض
بين الوحدات التعليمية إذا كان معدل السداسي أكبر أو يساوي  ،10وتعتبر
أرصدة جميع المواد مكتسبة (  30رصيد ) ،أما اإلقصاء من مادة معينة فال
يسمح بالتعويض في المادة و الوحدة التعليمية التي تنتمي إليها.

المادة  :26يسمح للطالب الذي أخفق في الدورة األولى المشاركة
في االمتحان االستدراكي ويتم احتساب معدالت المواد مع األخذ
باالعتبار عالمات األعمال الموجهة ( كما سبق ) .

 المواد من  43إلى  54وتطرقت للجنة المداوالت وهي سيدة في
مداوالتها ،وتنظم لكل وحدة تعليمية في كل سداسي ويحضرها كل
األساتذة ،ومهمتها  :المصادقة على نتائج الطلبة ،وإمكانية إنقاذ الطلبة
بعد دراستها حالة بحالة وفي حالة وجود خطأ يمكن للطالب تقديم
طعن خالل  3ثالثة أيام فيستدعي رئيس القسم لجنة المداوالت
وتصدر محضرا جديدا بسم المحضر المصحح واإلضافي للمحضر
األول.
 المواد من  55إلى 57تتضمن كيفيات ترتيب وتوجيه الطلبة.
 المواد من  58إلى 60تتعلق بضرورة إعداد نظام داخلي للمؤسسة.

المادة :28في حالة الرسوب يحتفظ الطالب بعالمات المواد والوحدات التعليمية
المكتسبة.

المادة  :29كما يكون التعويض بين الوحدات من نفس السداسي بين الوحدات
التعليمية وبين السداسيين في نفـس السنـة ،يكـون أيضا بيـن السنوات المختلفة
(ل،1ل،2ل ) 3في نفس مرحلة التكوين .

المادة  :30االنتقال من سداسي إلى آخر في نفس السنة تلقائي.
المادة  :31يعد االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية تلقائيا إذا تحصل الطالب
على  60رصيدا (ناجح في السنة األولى ) .ويمكن أن يسمح له باالنتقال من السنة
األولى إلى السنة الثانية إذا تحصل على األقل على  30رصيد منها على األقل  1/3في
أحد السداسيين.

المادة  :32إذا تحصل الطالب على السداسيات األربعة األولى ( السنة األولى
والسنة الثانية )فينتقل إلى السنة الثالثة .ويمكن أن يسمح له باالنتقال إذا تحصل
على األقل على  90رصيدا مع اكتساب الوحدات التعليمية األساسية (.فقد
يتحصل الطالب على أكثر من  90رصيدا وال ينتقل إلى السنة الثالثة نظرا لعدم
اكتساب إحدى الوحدات األساسية األربعة ).

المادة  :33الطالب الذي ينتقل من سنة إلى أخرى دون النجاح النهائي
في السداسيات المطلوبة ،يكون مطالبا بتسوية ديونه السابقة ،ويعد
إجبار الطالب أو إعفائه من المحاضرات واألعمال الموجهة للديون
السابقة من صالحيات فريق التكوين.
المادة  :34ال يمكن للطالب المسجل في الليسانس البقاء أكثر من  5سنوات حتى في
حالة إعادة توجيهه ،إال إذا تحصل على  120رصيد فتمنح له استثنائيا سنة إضافية.

المادة  :35إذا اكتسب الطالب السنة األولى ( 60رصيدا ) ينتقل إلى السنة
الثانية.
ويمكن أن يسمح له باالنتقال إذا تحصل على  45رصيدا على األقل
وتحصل على الوحدات األساسية للسنة األولى ،وال يبقى الطالب في
مرحلة الماستر أكثر من ثالث سنوات.

