
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (L.M.D) )ل.م.د( التعليم العالي نظام-10

يقصد بالتعليم العالي كل نمط للتكوين أو للتكوين للبحث ملا بعد الثانوي، يقدم من 

 موزعة على ( أطوار،30ة منظمة في ثالثة )يضمن دراسو  مؤسسة للتعليم العالي،

 .في شكل متجانس تخصصاتو  وفروعميادين 

 الليسانس لنيل شهادةالتكوين  :األول  الطور  -

يسمح االلتحاق بالطور األول للمترشحين الحاملين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو 

 شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، ويتم توجيههم بين مختلف امليادين والشعب على

: الرغبة، شعبة ومعدالت وعالمات البكالوريا، املقاعد البيداغوجية اآلتية املعايير  أساس

 املفتوحة والدائرة الجغرافية.

( سنوات، يمكن 30وتشمل مسارا ذا غاية أكاديمية أو مهنية، ملدة تكوين تبلغ ثالث )

 تمديدها استثناء في حدود سنتين، تتوج بشهادة ليسانس.

احد فقط على املستوى الوطني، حتى ولو تحصل على ال يسمح للطالب إال من تسجيل و 

 عدة شهادات للبكالوريا. 

 .ت الجامعيةالتسجيال رزنامة ومراحل وكيفيات يصدر كل سنة منشور وزاري يحدد 

 املاستر لنيل شهادةالتكوين : الطور الثاني -

ة شهادعلى يكتس ي التكوين في املاستر طابعا وطنيا، ويفتح للمترشحين الحائزين  -

 ليسانس أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها )نظام ل م د/نظام كالسيكي(:

 :املترشحون من فئة املتخرجين من املؤسسة في الدفعة األخيرة 

 لكل مؤسسة للتعليم العالي ضمان التسجيل في السنة األولى ماستر ملترشحيها يمكن

عنوان وهذا ب عة األخيرة،الدف فيالجدد  خريجيهافئة الحائزين على شهادة الليسانس من 

السنة املوالية مباشرة لتخرجهم، ويتم توجيههم في إحدى مسارات التكوين املفتوحة 

النتائج املحصل عليها في كامل مسار التكوين، عدد  :حسب ترتيب استحقاقي يراعي

 املقاعد البيداغوجية املفتوحة في كل تخصص والرغبة املعبر عنها.

  01خر  صةة املترشحون من الفئات األ %: 

 ن منتخرجياملاملتخرجين القدامى في املؤسسة األصلية و  للمترشحين منيمكن  

 ماستر في حدود السنة أولى املؤسسات األخرى القدامى والجدد، االلتحاق بالتكوين في

على  وفق ترتيب استحقاقي من املقاعد املفتوحة للدفعة األخيرة، ويتم وتوجيههم 03%

 حددة أعال.. املعايير امل أساس

 5للمترشحين الحائزين على بكالوريا +  يمكن السماح لاللتحاق بالسنة ثانية ماستر 

سنوات، وكذا للحائزين على شهادة التدرج في العلوم الطبية أو شهادة معترف 

 بمعادلته، ويوجهون بناء على ترتيب استحقاقي وفي حدود املقاعد البيداغوجية املتاحة. 

( يمكن تمديدها 30مسارا ذا غاية أكاديمية أو مهنية، ملدة سنتين)يشمل التكوين  -

رصيدا  003للطلبة الذين تحصلوا على استثناء بسنة واحدة، تتوج بشهادة املاستر 

 رصيدا في السداس ي( بعد مناقشة مذكرة.  03)بمعدل 

 الدكتوراه شهادة لنيل التكوين  الثالث: الطور  -

، وفي حدود املقاعد املفتوحة، االلتحاق ما يعادلها ملي شهادة املاستر أو يسمح لحا

اختبار على أساس في مسابقة وطنية بالتكوين في الطور الثالث بعد إعالن نجاحهم 

بشروط خاصة، تتوج  سنتينل، ملدة تكوين ثالث سنوات متتالية، يمكن تمديدها كتابي

 لية.بشهادة الدكتورا. بعد مناقشة أطروحة أو تقديم أعمال علمية أص
                           

ا يمكن أن ينظم في تضمن فرقة التكوين للماستر تنظيم الدكتورا. في نفس التخصص، كم

 شكل مدارس للدكتورا.. 

