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ىو عبارة عن ىيكل تعليمي مستوحى من الدول األجنلوساكسونية حيتوي على ثالث . د.م.ل
 :شهادات ىي

الواليات : و ىو مطبق حاليا يف كل من  د شهادة الدكتوراه م شهادة ادلاسرت ل ليسانسالشهادة 
 .إخل..أدلانيا -روسيا -بلجيكا -فرنسا -اجنلرتا -كندا –ادلتحدة األمريكية 

شكل ، حبيث جندىا تدرس الكما جند أن بعض الدول تقتصر يف تطبيقو على ادلضمون دون 
 .دون اإلفصاح عن ذلك  ).د.م.ل)بعض التخصصات بطريقة 

و قد اختارتو وزارة التعليم العايل اجلزائرية كبديل للنظام الكالسيكي وذلك حلل بعض ادلشاكل اليت 
صعوبة نظام التقييم واالنتقال نوعية  –البقاء طويال يف اجلامعة  -يتخبط فيها ىذا األخري كالرسوب

 .إخل...وكفاءة  التأطري
 

 

 
 

لقد انطلق قطاع التعليم العايل يف إصالح التعليم الذي من شأنو أن جيعل  اجلامعة تلعععد دورا      
مركزيا يتمثل يف تطلع  ادلعواطعنعي السعيعمعا فعبعة الشعبعاب وعو بعنعاء مشعروع مسعتعقعبعلعي بعاالسعتعفعادة معن 
تكوين عال و نوعي ميدىم مبؤىالت ضرورية الندماج أمثعل يف سعوا الشع عل، معن يفعهعة  يف تعلعبعيعة 
متطلبات القطاع االيفتماعي واالقتصادي الذي يطمح إىل التنافسية والعنعجعاععة ومعن يفعهعة أخعر  ، 
وىذا بإمداده مبوارد بشرية نوعية قادرة على التجديد و اإلبداع ، م  التكفل جبعانعد ىعام يف مسعععى 

 .ازدىار البحث العلمي و التنمية
 

ىذه الدواف  أدت إىل مباشرة اإلصالح ، على غرار معظم البلدان اجملاورة ، و مسايرة ادلعنعظعومعة      
 (دكتوراه -م ستر -لظسظنظ نظ )  نظاظ م :  العادلية للتعليم الععايل 

 
 
 

للتعليم ، ىي بسيطعة تعتعيعح معقعروئعيعة أفضعل لعلعشعهعادات يف سعوا  ). د. م.ل) إن  ىيكلة نظام      
 : الش ل و تتمحور يف ثالثة أطوار للتكوين 

 بشه دة اللسن ن يتوج  طور أول   -
 بشه دة الم ستريتوج  طور ث ن   -
 الدكتوراه بشظظظظهظظظظ دة يععععتععععوج طظظظظور ثظظظظ لظظظظ    -
 

 
ينظم التعليم العايل يف سداسيات  ، يتضمن وحدات تعليمية و جتم  التكوينات يف ميادين   

إن ميدان التكوين ىو بناء متجانس ي طي عدة ختصصات و تقدم التكوينات يف شكل . تكوين
 .ختصص  -فرع   -ميدان : عروض تكوين ، تتفرع  إىل 

 :ال يقاس التعليم و التكوين احملصلي بسنوات الدراسة و إمنا بأرصدة إذ       
 رصيدا للحصول على شهادة الليسانس 081جيد اكتساب  -      
 رصيدا للحصول على شهادة ادلاسرت 021جيد اكتساب  -      
دروس ، )إن األرصدة ىي وحدة حساب تسمح بقياس عمل الطالد خالل السداسي       

واألرصدة قابلة  الكتساب   )...أعمال مويفهة ، أعمال تطبيقية ، تربص ، حبث ،عمل شخصي
 .والتحويل من مسار آلخر

َ 
 

 

بعد التقرير الذي قدمتو اللجنة الوطنية إلصالح ادلنظومة الرتبوية اخلاص باجلاند اجلامعي من      
تكوين الطالد تبي أن النظام احلايل ادلتب  يف التعليم حيتوي على اختالالت كبرية أصبحت ترتاكم 
عرب السنوات، مشكلة أزمات وىذا لعدم استجابة ىذه ادلنظومة اجلامعية للتحديات اليت يفرضها 

التطور السري  يف جماالت العلوم والتكنولويفيا واالقتصاد واإلعالم واالتصال ،وعدم تلبيتها 
الحتيايفات احمليط االيفتماعي واالقتصادي ، زيادة على عدم ادلواكبة و الدخول يف  الديناميكية 

 .ادلتسرعة يف عصر العودلة واألنرتنت وعصر التكنولويفيا ادلتطورة
إذ كان البد من إجياد نظام بديل فيو من ادلواصفات ما يؤىلو إىل أن يليب احعتعيعايفعات العطعالعد      

 .اجلامعي يف ىذا العصر، دتاشيا واحتيايفات الدولة واجملتم  يف كل اجلواند
لتطبيقو يف اجلعامعععة اجلعزائعريعة بعدايعة معن سعبعتعمعرب ) .د.م.ل) و على ىذا األساس مت اختيار نظام    