 والتحويل التسجيل وإعادة التسجيل-10

 البكالوريا والحاالت الخاصة والتسجيل النهائي لحامليالتسجيل األولي وتأكيد.، التوجيه  -

 ، ويودع ملف التسجيل بمؤسسة التوجيه.الخطعبر  الجدد.

 وتسديد حقوق التسجيل. ئات املطلوبةالتبر إعادة التسجيل في كل سنة جامعية بتقديم  -

أن يحول إلى مؤسسة  ما التحويل إجراء يسمح للطالب املسجل بشكل نظامي في مؤسسة -

 وفق الشروط املطلوبة، كما يكون بين كليات نفس الجامعة أو أقسام نفس الكلية. أخرى 

 التعليم ونمط الدروس في الليسانس واملاستر نظام-10

أساسية،  :سيات وفق مسالك نموذجية، تتضمن وحدات تعليميةينظم التعليم في سدا

 حضوري وعن بعد. هجين:نمط  وفق، وعرضية كتشافيةسمنهجية، ا

تعليما نظريا ومنهجيا وتطبيقيا ومطبقا في عدة أشكال من التدريس تتضمن  التعليم قدمي

ميز بتعليم تتو  ..( .ملتقيات وتربصات محاضرات، تطبيقية،أعمال  موجهة، دروس، أعمال)

 :اختياري إجباري وتعليم 

الدرس ويهدف إلى تقديم الجانب النظري للمادة، ويعد حضور الطالب فيه ضروريا،  -

 وتترك إجبارية الحضور لتقدير الفرقة البيداغوجية.

األعمال املوجهة تهدف إلى استيعاب وتعميق املعارف املقدمة خالل الدروس ويعد  -

 حضورها إجباريا.

األعمال التطبيقية تهدف إلى تطبيق جزء أو كل املعارف املقدمة في الدرس والتي تم  -

 تعميقها في األعمال املوجهة، كما توضح وتدعم الدروس، ويعد حضورها إجباريا.

 30 في مراحل، وفي املاستر  30سداسيات تتضمن  30 في تنظم مسالك التكوين في الليسانس

 (:30سداسيات تتضمن مرحلتين )

 ليسانس

 مرحلة أولى
التعرف على الحياة الجامعية والتكيف معها واكتشاف 

 املبادئ األولية للتخصصات.

 التعمق وترسيخ املعارف والتوجيه التدريجي مرحلة ثانية

 مرحلة التخصص ثالثةمرحلة 

 رتماس
 التعليم املشترك وتعميق املعارف والتوجيه التدريجي مرحلة أولى

 تكوين والتدريب على البحث وتحرير مذكرةال مرحلة ثانية

 والغياب املواظبة-10

( غيابات حتى ولو كانت مبررة في حصص 35ت غير مبررة أو خمس )ا( غياب30تؤدي ثالث )

( الغيابات غير املبررة في حصص األعمال التطبيقية 0/0األعمال املوجهة للمادة، أو ثلث )

تمنح له عالمة  وفي الحالة األخيرة السداس ي الجاري.إلى إقصاء الطالب منها بعنوان  ،للمادة

 وال يستفيد من حصة تعويضية. ،عن تقرير الحصة 33/03

( أيام عمل فعلية 30يبلغ في كل الحاالت مبرر الغياب إلى مصالح القسم في أجل ثالثة )

 املوالية لتاريخ الغياب، وإال اعتبر املبرر غير مقبول.

 االمتحانات سير -10 

تحدد نظام سير االمتحانات وغيابات الطلبة خاللها  داخلية تعليمةجامعية ل سنة تصدر ك
 تصدر  كما، املداوالت لجانتصحيحها وعمل  إعادة وطلب اوتصحيح أوراقها واالطالع عليه

 ...االمتحانات والحراسة وبرامجتبين رزنامة  مذكرات عامة وأخرى تفصيلية

 ومراقبة املعارف التقييم-10

يتم في كل سداس ي تقييم املؤهالت واكتساب املعارف لكل وحدة تعليمية وبصفة أولوية 

 و عن طريق امتحان نهائي.قدر اإلمكان عن طريق املراقبة املستمرة واملنتظمة و/أ

يشمل تقييم الطالب حسب مسلك التكوين: الدروس، األعمال التطبيقية، األعمال  -

 املوجهة، الخرجات امليدانية، التربصات التطبيقية، امللتقيات، العمل الشخص ي.

يحسب معدل عالمات األعمال املوجهة، كلما اقتض ى األمر من عالمات تقييم الطالب،  -

في شكل عروض وأسئلة كتابية وفروض منزلية وعمل فردي...الخ، تترك عملية  التي تكون 

 املوازنة لهذ. العناصر لتقدير الفرقة البيداغوجية.

تحسب عالمة األعمال التطبيقية على أساس معدل االختبارات وعالمات التقارير وفق  -

 موازنة تقدرها الفرقة البيداغوجية.

راقبة املعارف، تعتبر الثانية استدراكية، وتنظم في أجل تنظم في كل سداس ي دورتين مل -

 أقصا. شهر سبتمبر. 

تكتسب الوحدة التعليمية نهائيا بـتحصل الطالب على كل املواد املكونة لها، وتعتبر املادة  -

أو أكثر، كما تكتسب الوحدة التعليمية بنظام التعويض إذا  03/03مكتسبة بتحصله 

 . 03/03يساوي أو يفوق أو موزونة بمعامالتها كان معدل عالمات موادها 

يعتبر السداس ي مكتسبا بـتحصل الطالب على مجموع الوحدات التعليمية املكونة له، أو  -

ملعدالت وحداته التعليمية  03/03بنظام التعويض على أساس معدل يساوي أو يفوق 

 موزونة بمعامالتها.

صدتها التي تكون قابلة لالحتفاظ في ينجم عن اكتساب الوحدة التعليمية اكتساب أر 

 نفس مسلك التكوين وقابلة للتحويل في أي مسلك تكوين آخر يتضمن هذ. الوحدة.

 رصيدا. 03وينجم عن اكتساب السداس ي اكتساب أرصدته البالغة 

 .من مادة أو وحدة تعليمية مقص ى كلوفي كل الحاالت ال يستفيد من نظام التعويض  -

 :الليسانس في دراسات التدرج-10

يعتبر االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ليسانس مكسبا للطالب الذي تحصل  -

 على السداسيين األوليين بالتعويض أو بدونه.

يسمح للطالب باالنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ليسانس، إذا تحصل على  -

 في السداس ي اآلخر. 0/0ألقل في سداس ي وعلى ا 0/0منها  ،( رصيدا على األقل03ثالثين )

يعتبر االنتقال من السنة الثانية إلى الثالثة ليسانس، مكسبا للطالب الذي تحصل على  -

 .بالتعويض وبدون تعويض ،سداسيات أربعة ملسار التكوين

يمكن السماح للطالب باالنتقال من السنة الثانية إلى الثالثة ليسانس، إذا تحصل على  -

( رصيدا على األقل واكتسب الوحدات التعليمية األساسية املطلوبة مسبقا 03)تسعين 

 ملواصلة الدراسات في التخصص.