 :م وىذا من أيفل2112
 .توفري تكوين نوعي دلسايرة العصر  -
 .حتقيق استقاللية ادلؤسسات اجلامعية وفق السري احلسن  -
 .يف تنمية البالدادلسععا ععة الشععامععلععة و ادلسععتععدامععة   - 
 

 
 

 :سنوات و تنقسم إىل فرعي 10ىي شهادة حتضر يف :لسن ن   -أ
حبيث يتلقى فيعهعا العطعالعد تعكعويعنعا يعؤىعلعو ألن يعكعون معؤىعال لعلعحعيعاة :  شه دة لسن ن  مهنسة 0- 

 :و تكون الربامج كاآليت ،العملية 
 .بادلائة برامج مشرتكة وطنيا  71 -
  .بادلائة برامج حملية ختض  الحتيايفات قطاع الش ل يف الوالية اجلامعية  01 -

تسمح للطالد مبعتعابعععة العدراسعة حتضعريا لعنعيعل شعهعادة :  أك ديمسة  -شه دة لسن ن  علمسة   2- 
) . د. م. ل)  وىو غري معمول بعو يف نعظعام    –ادلاسرت، واألصل ىنا أن تكون الربامج مشرتكة وطنيا 

 .بفرنسا
 كذلك إىل   و حتضر ىذه الشهادة يف ظرف سنتي بعد اللسانس و تنقسم ىي: الم ستر -ب

  :فرعي     
 تؤىل حاملها إىل احلياة العملية مباشرة و تراعي الربامج التكوينية يف ىذا  : م ستر مهنسة  - 0 

 . النوع من الشهادات اجلاند ادلهين      
تسعمعح حلعامعلعهعا مبعواصعلعة العدراسعة والعتعحعضعري لعنعيعل شعهعادة :  أكظ ديظمظسظة   – ستر الظحظ ظ  م  -  2 

 .الدكتوراه
 .وحتضر يف ثالث سنوات بعد شهادة ادلاسرت: الدكتوراه  -ج
 
 
 

ويعين ىذا أن مجي  الوحدات العتعععلعيعمعيعة العيت حتصعل ععلعيعهعا العطعالعد :  المكتنب الحسداغوجي 1-
 دتثل رصيده وحيتفظ هبا سواء غري مساره التكويين أم انتقل إىل مؤسسة أخر  وحيتفظ هبا هنائيا 

 .وفق شهادة تقدم لو   
 ختتار وىذا لتناسقها وتقارهبا وتوض   -ادلقاييس -ىي جمموعة من ادلواد: الوحدة التعلسمسة 2-
 :يف وحدة تعليمية وىناك ثالثة أنواع ىي    
واليت دتثل العتعععلعيعم األسعاسعي ، والعذي ال بعد لعلعطعالعد أن يعتعحعصعل :  وحدة التعلسم األس سسة  *  

 .عليو
 وىي اليت تسمح للطالد باكتشاف ختصصات أخر  : وحدة التعلسم االستكش فسة   *
 .تساعده يف حالة إعادة التويفيو   
 إخل وتسمح ...وتشمل الل ات األيفنبية واإلعالم اآليل : المشتركة –حدة التعلسم األفقسة   *
 .باكتساب ثقافة عامة وتقنيات منهجية   
 

 د الهسكلة الجديدة للتعلسم
 

 
 
و ادلعدل العام ىو الذي يثبت ما إذا   للرصيد، تقيم الوحدة التعليمية مبعدل عام وبقيمة مالزمة  

كانت الوحدة مكتسبة أم ال، ويف ىذه احلالة أي عندما ال تكتسد الوحدة التعليمية تكون 
للطالد الفرصة الكتساهبا يف دورة الحقة ، باعتبار أن نظم التقييم واالنتقال اجلديد ليس كاحلايل 

وإذا مل يتحصل عليها تعاد دراستها بالكامل أو يفزئيا يف  –امتحان شامل وامتحان استدراكي  –
 .السنة الالحقة

 

 

 

 

  702: يتعم االنتقال والتقييم وفقا جململ ادلععواد الواردة يف القرارالوزاري رقم    
 2100نعوفمرب  10ادلعؤرخ  يف 

 يتضمعن كيفيات التقييعم و التعدرج والتععويفيو يف طعوري الدراسعات لنيعل
 شهعاديت الليسعانس و ادلاستععععر 

 
 

 

 .مرونة نظام التقييم واالنتقال ، مما يسمح بفرص جناح أكرب• 
 ساعة دراسة خالل   22 –تقليص احلجم الساعي ، حبيث تعطى األ ية للبحث وادلطالعة • 
 .األسبوع فقط  
 .تقدمي تكوين مبواصفات عادلية ومتميزة• 
 .يضمن تكوينا نوعيا وفق التخصصات ادلفتوحة• 
 .تلبية حايفات قطاع الش ل وتفعيل العالقة بي اجلامعة واحمليط االقتصادي وااليفتماعي• 
 .انفتاح اجلامعة اجلزائرية على العامل وتشجي  التعاون م  اجلامعات الدولية• 
 .تقوية ادلهمة الثقافية للجامعة بإدخال ادلواد التثقيفية إضافة إىل التخصصات الرئيسية• 

 

 ).د.م.ل) نحذة عن نا م 

 ).د.م.ل) نا م 
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