قد يسمح فريق التكوين للطالب الراسب في السنة الثانية أو الثالثة في مسلك تكوين  -

بإعادة التسجيل في نفس املسلك بصفة أولوية أو توجيهه نحو مسلك آخر يتوافق 

 عن طريق املعابر.   وقدراته،

( سنوات، حتى في حالة 5ال يمكن للطالب املسجل في الليسانس البقاء أكثر من خمس) -

إعادة توجيهه، بينما يسمح له استثناء بإعادة التسجيل لسنة إضافية، إذا تحصل على 

 رصيدا أو أكثر.  003

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 رة التعليم العالي والبحث العلميوزا

 قسنطينة جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية

 

 الدليل البيداغوجي املوجز للطالب
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 ، قسنطينة.000: نهج قدور بومدوس، ص.ب العنوان
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 :املاسترفي دراسات  التدرج-10

ذي تحصل يعتبر االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ماستر مكسبا للطالب ال -

 التكوين.على السداسيين األولين ملسار 

يسمح للطالب باالنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية ماستر، إذا تحصل على  -

 ( رصيدا على األقل، وتحصل أيضا05خمسة وأربعون )

 على الوحدات التعليمية املشروطة ملواصلة الدراسة في التخصص.

الذي لم يتمكن من االنتقال إلى السنة الثانية في  قد يسمح فريق التكوين للطالب -

 مسلك تكوين بإعادة التسجيل في نفس املسلك بصفة أولوية 

 أو توجيهه نحو مسلك آخر يتوافق وقدرات الطالب، عن طريق املعابر.  

 .( سنوات30ال يمكن للطالب املسجل في املاستر البقاء أكثر من ثالث ) -

 األكاديمية العطلة-17

السداس ي  امتحانات قبيل املختصة الجهةيودعه لدى  ملفوبناء على  ،مكن للطالبي -

مرة واحدة خالل مسار. الدراس ي، االستفادة من عطلة ، و الجاريةسنة الاألول من 

  تعليق تسجيله ألسباب استثنائية تتمثل في:أكاديمية و 

امات العائلية املتعلقة االلتز ، الوطنية الخدمة ،طويلةملدة  مرض، األمومة، أمراض مزمنة

 باألصول والفروع، تنقل الزوج أو األولياء بسبب االلتزامات الوظيفية.

، سندات التبرئة من مكتبات طلب عطلة أكاديميةاستمارة  :يتكون ملف العطلة -

الجامعة واإلقامة الجامعية عند االقتضاء، شهادة التمدرس أو التسجيل في السنة 

 رر سبب العطلة األكاديمية الجارية، السند الذي يب

يبث فريق التكوين في اجتماع يرأسه رئيس القسم في طلبات العطل األكاديمية بموجب  -

محضر يبين الطلبات املقبولة واملرفوضة، تحرر على أساسه شهادات العطل األكاديمية 

 وتوقع من طرف نائب مدير الجامعة للبيداغوجية.

 الجامعية املوالية. في السنة لهاملعني وإعادة تسجييعاد إدماج  -

 عن الدراسة التخلي-01

يعتبر الطالب املسجل بانتظام متخليا عن دراسته بعنوان السنة الجامعية الجارية، إذا 

لم يحضر ألي شكل من أشكال التعليم املنظمة في دروس وأعمال موجهة وأعمال 

 لك إقصاء..تطبيقية أو تربص خالل سداس ي من السنة الجامعية، ويتقرر بذ

وال يرخص له بإعادة اإلدماج إال مرة واحدة خالل مسار. الدراس ي وذلك بعد دراسة 

 .املتوفرة املقاعد البيداغوجية وفي حدودملفه من الجهة املختصة 

 وتوجيه الطلبة ترتيب-00

يتم إعالن ترتيب الطلبة لدفعة معينة ولكل األطوار من طرف لجنة الترتيب والتوجيه، 

 الت نهاية السنة.بعد مداو 

يعتبر معدل الترتيب معدل املعدالت العامة لسداسيات الدراسة املعنية، موزونة 

املتراكمة، واالنتقاالت بديون  التأخيراتبمعامالتها التصحيحية التي تأخذ بعين االعتبار 

 واالنتقاالت بعد الدورة االستدراكية، وهذا وفق صيغة ومعادلة محددة.

  .وما ينجم عن ذلك من امتيازات منهموتحديد األوائل  همفي توجيه يفيد ترتيب الطلبة

ساعة املوالية لنشر  04يمكن للطالب إيداع طعن لدى الهيئة البيداغوجية املختصة في 

 محضر الترتيب والتوجيه.

 

 

 الوثائق البيداغوجية تضييع-00

أي وثيقة بيداغوجية، ال يمكن تسليم نسخة ثانية منها، إال بعد تقديم  تلفأو  ضياعفي حالة 

 تصريح بالضياع من مصالح األمن أو الدرك الوطنيين.

 واالنضباط التأديب-00

االنضباط والحفاظ على النظام وممتلكات وتجهيزات املؤسسة،  يخضع كل طالب لقواعد

 واحترام نظامها الداخلي وقواعد النظافة واألمن.

 وينبغي عليه تقديم بطاقته عند كل رقابة من مصالح الجامعة.

 مجالسيحدث على مستوى الجامعة: مجلس تأديبي للجامعة ومجالس تأديبية للكليات و 

شكيلتها واختصاصها، تنظر في القضايا التأديبية للطلبة، بسبب ما ألقسام تتميز بتتأديبية ل

يرتكبونه من مخالفات من الدرجة األولى والثانية، وما يقابلها من عقوبات الدرجة األولى 

، والتي تتدرج من إنذار شفهي إلى إقصاء لسنتين في والثانية حسب خطورة الوقائع ونتائجها

 كل مؤسسة للتعليم العالي.

ضافة الختصاصاته األصيلة، يعتبر املجلس التأديبي للجامعة أيضا هيئة طعن ضد قرارت باإل 

 مجالس التأديب للكلية أو القسم، كما يفصل في طلبات العفو وإعادة اإلدماج.

يوما  05يمكن للطالب املعاقب أن يلتمس كتابيا، العفو لدى مدير الجامعة، في أجل أقصا. 

 وبة.من تاريخ تبليغه مقرر العق

 يتشكل املجلس التأديبي لكل جهة من:

( أعضاء إضافيين، يتم انتخابهم من طرف ومن 35( أعضاء دائمين وخمسة )35) خمسة -

 بين أساتذة الهيئة املعنية.

عضو دائم ممثل عن الطلبة وعضو آخر إضافي، يتم انتخابهما من طرف ومن بين طلبة  -

 الهيئة املعنية.

 ول الجهة املعنية التي يتبعها أو ممثله.يرأس كل مجلس تأديبي مسؤ 

 ( سنوات جامعية.30عهدة مجالس التأديب ثالث )

 07-العملية البيداغوجية في ظّل فترة كوفيد-00

في ظل  بغض النظر عن األحكام القانونية والتنظيمية أعال.، تخضع العملية البيداغوجية

ألحكام استثنائية  ،لطلبةم وانتقال اتقييو سيرها و تنظيمها  من حيث، ال سيما 00-فترة كوفيد

 يرخص بها بموجب قرار وزاري.

 ظام الدراسة ل.م.دنجع اإلطار القانوني والتنظيمي لامر -00

 ، معدل ومتمم.30/30/0000مؤرخ في 35-00توجيهي للتعليم العالي رقم النون قاال -  

 نظام ل.م.د.يحدد  00/34/0334مؤرخ في 005-34مرسوم تنفيذي  - 

 ل.م.د. نظام سير تحدد ،30/00/0300 ، مؤرخة في100، 100، 100 ،100رارات وزارية ق - 

 يحدد كيفيات إعداد ومناقشة مذكرة املاستر.  30/30/0300مؤرخ في  000قرار وزاري رقم  -  

 ويحدد تشكيلها وسيرها. التأديب مجالسإحداث  00/30/0300مؤرخ في  010قرار وزاري  -    

يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث  02/12/2020مؤرخ في  961قرار وزاري  -

 .ومناقشتها الدكتورا. أطروحة وشروط إعداد

يحدد شروط االلتحاق وكيفيات التوجيه والتسجيل  01/34/0300مؤرخ في  001قرار وزاري  -

 في الدراسات الجامعية لنيل شهادة املاستر.

  نصوص أخرى متفرعة. -

 

 


